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Resumo 

 

Este estudo tem como interesse investigar a judicialização da saúde, pois é um tema recorrente na nossa 

sociedade, há um aumento da interferência do Poder Judiciário na saúde em prol do resgate de uma vida 

que se apresenta em perigo iminente, devido a não acessibilidade dos indivíduos à saúde pública e ao 

tratamento ou medicamento necessário. Partindo desse cenário, tem-se como objetivo geral neste artigo 

identificar se o processo de judicialização da saúde no Brasil é uma ação justa ou injusta no campo social 

e jurídico, com base em Antunes (2010), Madeiro (2013) e Carvalho (2013). Para isso, foi desenvolvida 

uma pesquisa bibliográfica que possibilitou sugerir o uso demasiado da judicialização da saúde pública, 

como uma das consequências, do desvio de recursos que seriam utilizados para melhorar a oferta deste 

serviço para, descaracterizando o alicerce da saúde pública apregoado pelo Sistema Único de Saúde 

que é a acessibilidade universal, coletiva e equânime para todos, não apenas para aqueles que têm 

condições financeiras ou conhecimento acerca de leis e, por isso, aceleram seu processo de atendimento 

via judicialização da saúde.  
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Introdução: 

 

 Este trabalho inicia traçando um panorama histórico acerca da saúde pública no Brasil, 

sustentado em teóricos como Madeiro (2013), Carvalho (2013), Drumond (2011), entre outros. Perfaz o 

caminho desde quando a saúde era assistida pela igreja Católica, com pouca participação do Governo, 

até quando foi implantado o Sistema Único de Saúde, que estabeleceu normas e diretrizes para o Poder 

Público organizar e fiscalizar todo o sistema, incluindo o público e o privado. 

 Em seguida, cita-se as três esferas da saúde: a pública, privada e seguros privados, sugerindo 

que o setor privado surgiu em decorrência das carências e precariedades dos serviços ofertados na área   

pública. Quanto a estas duas últimas esferas, observam-se que, em sua maioria, quem tem acesso aos 



atendimentos prestados nestas redes são as pessoas financeiramente mais estáveis, enquanto as mais 

carentes não são beneficiadas, portanto, não resolveu a problemática da saúde no país. Além do mais, 

são pontuadas questões sobre as políticas públicas por serem as referências e diretrizes ético-legais 

usadas pelo Estado, e por ser uma das ações que ajudam ou não a ter acesso aos serviços de saúde de 

uma maneira igualitária. 

 Por fim, trata da judicialização da saúde, iniciando desde as primeiras ações judiciais feitas para 

buscar tratamento das doenças: AIDS e o câncer até para qualquer enfermidade. A partir das ideias dos 

autores em diálogo sugerem um alerta, quanto ao uso indiscriminado e demasiado da judicialização da 

saúde pública, com vistas numa possível consequência desta prática, que é colocar em risco o sistema 

quando se privilegia, apenas, um e não mais o todo, o coletivo. 

Metodologia 

 Este trabalho se propôs a tratar da Judicialização da saúde, por entender que é um assunto 

relevante e atual, em decorrência do aumentado no número de pessoas, que quando não atendidos de 

maneira satisfatória no sistema de saúde procura os órgãos legais. A partir deste panorama, é possível 

problematizar que-quando o sistema beneficia um, deixa de atender o coletivo. 

 Para conseguir abordar o assunto, traça-se um panorama histórico da saúde no país, trazendo 

alguns autores renomados da área. Traz desde quando começou a saúde pública, quando ainda era 

baseada em ações filantrópicas, as quais muitas eram praticadas pela Igreja Católica, até quando essa 

passou ser dever do Estado, tendo como base legal a Constituição Federal de 1988. 

 Portanto aborda o tema observando e descrevendo o objeto de estudo, sem se pautar em dados 

numéricos para conseguir alcançar o objetivo traçado, usa-se da pesquisa bibliográfica a qual permitiu 

problematizar ou dialogar sobre temática. onhecimento 

  

Resultados e discussões 

 O objeto de estudo em questão é recorrente e pertinente na sociedade atual, tendo em vista que 

cada vez mais, os usuários dos serviços públicos de saúde recorrem à justiça para garantir o atendimento 

das suas demandas básicas de saúde. 

 É sabido que a oferta de serviços de saúde no país está precária, caracterizada pela falta de 

médicos, medicamentos, tratamentos, dentre outros elementos que são corriqueiros. Em face a este 

cenário a população é impulsionada a recorrer à justiça para ter os seus direitos básicos preservados. 

Direitos estes que, aliás, estão na Constituição Brasileira, a qual assegura que todo o cidadão deve ter 

direito a saúde, educação, lazer e cultura, porém nem sempre são respeitados. 



 A saúde pública no Brasil tem em sua origem ações filantrópicas, sendo que de acordo com 

Carvalho (2013) a Igreja Católica tinha importante papel neste contexto, no entanto, a participação do 

Estado era somente nos casos de epidemias, ou seja, o Estado atuava apenas quando se instalava o 

caos na saúde. Esta realidade perpetuou até o término do século XIX e limiar do século XX quando 

houve a campanha de vacinação contra a varíola no Estado do Rio de Janeiro. 

 O Estado também era responsável por cuidar de doenças mais graves, de acordo com Carvalho 

(2013), tendo em vista que estas pessoas não eram atendidas pelas igrejas. Este cenário somente 

começa a se modificar, a partir da criação da Lei Elói Chaves, melhorando as condições de saúde 

apenas para os trabalhadores. A criação do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) representou 

um grande avanço, para a respectiva atenção de saúde por parte do Estado.  

  Com a promulgação da Lei 6.229/ 1975, de acordo com Drumond (2011), houve a estruturação 

do Sistema Nacional de Saúde, dividindo as ações que deviam ser praticadas de forma coletivas e as de 

caráter individual, definindo ainda a forma de participação de cada um dos entes de governo. E também 

delimitava a competência de outros ministérios, como o da Previdência, o da Educação, do Trabalho e do 

Interior. 

  Segundo Drumond (2011), na década de 1980 a população passou a contestar o sistema de 

saúde governamental, que possibilitava o atendimento médico apenas as pessoas com carteira de 

trabalho assinada e servidores públicos, reivindicavam a ampliação do sistema para toda a população. E 

com a crise da Previdência Social no ano de 1981, surge o chamado “Pacote da Previdência”, 

modificando as alíquotas de contribuição e reduzindo alguns benefícios. Nesta época foi criado o 

Conselho Consultivo de Administração da Saúde Previdenciária. 

  No entendimento de Madeiro (2013), embora os esforços do Legislador Pátrio em criar diversas 

leis com a intenção de garantir um sistema de saúde digno para toda a população, o que se nota na 

prática é que o Sistema Único de Saúde está abandonado pelo Poder Público. E, por consequência isto 

reflete na qualidade dos serviços prestados no setor, e que a cada governo ocorre um processo de 

precarização, muito embora o SUS venha tentando modificar esta realidade com a humanização.  

  Afirma também Madeiro (2013), que muitos dos problemas causados no setor público de saúde, 

estão ligados a burocratização do sistema, e a dificuldade que algumas pessoas ainda possuem para ter 

acesso a saúde, principalmente, as mais carentes, que por não terem como pagar por um tratamento 

adequado, acabam sendo submetidas a condições desumanas, enquanto buscam soluções para as suas 

mazelas. E isto evidencia a precarização do setor de saúde devido à falta de investimentos ou o uso 

inadequado dos recursos públicos. 



  Quando o usuário do serviço de saúde tem necessidade de recorrer à Justiça para ser atendido, 

em consequência há o atendimento de, apenas, um e não mais do coletivo como propõe e assegura a lei. 

Sobre isto, Antunes (2010, p.13) coloca que; 

A preocupação com a efetivação do direito à saúde e com as críticas à 
intervenção judicial, dita excessiva e de critérios duvidosos, motivou em 2009 a 
audiência pública promovida pela Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
Ministro Gilmar Mendes, na qual foram ouvidos os principais atores em matéria 
de saúde pública (Gestores Públicos, representantes da Magistratura, da OAB, 
do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Procuradoria-Geral dos 
Estados, da sociedade médica e da sociedade civil). Como resultado da referida 
audiência e em decorrência da compreensão de que a atuação judicial na 
defesa dos direitos humanos deve ser redimensionada, com o estabelecimento 
de critérios, o então Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Gilmar 
Mendes, assim manifestou-se ao relatar a Suspensão de Tutela Antecipada 
(STA) nº 1758: “Após ouvir os depoimentos prestados pelos representantes dos 
diversos setores envolvidos, ficou constatada a necessidade de se 
redimensionar a questão da judicialização do direito à saúde no Brasil” 
(ANTUNES, 2010, p.13). 

  

 A partir disto, observa-se que houve uma preocupação por parte dos gestores a respeito do 

assunto, mas ainda é preciso avançar a discussão com vistas na ampliação e melhoria dos serviços 

prestados. Assim, consideram que a procura pela justiça poderá cessar quando “todos os cidadãos” 

tiverem o direito ao acesso a saúde de qualidade, conseguirem de fato, serem atendidos no que for 

necessário. 

Conclusão 

 É legal a procura pela justiça para se ter acesso a saúde, tal aspecto deveria ser elemento 

sugestivo e motivador para práticas e sustentação de políticas públicas eficazes e reais. Dentre estas, 

maiores investimentos em ações coletivas que atendessem não, apenas, um, mas a maior parcela da 

sociedade brasileira. Talvez, isto possibilitaria a procura pela justiça como uma exceção, nos casos 

extremos e isolados e não a todo o momento. Entende-se que atender casos individualizados, não 

resolve esta problemática e não é o caminho mais adequado, mas sim deveria ser privilegiado o coletivo. 
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