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RESUMO 
 
 

No campo as saúde, na contemporaneidade cada vez mais os usuários estão 
recorrendo a judicialização para terem seus direitos garantidos. Frente a isso esta 
pesquisa objetivou compreender a relação entre a judicialização e a garantia de 
direitos a partir da concepção dos profissionais do ambulatório de especialidades do 
hospital universitário. Para atingir tal objetivo, desenvolvemos uma pesquisa 
qualitativa do tipo descritiva, desta forma foi realizada uma revisão de referências 
sobre o tema e realizado uma pesquisa de campo junto os profissionais de saúde 
que em sua especialidade há maior prevalência de processos de judicialização. Este 
trabalho traz então uma perspectiva critica sobre a consolidação dos direitos na 
sociedade capitalista, e a construção da política de saúde universal no Brasil e seu 
desmonte frete aos ajustes neoliberais, indicando a judicialização com estratégia 
resultante do processo de sucateamento dos serviços de saúde. Neste caminho a 
perspectiva dos sujeitos dessa pesquisa é que a judicialização é de ato uma via que 
garante direitos sim, sem ela muitos usuários teriam sua situação de saúde 
agravada, entretanto, que esse caminho não é o ideal. Portanto, é necessário traçar 
novas estratégias, unindo sociedade civil e profissionais de saúde para cobrarem do 
Estado a efetivação dos direitos, sem ter a necessidade de recorrer ao poder 
judiciário.  
 
Palavras-chave: Judicialização. Saúde. Direitos. Medicamentos. Estratégia. 
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ABSTRACT 

 
 

In the healthcare field, in the contemporary times more and more users are resorting 
to the judicialization to have their rights guaranteed. In light of this, this research 
aimed to understand the relationship between the judicialization and the guarantee of 
rights from the design of the professionals of the specialty clinic of the university 
hospital. In order to reach this objective, we developed a qualitative research of the 
descriptive type, in this way a review of references on the subject was carried out and 
a field research was carried out with the health professionals who in their specialty 
there is a greater prevalence of judicial processes. This work then presents a critical 
perspective on the consolidation of rights in capitalist society, and the construction of 
the universal health policy in Brazil and its dismantling front to the neoliberal 
adjustments, indicating the judicialization with strategy resulting from the scrapping 
process of the health services. In this way the perspective of the subjects of this 
research is that the judicialization is of course a way that guarantees rights yes, 
without it many users would have their health situation aggravated, however, that this 
path is not ideal. Therefore, it is necessary to devise new strategies, uniting civil 
society and health professionals to charge the State with the realization of rights, 
without having to resort to the judiciary. 

Key words: Judicialization. Health. Rights. Medicines. Strategy. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O tema desse trabalho foi escolhido a partir da atuação enquanto estagiária 

no Plantão Social do Ambulatório de Especialidades do Hospital Universitário/ 

Londrina (AEHU), onde observamos que acesso aos serviços de saúde é 

fundamental para a vida dos usuários, e muitas vezes as necessidades dos usuários 

vão além das possibilidades do AEHU, isto porque, existem demandas de 

medicamentos, tratamento  e serviços que não estão na lista dos serviços oferecidos 

pelo Estado. 

 Frente a essa limitação do acesso aos serviços, às vezes determinante para 

a manutenção da vida, muitos usuários para conseguirem ter suas necessidades 

atendidas buscam o judiciário para atuar como árbitro. Esse processo de procura do 

judiciário para intervir na efetivação dos direitos, é denominado de judicialização.   

Todo esse processo de tentativa de acesso a direitos nos angustiou e em 

razão disto, nos surgiu o interesse de entender esse processo, suas implicações 

para o Sistema Único de Saúde e para os próprios trabalhadores do ambulatório de 

especialidades uma vez que, os processos de judicialização impactam diretamente 

na estrutura da política de saúde e na vida dos usuários dos serviços. 

Desta forma o presente trabalho parte da discussão sobre a busca por direitos 

à saúde pela via do judiciário, uma vez que o Estado se ausente da sua 

responsabilidade na efetivação dos direitos.  

No contexto neoliberal em que estamos inseridos, podemos observar ataques 

severos ao financiamento da política de saúde, a má qualidade na prestação dos 

serviços ou até mesmo a ausência destes para a população. É nesse cenário que a 

judicialização ganha destaque, os cidadãos que dependem do Sistema Único de 

Saúde enxergam no judiciário a porta de acesso para seus direitos.  

No entanto, a judicialização é alvo de críticas, pois carrega em si uma 

dualidade no que tange o direito coletivo e o direito individual. Segundo dados do 

Ministério da Saúde (2017): 

 

 [...] Dos mais de 1 bilhão de reais gastos para atender a 4.855 
pacientes/autores em razão do cumprimento de ordens judiciais, R$ 
845.175.420,03 foram para o atendimento de apenas 1.174 pacientes. Ou 
seja, na judicialização, 24% das demandas consumiram 77% dos recursos. 
[...]  
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Esta é uma das inúmeras questões que permeiam o tema da judicialização, 

visto que o SUS foi estruturado de forma que atender as necessidades da população 

sem nenhuma distinção, trazendo como princípios a Universalidade, a Equidade e a 

Integralidade, e a judicialização é um possível indicador que os princípios do SUS 

não estão sendo efetivados.  

 Diante dessas questões estabelecemos como objeto de nosso trabalho “A 

relação existente entre a judicialização e a garantia de direitos a partir da concepção 

dos profissionais do Ambulatório de Especialidades do Hospital Universitário”. 

Como objetivo geral nos colocamos o desafio de “Compreender a relação 

entre a judicialização e a garantia de direitos a partir da concepção dos profissionais 

do Ambulatório de Especialidades do Hospital Universitário”. Elencamos como 

objetivos específicos apreender de forma crítica os elementos da discussão sobre 

judicialização na contemporaneidade e compreender a configuração histórica do 

direito, bem como a construção do direto universal a saúde no Brasil. 

Para alcançar nossos objetivos realizamos uma pesquisa de natureza 

qualitativa do tipo descritiva, sendo assim primeiro realizamos uma revisão das 

referências sobre o tema a fim de nos aproximarmos teoricamente e criticamente do 

nosso objeto de estudo. Em seguida realizamos uma pesquisa de campo divida em 

dois eixos: 

 Levantamento dos prontuários dos usuários e os relatórios sociais de 

judicialização (assim nomeado pelas profissionais) produzidos pelas 

assistentes sociais para desta forma, identificar as especialidades que 

prevalentemente fazem uso da estratégia da judicialização; 

 Entrevista junto aos profissionais do Ambulatório de Especialidades do 

Hospital Universitário: assistentes sociais e médicos das 

especialidades com maior prevalência de solicitação de processos de 

judicialização. 

A entrevista foi semi estruturada com base em um roteiro, escolhemos essa 

modalidade, pois a flexibilidade do roteiro com perguntas abertas favorece a coleta 

de dados mais abrangentes e ricos, não se limitando a perguntas engessadas, 

podendo contribuir de forma positiva para o entendimento do pesquisador sobre as 

respostas dadas pelos entrevistados. 

 As entrevistas foram gravadas e em seguidas analisadas segundo eixos de 

análise: Os Determinantes da Judicialização, Direito Coletivo e Direito Individual, O 
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Processo de Trabalho Cotidiano e os Processos de Judicialização; construídos a 

partir das falas dos participantes da pesquisa. 

Neste caminho este trabalho se estrutura em três capítulos. 

No primeiro capítulo tratamos sobre a trajetória da estruturação do Estado 

Democrático de Direito. Como a categoria direito se consolidou no decorrer do 

processo histórico e as diferenças no acesso aos direitos atreladas as condições 

econômicas dos sujeitos.  

Frente às dificuldades no acesso ao direito, destacamos a estratégia da 

judicialização como uma via possível de alcance de direitos, portanto ainda no 

primeiro capítulo, descrevemos o que venha ser o processo de judicialização, os 

aspectos determinantes para que a mesma se materialize e destacamos alguns 

autores críticos acerca da temática. 

Adentramos o segundo capítulo contextualizando a conquista do direito à 

saúde no Brasil e, pontuamos os principais desafios que essa política tem 

enfrentado cotidianamente. Além disso, descrevemos como a judicialização ocorre 

dentro da política de saúde e seus efeitos para a população usuária do Sistema 

Único de Saúde. 

Por fim no terceiro capítulo a partir das referências estudadas realizamos a 

análise das entrevistas, podendo assim apreender a relação existente entre a 

judicialização e a garantia de direitos a partir da concepção dos profissionais de 

Ambulatório de Especialidades do Hospital Universitário. Em seguida apresentamos 

nossas considerações finais e as referências utilizadas na construção deste 

trabalho. 
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2 A CONQUISTA DO DIREITO A TER DIREITO E SUA DIFÍCIL EFETIVAÇÃO 

A judicialização é hoje um fenômeno cada vez mais presente em nossa 

sociedade no campo da saúde. Inúmeros processos são iniciados cotidianamente, 

visto que, o Estado tem se ausentado da sua responsabilidade no que tange a 

efetivação dos direitos. 

Portanto, resgataremos o contexto histórico da criação dos direitos, buscando 

compreender como ele tem sido acessado pelas classes sociais. Ademais, 

apresentaremos o conceito de judicialização e em qual contexto a sociedade pode 

recorrer a essa estratégia tão requisitada atualmente. 

 

2.1 A CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO 
 

Para entendermos o fenômeno da judicialização na saúde, tão presente na 

contemporaneidade, devemos compreender como se constitui o direito na sociedade 

capitalista. Adentraremos o assunto a partir da concepção crítica, partindo assim de 

uma perspectiva histórica, visando reunir os elementos mais importantes referentes 

à formação do Estado Democrático de Direito, para desta forma entendermos o 

processo de judicialização situado no capitalismo contemporâneo.   

Esse caminho teórico é importante, pois na medida em que ocorrem 

transformações no modo de produção, há alterações no entendimento e trato da 

questão “direito”. Visto que ambos estão imbricados, Brites e Forti (2011, p. 174) 

afirmam que “[...] o direito não pode ser compreendido fora da sociedade que o 

contém, e esta, da mesma forma, é uma abstração se desconsiderarmos as formas 

concretas de produção e reprodução material da vida sobre a qual repousam”.  

Neste sentido é importante pontuarmos que para Marx o direito está 

intimamente vinculado ao modo de produção capitalista, segundo Nascimento (2015, 

p.144): 

 

[...] Quando Marx desvenda os meandros da produção de riqueza material 
que vigoram nas sociedades capitalistas, isto é a produção sistemática de 
mercadorias mediante o trabalho assalariado, começa a se descortinar 
também a essência das formas jurídicas e do direito em sua conexão 
própria e inexorável com o capitalismo. [...] 
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Anterior à implementação do modo de produção capitalista, os homens não 

eram iguais entre si, portanto não eram livres, as formações jurídicas eram frágeis e 

dirigidas pela vontade dos senhores e/ou soberanos. 

Durante o feudalismo, a população vivia concentrada majoritariamente na 

área rural em grandes feudos, com a economia predominantemente agrária voltada 

para a subsistência, uma vez que a produção era pequena devido à falta de 

recursos que proporcionem um maior rendimento. A produção agrária era derivada 

do trabalho dos servos que viviam nas terras dos feudos, estes entregavam aos 

senhores feudais a maior parte da produção como pagamento de impostos.  

A igreja Católica era a instituição mais importante do período, o clero 

controlava a construção dos valores morais, a produção cultural (na perspectiva de 

que as artes fossem voltadas a afirmação da grandeza da instituição), os costumes, 

entre outros aspectos. A fé era sobreposta à razão.  

A produção agrária no período feudal era limitada, entretanto gradativamente 

as técnicas foram aperfeiçoadas possibilitando um aumento significativo e 

provocando consequentemente a formação de um excedente econômico. De acordo 

com o historiador brasileiro Franco (2001, p. 49): 

 

[...] Uma segunda transformação importante ocorrida nos séculos XI-XIII foi 
possibilitada pela existência de um excedente agrícola, o revigoramento do 
comércio. Este passou a desempenhar um papel central na vida do 
Ocidente*, com repercussão muito além da esfera econômica. E verdade 
que somente uma parcela muito pequena da população estava diretamente 
envolvida com as atividades comerciais, porém esse segmento social 
ganhava crescente importância. [...] 

 

A pequena parcela da população envolvida com o comércio citada pelo autor, 

faz referência à classe burguesa emergente. No entanto, não havia uma grande 

organização de artesãos ou comerciantes, observando que da terra provinha a maior 

parte das riquezas. A sociedade se separava em grandes proprietários de terras e 

camponeses despossuídos.  

A população dentro dos feudos aumentou no decorrer dos anos, mas em 

contra partida, os camponeses não recebiam outros lotes de terra conforme sua 

família aumentava. Inconformados com a situação em que se encontravam, muitos 

camponeses fugiram para as cidades buscando melhores condições de vida. 

Segundo Franco (2001, p. 127): 
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[...] Não estando protegida por uma norma como a que garantia a 
indivisibilidade dos feudos, a terra dos camponeses era repartida entre seus 
filhos. Quando estes passaram a ser mais numerosos, a porção que cabia a 
cada um deles tornou-se insuficiente para seu sustento, para a formação de 
sua própria família. Muitos abandonavam a terra — o que não incomodava 
os senhores naquele contexto de ampla oferta de mão-de-obra — em busca 
de alternativas de vida. Os que tinham melhor sorte conseguiam voltar-se 
para atividades artesanais e mercantis, que também estavam em expansão. 
[...] 

 

Os camponeses que conseguiam sobreviver nas cidades, após um período de 

tempo eram considerados homens livres e poderiam até se tornar burguês, Franco 

(2001, p. 129) pontua que “[...] Mais do que isso, tornava-se burguês (habitante do 

burgo, ou seja, da cidade), o que significava uma situação jurídica própria, bem 

definida, com obrigações limitadas e direitos de participação política, administrativa e 

econômica na vida da cidade.” 

Não existiam estruturas jurídicas nesse período histórico, tão pouco à noção 

de liberdade ou igualdade. As leis eram fragmentadas em cada feudo, determinadas 

pelos senhores feudais segundo suas vontades e os interesses do clero.  

 No século XIII, já se estrutura a formação das cidades, o fortalecimento do 

poder real, enfraquecimento dos senhores feudais e o início de um comércio 

abrangente nas cidades. O movimento que visava o fortalecimento do poder real, 

ganha força e culmina na formação dos estados monárquicos, onde a autoridade é 

centralizada na figura do rei e não mais os senhores feudais. 

 Esse processo contribuiu para o fortalecimento da burguesia. Seguindo o 

raciocínio de Kahhale et. al. (2002, p. 3), podemos perceber como a burguesia se 

beneficiou nesse período: 

 

[...] O rei inglês estava enfraquecido devido às guerras contra os 
muçulmanos, na defesa da Igreja Católica Romana, o que propiciou um 
acordo entre a aristocracia inglesa e a burguesia, classe que começava a se 
formar. A prova disto foi a conquista de alguns direitos que facilitavam o 
avanço da burguesia enquanto classe, ou seja, o estabelecimento de uma 
justiça e uma liberdade para o comércio; e anos mais tarde, o 
estabelecimento da Câmara dos Comuns com representantes das cidades e 
dos portos mais importantes do país.[...]  

 

O modo de produção capitalista ainda em sua gênese vai pontuar a exigência 

de novas instituições. Os homens caminham para a condição de livres para produzir 

e comercializar mercadorias, conhecer a si e ao mundo a partir da razão. 
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A razão se sobrepõe a fé nas discussões, Kahhale et. al. (2002, p. 13) aponta 

que “[...] o enfoque é o homem, indivíduo livre para exercitar sua razão, que nesse 

momento, afastadas das explicações dadas pela fé, chega ao auge de sua 

possibilidade – o conhecimento do próprio homem e da sociedade.”. Ainda nessa 

perspectiva as autoras ressaltam que: 

 

[...] Mas, se essa produção da ciência moderna for considerada na sua 
relação com pressupostos filosóficos e epistemológicos, vê-se que ela está 
imbricada com as mudanças na concepção de mundo, de homem e de 
conhecimento que representam o surgimento do novo homem e da nova 
sociedade, sob as condições do modo de produção capitalista. As novas 
concepções vêm opor-se às concepções dominantes em todos os seus 
aspectos e a produção nesses séculos é a rica construção histórica de um 
conjunto de ideias prenhe de contradições e possibilidades cujas 
implicações se fazem sentir até hoje. [...] (KAHHALE et. al. 2002, p. 06) 

 

Ao final do século XVIII, mais precisamente em 1789, temos a Revolução 

Francesa, que nas palavras da autora Kahhale et. al. (2002, p. 13) representou, “[...] 

a concretização dos ideais das novas classes: a burguesia toma o poder político e o 

faz bojo da discussão e do questionamento dos fundamentos da velha ordem.” As 

ideias iluministas que estão atreladas a revolução, busca a extinção das instituições 

feudalistas. 

Segundo Nascimento (2015 apud NAVES, 2014, p. 86) “[...] só há direito em 

uma relação de equivalência na qual os homens são reduzidos a uma mesma 

unidade comum de medida em decorrência de sua subordinação real ao capital”, ou 

seja, com a formação do Estado de Direito, nasce também à concepção de 

indivíduo, liberdade e de igualdade formais.  

Os três aspectos mencionados são extremamente importantes para o 

desenvolvimento do capitalismo, onde o indivíduo tem a suposta liberdade entre 

escolher vender sua força de trabalho ou não. E para que exista a liberdade, se faz 

necessário à presença de um dispositivo que legitime a igualdade entre as pessoas, 

visto que só existe a relação de compra e venda da força de trabalho entre cidadãos 

iguais e livres à luz da lei. 

Em nove de julho de 1789, foi proclamada a Assembleia Nacional 

Constituinte, que foi responsável mais tarde pela criação da primeira Constituição da 

França. A partir do nascimento da Assembleia o rei não é mais absoluto, o poder 

antes centralizado em suas mãos passa a ser dividido com a Assembleia. A 
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burguesia estava preocupada em fixar suas bases doutrinárias, que foram o lema da 

Revolução Francesa, igualdade, liberdade e fraternidade.  

O lema da Revolução Francesa significou o marco de um “novo homem”, que 

passa a ser livre das opressões causadas pelos soberanos. A nação detém a 

soberania e os direitos são a base dessa nova configuração de sociedade. 

Entretanto, a classe burguesa conduziu o processo de revolução de modo a garantir 

sua dominação.  

Ainda em 1789, na França, temos a criação da Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão, onde formaliza os direitos naturais do homem: 

 

[...] Os representantes do povo francês, reunidos em Assembléia Nacional, 
tendo em vista que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos 
do homem são as únicas causas dos males públicos e da corrupção dos 
Governos, resolveram declarar solenemente os direitos naturais, 
inalienáveis e sagrados do homem, a fim de que esta declaração, sempre 
presente em todos os membros do corpo social, lhes lembre 
permanentemente seus direitos e seus deveres; a fim de que os atos do 
Poder Legislativo e do Poder Executivo, podendo ser a qualquer momento 
comparados com a finalidade de toda a instituição política, sejam por isso 
mais respeitados; a fim de que as reivindicações dos cidadãos, doravante 
fundadas em princípios simples e incontestáveis, se dirijam sempre à 
conservação da Constituição e à felicidade geral.[...] (MANOEL, G. et. al. 
1978, não paginado.) 

 

Os direitos civis são legitimados pela lei, logo no primeiro artigo da declaração 

vemos a afirmação das liberdades individuais e da igualdade, princípios estes 

norteadores da Revolução Francesa, “[...] Os homens nascem e são livres e iguais 

em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum.” 

(MANOEL, G. et. al. 1978, não paginado.). 

Dois anos mais tarde, temos à instauração da Monarquia Parlamentar, que foi 

legitimada através da primeira Constituição da França em 1791. A carta constituinte 

sofreu influência da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, nela previa, 

por exemplo, os três novos poderes: Legislativo, Executivo e Judiciário. Caberia à 

Assembleia o poder legislativo e o rei o poder executivo.  

A seguir um trecho da Constituição Francesa de 1791, para ilustrar as 

prioridades daquele momento histórico: 

 

[...] A Assembleia Nacional, desejando estabelecer a Constituição francesa 
sobre a base dos princípios que ela acaba de reconhecer e declarar, abole 
irrevogavelmente as instituições que ferem a liberdade e a igualdade dos 
direitos. Não há mais nobreza, nem pariato, nem distinções hereditárias, 
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nem distinções de ordens, nem regime feudal, nem justiças patrimoniais, 
nem qualquer dos títulos, denominações e prerrogativas que deles 
derivavam, nem qualquer ordem de cavalaria, de corporações ou 
condecorações para as quais se exigiram provas de nobreza, ou que 
supunham distinções de nascença, nem qualquer outra superioridade senão 
aquela de funcionários públicos no exercício de suas funções. Não há mais 
venalidades nem hereditariedade para qualquer cargo público. Não existe 
mais, para qualquer parte da Nação, nem para qualquer indivíduo, privilégio 
algum, nem exceção ao direito comum de todos os franceses. [...] 
(ARNAUT, s.d., p. 3) 

  

A Constituição Francesa reconhece então que todos são sujeitos de direitos, 

cidadãos livres, a carta constitucional reconhece a igualdade entre os sujeitos, 

entretanto, essa noção de igualdade e liberdade vai ao encontro da necessidade do 

regime capitalista emergente.  

Como afirma Nalesso (2015 apud MARX, 1985, p. 19) “[...] O operário não 

pertence a nenhum proprietário, nem está preso a nenhuma terra, mas as oito, dez, 

doze, quinze horas de sua vida diária pertencem a quem as compra.”, ou seja, as 

pessoas são livres e iguais juridicamente, podendo escolher entre comprar ou 

vender a força de trabalho. O trabalhador já não pertence a ninguém, a não ser a si 

mesmo.  

Neste processo capital x trabalho encontra-se uma relação de antagonismo, 

que evidencia que a igualdade pautada no capitalismo não é tão igual assim. O 

acesso aos direitos e às condições de vida são determinados pela posse dos meios 

de produção. Uma vez que o indivíduo não possua capital acumulado, ou detenha 

os meios de produção, lhe resta vender sua força de trabalho para sobreviver.  

A partir do marco da Revolução Industrial, ocorrida inicialmente na Inglaterra, 

se estendendo para França, Bélgica, Holanda, Rússia e Estados Unidos, no final do 

século XVIII e início do século XIX, temos a reestruturação nos modos de produção.  

As mercadorias que antes eram produzidas lentamente e em pequena escala 

pelas corporações de ofício (artesãos), foram substituídas pela produção em massa 

nas fábricas. Também há um avanço considerável nos meios de transporte, com a 

criação dos navios e locomotivas a vapor, dessa forma, as mercadorias produzidas 

poderiam ser escoadas para o mundo todo em um menor período de tempo. 

Em contrapartida aos avanços tecnológicos, houve mudanças significativas 

na vida da classe trabalhadora. Os operários, entre eles mulheres e crianças, 

enfrentavam jornadas de até 16 horas diárias de trabalho dentro das fábricas, 

executando as atividades de forma insalubre e recebendo salários miseráveis.  
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A compra e venda da força de trabalho estava assegurada por lei, 

independente das condições de trabalho oferecidas. As pessoas agora eram livres e 

elas poderiam decidir se aceitariam ou não se submeter a tais atividades. Na prática, 

observamos que a liberdade é condicionada e atrelada ao poder econômico, 

Nalesso (2015 apud NAVES, 2012, p. 12) explica que: 

 

[...] A compra e venda da força de trabalho ocorrem, provavelmente, pela 
vontade dos envolvidos e o real dessa relação não se manifesta, quer dizer, 
a necessidade que os envolvidos possuem fica obscurecida. As relações 
capitalistas, então, aparecem necessariamente como relações entre iguais, 
pois somente entre iguais é possível estabelecer contratos sem a sujeição 
de um pelo outro, uma vez que todos são livres e possuem os mesmos 
direitos. [...]  

 

Neste contexto o fenômeno “direito” vai ganhando novos contornos, o que 

também explicitam as diferenças entre as classes, segundo Marshall (1967) o direito 

pode ser separado em três esferas: direitos civis, políticos e sociais. Ao longo do 

século XVIII, os direitos civis foram conquistados, Marshall (1967, p. 63) define os 

direitos civis como “[...] o elemento civil é composto dos direitos necessários à 

liberdade individual – liberdade de ir e vir, liberdade de imprensa, pensamento e fé, o 

direito à propriedade e de concluir contratos válidos e o direito a justiça.”.  

Os direitos políticos para Marshall (1967, p. 63) são “[...] o direito de participar 

no exercício do poder político, como um membro de um organismo investido da 

autoridade política ou como um eleitor dos membros de tal organismo.” E por direitos 

sociais o autor descreve como “[...] vai desde o direito a um mínimo de bem-estar 

econômico e segurança ao direito de participar, por completo, na herança social e 

levar a vida de um ser civilizado de acordo com os padrões que prevalecem na 

sociedade.” (MARSHALL 1967, p. 63). 

A partir da definição de Marshall, observamos que, os direitos civis são 

consolidados a partir da perspectiva burguesa, uma vez que formaliza o direito a 

propriedade e a liberdade individual.  

Os direitos mencionados proporcionam a sensação de liberdade ilusória. Pela 

lógica da lei, todos os cidadãos podem ter sua propriedade privada, pois são livres 

para adquirirem propriedades, no entanto somente os burgueses tem acesso pleno 

ao direito à propriedade, visto que, só é possível ser um proprietário de terras 

quando se detém o capital. 
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 Os direitos políticos começaram a ser discutidos no século XVIII, mas é 

somente no século XIX que a questão ganha visibilidade e os direitos políticos 

passam a ser estruturados. Outra vez a classe dominante detinha posse dos 

mesmos, segundo Marshall apenas um quinto da população tinha acesso aos 

direitos políticos. 

 Descontentes com a situação de exclusão política, arrendatários e locatários 

de terras reivindicaram a participação política e em 1832, na Inglaterra, foi aprovada 

uma lei de Reforma Eleitoral. De acordo com Marshall (1967, p. 70), “[...] O direito do 

voto ainda era ainda um monopólio de grupos, mas tinha dado o primeiro passo para 

tornar-se um monopólio de um tipo aceitável para as ideias do capitalismo no século 

XIX.”.  

O novo grupo que teve o acesso aos direitos políticos, não foram aceitos 

amigavelmente pelos parlamentares, eram tratados como inferiores, visto que não 

detinham um alto poder econômico. Marshall (1967, p. 81) pontua que:  

 

[...] O preconceito de classe, expresso através da intimidação das classes 
inferiores pelas classes superiores, impediu o livre exercício do direito de 
voto por parte daqueles que o haviam adquirido recentemente. Neste caso, 
havia um remédio prático disponível – o voto secreto. Mas isto não era 
suficiente. A educação social, bem como uma mudança no modo de pensar 
eram necessárias. [...]  

 

Os direitos sociais começam se estruturar ainda na fase do capitalismo 

concorrencial, no entanto é somente no capitalismo monopolista que surgem as 

políticas sociais. A educação das crianças nas escolas, ainda que não de maneira 

universal e alguns direitos trabalhistas conquistados através das lutas da classe 

operária, faziam parte do conjunto dos direitos sociais.  

Em síntese partindo do pensamento de Marshall, as autoras Brites e Forti 

(2011, p. 184) concluem que: 

 

[...] Os direitos civis não são apenas “desejáveis”, mas são essenciais ao 
desenvolvimento e à reprodução das relações capitalistas de produção 
(como alias procuramos demostrar recuperando as afirmações de Marx); os 
direitos políticos, por sua vez, não são essenciais às relações capitalistas (o 
que comprova pelo bom desenvolvimento de economias capitalistas 
submetidas a Estados autoritários, como no ciclo ditatorial brasileiro), mas 
não são antagônicos à acumulação capitalista (como, por sua vez, 
comprova exuberante o desempenho da acumulação capitalista sob o 
Estado de Direito vigente). Entretanto, os direitos sociais acabam por se 
chocar com a desigualdade fundante e necessária à acumulação capitalista, 
a desigualdade entre o capitalista e o trabalhador assalariado e, mais que 
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isso, se localiza na distribuição da riqueza entre o fundo de acumulação 
privada e riqueza pública destinada a financiar as políticas sociais e as 
estruturas garantidoras de direitos sociais. [...] 

 

 A partir das considerações das autoras, observamos que na ausência da 

democracia existe a possibilidade da manutenção de direitos civis, no entanto as 

experiências mostram que em países ditatoriais paulatinamente a cidadania ia sendo 

sequestrada.  

No capitalismo, os direitos sociais, se configuram em uma conquista difícil, 

uma vez que o sistema se estrutura na desigualdade entre a classe burguesa e 

trabalhadora, onde Marshall (1967, p. 88) explica que: 

 

[...] O objetivo dos direitos sociais constitui ainda a redução das diferenças 
de classes, mas adquiriu um novo sentido. Não é mais mera tentativa de 
eliminar o ônus evidente que representa a pobreza nos níveis mais baixos 
da sociedade. Assumiu o aspecto de ação modificando o padrão total da 
desigualdade social. [...] 
 

O conjunto dos direitos civis, políticos e sociais é que compõe a cidadania, 

segundo a definição de Marshall (1967, p. 76) “[...] A cidadania é um status 

concedido àqueles que são membros integrais de uma comunidade. Todos aqueles 

que possuem status são iguais com respeito aos direitos e obrigações pertinente ao 

status.” Sendo assim, nas sociedades onde a cidadania está em desenvolvimento, 

há esforços para “[...] uma medida efetiva de igualdade, um enriquecimento da 

matéria prima do status e um aumento no número daqueles a quem é conferido o 

status” (MARSHALL 1967, p. 76). 

Cabe-nos observar que o termo cidadania ganhou popularização, mas sua 

efetiva construção ainda é um processo, uma vez que somente os direitos que 

contribuem para a manutenção da sociedade capitalista são mais facilmente 

concedidos a partir das lutas da classe trabalhadora.  

Diante dos aspectos estudados, observamos que a consolidação do direito foi 

fundamental para a criação do mercado e o desenvolvimento das relações 

capitalistas. 

 Anterior à consolidação dos direitos, as relações de produção se baseavam 

na servidão e escravatura. A partir da criação dos direitos civis, foi possível a 

compra e venda da força de trabalho na sociedade, visto que, todos alcançaram a 

igualdade jurídica. Nesse sentido, Kashiura (2012, p.119) vai dizer que:  
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[...] Igualdade e liberdade, eis os atributos fundamentais do sujeito de 
direitos. Desveladas as raízes da forma sujeito de direito no processo de 
troca mercantil, esta igualdade e esta liberdade têm, no entanto, um 
“sentido” muito claro: são igualdade e liberdade advindas da troca de 
mercadorias e voltadas para a troca de mercadorias. [...]  

 

 O direito carrega em si uma contradição, onde por um lado somos livres e 

iguais perante a lei, em contrapartida, aqueles que não detêm os meios de produção 

ficam a mercê do assédio do capital, se sujeitando a vender sua força de trabalho 

não por opção, mas sim por necessidade.  

Desta forma, o estabelecimento legal do direito não garantiu que todas as 

pessoas desfrutassem o direito da mesma forma, “[...] Ao mundo da utopia do 

capitalismo organizado e do que deveria ser da harmonia entre as classes sociais, 

induzida pela política e pelo direito, sucede uma sociedade fragmentada entregue às 

oscilações do mercado.” (VIANNA; BURGOS; SALLES, 2007, p. 40). 

Mediante aos entraves colocados pela diferença social entre as classes, a 

população busca alternativas para ultrapassar essa barreira. E é no campo do 

judiciário, onde encontram recursos para requerer do Estado que ele cumpra sua 

função, garantindo a execução dos direitos já estabelecidos em lei. No próximo item, 

buscaremos entender o fenômeno da judicialização. 

2.2 A BUSCA PELA EFETIVAÇÃO DO DIREITO: A JUDICIALIZAÇÃO 

A procura do poder judiciário para interferir nas decisões do poder executivo, 

ficou conhecida como o processo de judicialização. O termo judicialização vai 

ganhar expressão a partir da obra “The Global Expansion of Judicial Power” dos 

professores Tate e Vallinder em 1995. Na referida obra os autores fazem a análise 

de diferentes casos onde o judiciário teve papel decisivo / decisório. Neste sentido 

os autores indicam que o termo judicialização está diretamente ligado à expansão do 

poder judiciário sobre os poderes legislativo e executivo.  

Neste sentido, podemos colocar que para a ocorrência do fenômeno 

judicialização é preciso que a sociedade esteja dividida em poderes, ou seja, o 

poder não estar concentrado na mão de uma só pessoa ou esfera de governo. 

 Em um governo totalitário não há possibilidade de o judiciário interferir nas 

decisões do ditador, uma vez que ele detém o poder em suas mãos e nenhuma 

norma jurídica é efetiva a menos que seja autorizada pelo mesmo. Por isso, a 
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consolidação do Estado democrático de direito é um dos requisitos principais para o 

nascimento da judicialização, “[...] A separação dos poderes na estrutura do governo 

é também condição indispensável ao aparecimento da judicialização.” (TEIXEIRA 

2001, p. 43). 

A partir de Teixeira também é possível afirmamos que, só é possível há 

judicialização em uma sociedade onde a instituição de direitos e possibilidade de 

acesso a um sistema judiciário. Desta forma para que a judicialização possa se 

materializar. Segundo Teixeira (2001, p. 43): 

 

[...] O ambiente em que são efetivos os direitos políticos democráticos, e 
nos quais é universalizado o acesso ao sistema de justiça, constitui pré-
requisito da judicialização. [...] 

 

Na Europa durante o pós-guerra foram levantados debates acerca dos 

direitos, uma vez que atrocidades inimagináveis foram praticadas contra a 

humanidade e tais fatos não poderiam se suceder. Neste momento as democracias 

ganham força e vão ao encontro da população europeia, criando então um cenário 

propício para o poder judiciário atuar. 

Todavia, a judicialização foi constituída nas democracias como um elemento 

de controle, onde, o poder Judiciário estende sua jurisdição principalmente para 

grupos mais vulneráveis, como as crianças, adolescentes e idosos. Nesse processo 

da expansão do poder judiciário, até as relações sociais passam a ser judicializadas.  

O juizado das pequenas causas é um exemplo clássico onde podemos 

observar a resoluções de questões do cotidiano recebendo uma resolução judicial. 

De acordo com Vianna, Burgos e Salles (2007, p. 41): 

 

[...] A invasão do direito sobre o social avança na regulação dos setores 
mais vulneráveis, em um claro processo de substituição do Estado e dos 
recursos institucionais classicamente republicanos pelo judiciário, visando a 
dar cobertura à criança e ao adolescente, ao idoso e aos portadores de 
deficiência física. O juiz torna-se protagonista direto da questão social. Sem 
política, sem partidos ou uma vida social organizada, o cidadão volta-se 
para ele, mobilizando o arsenal de recursos criado pelo legislador a fim de 
lhe proporcionar vias alternativas para a defesa e eventuais conquistas de 
direitos. [...] 

 

Para Hirschl a expansão do poder judiciário está diretamente ligada à falta de 

limitação do poder Judiciário por parte do Estado, onde proporciona a expansão do 
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mesmo. O autor Hirschl (2006 apud GUARNIERI E PEDERZOLI, 2002, p. 160-182) 

observa que: 

 

[...] Uma judicialização da política totalmente abrangente tem, ceteris 
paribus, menos chance de ocorrer em uma comunidade com um sistema 
político unificado e assertivo, que seja capaz de limitar o Judiciário. Em tais 
comunidades, a esfera política pode fazer ameaças críveis a um Judiciário 
superativo. Do mesmo modo, quanto mais disfuncionais ou paralisados 
forem o sistema político e suas instituições decisórias em uma dada 
comunidade organizada como Estado moderno de direito, mais provável 
será a presença de um Poder Judiciário expansivo. [...] 
 

Devido há algumas características da judicialização, abre-se um campo de 

discussão em torno do assunto, que divide opiniões, mas fato é que a judicialização 

é uma estratégia cada vez mais presente na contemporaneidade.  

A judicialização da política é alvo opiniões divergentes dentre os estudos nas 

ciências sociais. Uma vez que compreendemos que a efetivação dos direitos deve 

ser pela via política e de forma que alcance a todos os cidadãos, concluímos que a 

judicialização fortalece a exploração capitalista, visto que os direitos são efetivados 

individualmente e de acordo com a interpretação do juiz ao que está escrito na carta 

constitucional.  

Conforme o cidadão passa a requerer seu direito pela via judicial a luta 

coletiva pelos direitos pode ser enfraquecida, levando em consideração que se torna 

mais cômodo abrir um processo judicial em detrimento das participações em 

Conselhos, Conferências e outras manifestações de cidadania. 

No entanto, há autores que defendem a judicialização da política uma vez que 

os cidadãos conseguem acessar os seus direitos por essa via, uma vez que o 

Estado se ausente de suas funções, a sociedade conta com a interferência do poder 

Judiciário intercedendo a seu favor e garantindo o direito. Nessa perspectiva Hirschl 

(2006 apud GUARNIERI E PEDERZOLI, 2002, p. 160-182) defende que: 

 

[...] Uma autêntica judicialização de “baixo para cima” tem mais chances de 
ocorrer quando as instituições judiciais são percebidas por movimentos 
sociais, grupos de interesse e ativistas políticos como órgãos decisórios 
mais respeitáveis, imparciais e efetivos do que outras instituições 
governamentais consideradas “muito burocráticas” ou arenas decisórias 
majoritárias tidas como enviesadas. [...]  

 

Além do cidadão no âmbito do individual, os sindicatos, movimentos sociais e 

cidadãos organizados coletivamente podem buscar na judicialização direitos 
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negados anteriormente pelo Estado.  O judiciário, nesse sentido, passa a ser cada 

vez mais requisitado para intervir não somente nas políticas públicas, mas também 

nas relações sociais. 

Existem alguns fatores que justificam a procura pelo judiciário como 

intermediador desses conflitos, Esteves (2006, p. 50) destaca dois aspectos: 

 

[...] a) o excesso de leis definidoras direitos sociais, reguladas pela 
constituição ou nela inscrita diretamente, não mais justifica a simples luta 
parlamentar travada nas últimas décadas, uma vez que a positivação dos 
direitos já ocorrera, carecendo de efetividade; b) a consolidação das 
instituições democráticas sob uma ótica de defesa dos interesses das 
minorias, que para asseguramento de seus direitos, não podem contar 
somente com o parlamento ou outras instituições que efetivamente são 
controlados pela maioria. [...] 
 

Após a criação da Constituição, observamos diversos ajustes no conjunto de 

leis. Essas mudanças estão expressas em Portarias, Norma Operacional Básica 

(NOB), Estatutos (criança, idoso, pessoa com deficiência), Resoluções. Todavia, a 

criação de novas leis não garante a sua efetivação, pelo contrário, ocorre de 

maneira deficitária, não abrangendo toda a população.  

Além do aumento dos direitos sociais, existe o movimento crescente da 

população reivindicando os mesmos. E quando se deparam com o poder executivo 

falho e omisso, recorrem ao judiciário, acreditando que os juízes possam atuar em 

defesa da cidadania. 

Os grupos tidos como minorias (o que é uma falácia, pois todos juntos 

configuram a maior parte da sociedade), na esperança de acessarem seus direitos 

também recorrem ao judiciário. O controle do poder executivo e legislativo encontra-

se majoritariamente no domínio dos setores mais conservadores da sociedade, 

portanto, grupos como os LGBTs, das mulheres e dos negros nem sempre tem suas 

pautas discutidas por esses representantes.  

A população enxerga no judiciário a neutralidade que não existe nos outros 

poderes, no entanto, os juízes não são profissionais neutros como se espera, pelo 

contrário, são dotados de posicionamento político e ideologias. Esteves (2006, p. 51) 

declara que: 

 

[...] O Poder Judiciário, não pode mais escudar-se na falsa ideia de 
neutralidade do juiz, que efetivamente não existe. Não é somente o 
magistrado que carrega uma carga ideológica derivada da sua condição de 
classe, e da sua experiência de vida. O Direito, que é instrumento, e não um 
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fim dele próprio está, por sua própria condição, orientado pela ideologia 
política do sistema ao qual serve e, portanto fica subordinado às 
circunstâncias da atividade política. [...] 

 

Ou seja, o poder judiciário também está à mercê da ideologia política 

predominante. O direito se configura como mais um instrumento de controle, 

servindo aos interesses dos setores dominantes, as decisões judiciais repercutem 

socialmente e politicamente na sociedade.  

Partimos da ideia que a requisição da judicialização aumenta em contextos 

neoliberais, justamente, porque o Estado reduz sua responsabilidade com o social 

através das políticas públicas.  

Dessa forma, o judiciário estende sua área de abrangência, visto que os 

demais poderes se ausentam ou transferem atribuições que estão sob sua 

responsabilidade. Algumas situações políticas são delegadas para o cenário 

judiciário devido a grande mobilização que o tema causa, um exemplo clássico é o 

aborto.  

No Brasil não se há uma política onde trate o aborto como questão de saúde 

pública, pelo contrário é delegado ao judiciário para resolver cada caso como uma 

situação isolada, quando na verdade temos um problema que transpassa as classes 

sociais e envolve a saúde de milhares de mulheres. Mas, uma vez que o tema causa 

grande comoção e gera controvérsias é mais vantajoso aos atores políticos 

transferirem a questão para o judiciário, pois assim não comprometem sua imagem 

com os eleitores. 

Dentro das ciências sociais de acordo com Sierra (2011, p. 257) a 

judicialização tem dois aspectos: 

 

“[...] Ora sendo compreendido como um movimento que representa a 
continuidade da utilização do direito como fetiche, nada mais que uma 
racionalização ideológica, que legitima a exploração capitalista, ora sendo 
percebido como uma conquista da sociedade na defesa da cidadania nas 
democracias contemporâneas [...] 

  

Ou seja, a judicialização da política é alvo opiniões divergentes dentre os 

estudos nas ciências sociais. Uma vez que compreendemos que a efetivação dos 

direitos deve ser pela via política e de forma que alcance a todos os cidadãos, 

concluímos que a judicialização fortalece a exploração capitalista, uma vez que os 
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direitos são efetivados individualmente e de acordo com a interpretação do juiz ao 

que está escrito na carta constitucional.  

No entanto, há autores que defendem a judicialização da política uma vez que 

os cidadãos conseguem acessar os seus direitos por essa via, uma vez que o 

Estado se ausente de suas funções, a sociedade conta com a interferência do poder 

Judiciário intercedendo em seu favor e garantindo o direito.  

Por fim, com os avanços da ideologia neoliberal, o recurso da judicialização 

que deveria ser utilizado em questões pontuais, tende a aumentar 

exponencialmente. O judiciário será o espaço onde a luta de classes ficará em 

evidência, a população seja ela organizada coletivamente ou o cidadão no individual 

cobrará seus direitos e em contrapartida os setores dominantes na sociedade 

estarão manipulando os magistrados na busca dos seus interesses. 

Desta forma o campo da saúde é uma arena onde a busca pelo direito é 

essencial, diante de políticas de saúde cada vez focalizadas e precarizadas um 

número crescente de usuários do serviço de saúde não tem suas necessidades 

atendidas. Neste quadro a judicialização na área da saúde cresce e é esse 

complexo emaranhado entre direito a saúde, politica pública e judicialização que nos 

aproximamos no próximo capitulo. 
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3 SAÚDE E JUDICIALIZAÇÃO 

Neste capítulo discutiremos o fenômeno da judicialização dentro da Política 

de Saúde que atinge diferentes áreas da vida em sociedade. A esfera jurídica passa 

a ser requisitada para intervir em questões cotidianas. No campo da saúde também 

se faz presente de forma crescente o fenômeno da judicialização. 

A temática tem relevância para a população brasileira, uma vez que o 

fenômeno cresce gradativamente, segundo o Ministério da Saúde (2017) “[...] Houve 

um aumento de quase 5.000% nos gastos com judicialização em dez anos, de R$ 26 

milhões (2007) para mais de R$ 1,325 bilhão de reais (2016), só no âmbito da 

União”, ainda pontuam que “[...] Cerca de 150 milhões de brasileiros dependem 

exclusivamente do SUS para ter acesso à Saúde.” (MINISTÉRIO DA SAÚDE 2017).   

Atualmente a judicialização representa um caminho alternativo para acessar o 

direito à saúde, entretanto, o montante gasto é exorbitante e nem sempre significa a 

solução para os problemas de saúde, pois os processos podem ser morosos e 

provoca impactos no desenvolvimento dos outros serviços de saúde. 

Neste sentido neste capítulo trazemos a discussão do direito a saúde e da 

dinâmica da judicialização na saúde enquanto instrumento cada vez presente na 

política de saúde. 

 

3.1 A CONQUISTA DO DIREITO A SAÚDE NO BRASIL 

 

No Brasil, a história do acesso aos serviços de saúde é marcada por lutas, 

avanços e retrocessos. 

Antes do reconhecimento da saúde como um direito no Brasil em 1988, os 

serviços de saúde oferecidos no país não atendiam a população em geral, quem 

acessava os serviços era a parcela da população mais abastada. Os trabalhadores 

eram atendidos em suas necessidades de saúde via previdência social, já as 

pessoas com baixo poder aquisitivo e sem carteira assinada dependiam da 

filantropia. As características marcantes da área da saúde nesse período eram “[...] 

Ênfase na prática médica curativa, individual, assistencialista e especializada, e 

articulação do Estado com os interesses do capital internacional.” (BRAVO, 2006 

apud OLIVEIRA E TEIXEIRA FLEURY, 1986, p. 207). 
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Esse modelo de assistência à saúde excludente oferecia serviços focalizados 

a determinadas demandas, Escorel (2008, p. 01) destaca que: 

 

[...] Aqueles que não contribuíam para a previdência social podiam obter 
atenção à saúde desde que integrassem o perfil dos programas (materno‐ 
infantil, tuberculose, hanseníase, etc.), em serviços filantrópicos ou, para 
aqueles que pudessem pagar, em consultórios e clínicas privadas. [...] 

 

Desta forma, se o indivíduo não estivesse ativo no mercado de trabalho em 

um emprego formal, não poderia acessar os serviços médicos oferecidos pelo 

estado, a ele era reservado os serviços oferecidos pelas instituições de caridade, de 

forma pontual e de caráter curativo. Os serviços da chamada saúde pública, oferecia 

serviços e atendimentos para controle das epidemias e doenças específicas como a 

hanseníase e a tuberculose.  

 Entendendo que a saúde não é garantida apenas pelo acesso a serviços de 

saúde, é importante frisarmos que as condições de vida da população contribuem 

também para os agravos à saúde. Neste sentido podemos exemplificar apontando 

que, com a precarização das condições de vida durante a ditadura civil militar, a 

saúde de grande parte da população foi agravada e somada ao acesso restrito a 

serviços de saúde, gerou uma grande insatisfação o que mobilizou a população pela 

procura por melhores serviços de saúde. 

Os profissionais de saúde, diante das condições de trabalho precário, da 

conjuntura que a ditadura impunha e sensíveis ao sofrimento da população também 

se colocam em movimento para construir uma nova forma de prestação de serviço 

em saúde. 

Na década de 70, a partir dos conhecimentos em saúde produzidos por uma 

vertente de cunho social, temos a gestação de um movimento que vai contra aos 

princípios privatistas. Havia então, a concepção de que o modelo privatista não 

atendia de maneira abrangente as demandas de saúde da população e, portanto 

novos modelos de saúde deveriam ser propostos. Os sujeitos desse movimento se 

colocaram como agentes políticos na conquista por direitos a saúde, segundo 

Escorel (2008, p. 03) “[...] a abordagem médico‐social adotaria a prática política e a 

consciência sanitária como parte da consciência social, visando, a partir dessa 

prática, a uma transformação social.”.  
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Desta forma um grupo de médicos sanitaristas e outros profissionais 

preocupados com a saúde pública se fortalecem para discutir e reivindicar melhores 

condições de saúde e qualidade de vida para a população. Escorel (2008, p. 3) 

pontua que: 

 [...] Buscando um relacionamento entre a produção do conhecimento e a 
prática política, a universidade tomou o campo das políticas públicas como 
arena de atuação. Nascia o movimento sanitário cuja organização 
transcendeu seu objetivo especifico, envolvendo lutas mais gerais daquele 
momento: a democratização do país e o fortalecimento das organizações da 
sociedade civil. [...] 

 

Essa articulação em busca de reformas na saúde resultou no movimento 

democrático conhecido como Reforma Sanitária, este foi o precursor que reivindicou 

a saúde como direito, os envolvidos no movimento tinham como principais 

propostas, segundo Bravo (2006, p. 96): 

[...] A universalização do acesso; a concepção de saúde como um direito 
social e dever do Estado; a reestruturação do setor através de estratégia 
do Sistema Unificado de Saúde, visando um profundo reordenamento 
setorial com um novo olhar sob a saúde individual e coletiva; a 
descentralização do processo decisório para as esferas estadual e 
municipal, o financiamento efetivo e a democratização do poder local 
através de novos mecanismos de gestão – os Conselhos de Saúde. [...] 

Os trabalhadores e usuários dos serviços de saúde, engajados na luta por 

direitos, não propunham apenas estratégias para a cobertura das deficiências do 

sistema de saúde da época, mas também, almejavam uma nova configuração de 

governo, não autoritário, mas sim democrático. 

Na década de 80, Escorel (2008, p.7) observa que no final do governo militar, 

o movimento sanitário participou das “Diretas Já” junto com os demais segmentos da 

sociedade e seu projeto de saúde foi incorporado pelo PMDB, partido de oposição 

ao governo militar.  

A participação do movimento sanitário nas “Diretas Já”, somente reforçam 

seus ideários voltados para a construção de uma nova ordem social, visto que 

somente em um Estado Democrático de Direito, haveria espaços para debates, onde 

as demandas da sociedade seriam analisadas e positivadas em forma de lei.  

No dia 15 de março de 1985 a luta pela democracia vence, após vinte e um 

anos da vigência do governo militar Tancredo Neves é eleito presidente do Brasil, e 

em seu plano de governo estão comtempladas as reinvindicações do movimento 

sanitário (ESCOREL 2008, p. 7). 
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Ainda nesse cenário de redemocratização, ocorreu em 1986, a 8ª Conferência 

de Nacional Saúde e esta contou não somente com a participação dos profissionais 

de saúde, desta vez a sociedade civil também esteve presente levando as 

reivindicações da população. 

 O Relatório final da 8ª Conferência Nacional de Saúde expressou os 

aspectos da conjuntura nacional apontando diversos fatores que contribuíam para o 

não acesso da população à saúde, como o Estado autoritário que destinava 

recursos aos grupos que visavam a mercantilização da saúde, modelo assistencial 

excludente, a escassa participação popular na formulação e controle das políticas, 

excessiva centralização no âmbito federal. E também estabeleceu os alicerces para 

a construção do Sistema Único de Saúde. 

Em sua estrutura o relatório divide-se em três grandes temas: Saúde Como 

Direito; Reformulação Nacional do Sistema de Saúde e Financiamento do Setor.  

No que se refere à saúde como direito, a 8ª Conferência pontua um conceito 

de saúde ampliado, saúde não é apenas a ausência da doença, mas sim resultado 

de um conjunto de condições de vida, “[...] A saúde é resultante das condições de 

alimentação, habitação, educação, renda, meio-ambiente, trabalho, transporte, 

emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso à serviços de saúde.” 

(BRASIL 1986, p. 4). 

Este de conceito de saúde pontua a importância das condições materiais de 

vida, da atenção integral a saúde já pontuando que atenção à saúde não se reduz a 

atenção curativa. 

Neste sentido a 8ª Conferência vai identificar que para se ter saúde é preciso 

que diferentes políticas sejam promovidas pelo Estado para a população: 

 

[...] Esse direito não se materializa, simplesmente pela sua formalização no 
texto constitucional. Há, simultaneamente, necessidade do Estado assumir 
explicitamente uma política de saúde consequente e integrada às demais 
políticas econômicas e sociais, assegurando que os meios permitam 
efetivá-las. Entre outras condições, isso será garantido mediante o controle 
do processo de formulação, gestão e avaliação das políticas sociais 
econômicas pela população. [...] (BRASIL 1986, p. 04). 

 

No que se refere à Reformulação do Sistema Nacional de Saúde, são 

apontados mudanças referentes à organização dos serviços, Brasil (1986) como a 

descentralização na gestão dos serviços, integralização das ações, participação da 

população na gestão e execução das ações de saúde.  
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Ao fim do relatório da 8ª Conferência Nacional de Saúde, temos o eixo que 

trata do financiamento do setor de saúde, Brasil (1986) estipulando mudanças 

importantes para que a política funcione efetivamente, como a pré-fixação de uma 

porcentagem mínima de recursos destinados à saúde, a descentralização e a 

participação dos Estados e municípios no financiamento, adição de fontes de 

taxação de indústrias poluentes e de desmatamento. 

Observamos que a luta travada pelos participantes da Reforma Sanitária e os 

relatores da 8ª Conferência Nacional de Saúde, se posicionaram ao lado da 

população, e em enfatizaram que o Estado deve arcar com essa garantia, não mais 

favorecendo o projeto privatista e o mercado.   

Em 1987, tivemos a criação dos Sistemas Unificados e Descentralizados de 

Saúde (SUDS), no entanto tiveram caráter transitório, para o Sistema Único de 

Saúde (ESCOREL 2008, p. 8).  

Em 1988, termos a promulgação da Constituição Federal Brasileira, ela foi 

elaborada por uma assembleia de deputados e senadores eleitos pelo povo. A carta 

constitucional se configura como um símbolo da democracia em nosso país. Dentre 

alguns dos avanços proporcionados pela Constituição podemos encontrar: o voto 

facultativo para cidadãos entre 16 e 17 anos, garantia da demarcação de terras 

indígenas, aposentadoria para trabalhadores rurais sem precisarem ter contribuído 

com o INSS, fim da censura aos meios de comunicação e a saúde como um direito 

de todos e dever do Estado (BRASIL 2015). 

A inclusão da saúde como direito de todos, é um grande ganho para a 

população, pois, ao invés de serviços incertos prestados pelas instituições de 

caridade, agora poderiam contar com o respaldo da lei para acessarem os serviços 

de saúde. 

 Na Constituição, encontramos cinco artigos referentes à saúde (art. 196, 197, 

198, 199 e 200), neles estão estabelecidos como a política de saúde será 

estruturada, bem como suas diretrizes e atribuições. Apesar do direito se configurar 

como um dever do Estado para com a população, encontramos no artigo 199, a 

abertura para instituições privadas atuarem de forma complementar a assistência 

pública, isso significa que, serviços poderão ser terceirizados dentro das instituições 

de saúde pública (BRASIL 2015). 

Posterior à promulgação da Constituição, em 1990, foi sancionada a lei nº 

8.080 que regulamenta o Sistema Único de Saúde. O sistema de saúde brasileiro foi 
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mundialmente reconhecido pela Organização das Nações Unidas e o Banco 

Mundial, a seguir um trecho do relatório produzido pela Simulação das Nações 

Unidas para Secundaristas (SiNUS) onde estão registradas ponderações favoráveis 

ao sistema brasileiro: 

 

[...] Segundo a ONU, o Brasil é hoje referência internacional na área de 
saúde pública e exemplo para outros países que buscam sistemas mais 
igualitários de saúde. Com a criação do SUS, o Brasil foi um dos primeiros e 
poucos países fora da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) a prever na legislação o acesso universal aos serviços 
de saúde, reconhecendo a saúde como direito do cidadão e dever do 
Estado. [...] (FERREIRA, Clara Fontes et. al., 2014 apud ONUBR, 2013). 

 

 O Sistema Único de Saúde é norteado pelos seguintes princípios: a 

universalização que segundo o Ministério da Saúde (2018) se trata de: 

 

[...] A saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao 
Estado assegurar este direito, sendo que o acesso às ações e serviços 
deve ser garantido a todas as pessoas, independentemente de sexo, raça, 
ocupação, ou outras características sociais ou pessoais. [...] 

 

A equidade também é outro princípio que segundo o Ministério da Saúde 

(2018), consiste em: 

 

[...] Diminuir desigualdades. Apesar de todas as pessoas possuírem direito 
aos serviços, as pessoas não são iguais e, por isso, têm necessidades 
distintas. Em outras palavras, equidade significa tratar desigualmente os 
desiguais, investindo mais onde a carência é maior. [...] 

 

Por fim temos a integralidade, que é definida pelo Ministério da Saúde (2018) 

como: 

 

[...] Este princípio considera as pessoas como um todo, atendendo a todas 
as suas necessidades. Para isso, é importante a integração de ações, 
incluindo a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a 
reabilitação. Juntamente, o princípio de integralidade pressupõe a 
articulação da saúde com outras políticas públicas, para assegurar uma 
atuação intersetorial entre as diferentes áreas que tenham repercussão na 
saúde e qualidade de vida dos indivíduos. [...] 

 

Observando os princípios norteadores do SUS, notamos que foram 

estruturados visando abranger toda a população e suas demandas. Os princípios 

asseguram que todos os cidadãos sem distinção de qualquer natureza recebam 

atendimento, levando em consideração às particularidades de cada indivíduo e 
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proporcionando tratamento integralizado, ou seja, abrangendo desde ações de 

caráter preventivas até a redução de danos ou recuperação total dos usuários. 

Além dos princípios que são importantíssimos para nortear a política de 

saúde, encontramos ainda na Lei n 8.080, no art. 2 “[...] A saúde é um direito 

fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis 

ao seu pleno exercício.” (BRASIL 1990). 

Ou seja, o Estado obrigatoriamente tem que prover as condições necessárias 

para que os usuários acessem o seu direito à saúde, isso inclui a assistência 

farmacêutica, a realização de procedimentos cirúrgicos, a dispensação de órteses e 

próteses, a cobertura integral das necessidades de saúde da população. No entanto 

a plena efetivação do acesso ao direito à saúde é ainda hoje um desafio.  

Entendemos que a consolidação do SUS foi um avanço na história do direito 

à saúde, entretanto o contexto político-econômico que se sucedeu contribuiu para o 

oferecimento deficitário de serviços na saúde, Noronha e Soares (2001, p. 446) 

enfatizam o assunto “[...] Defendemos a ideia de que na década de 1990 houve não 

apenas uma interrupção, mas um retrocesso no processo de construção de um 

projeto de Proteção Social para o Brasil que foi inscrito na Constituição de 1988”.  

Em 1990 o país enfrentou algumas “reformas estruturais” principalmente no 

campo econômico e social sob a justificativa de que somente dessa forma a crise no 

país seria reduzida, segundo Noronha e Soares (2001, p. 446): 

 

[...] A inflexão desse projeto de proteção social se dá num contexto de 
profundas mudanças econômicas, sociais e institucionais, determinadas 
pelas chamadas “reformas estruturais” conduzidas por políticas de ajuste, 
que insistimos em chamar neoliberais – dada sua matriz ideológico-política 
e o seu “receituário padrão” elaborado pelos organismos multilaterais de 
financiamento. Essas reformas foram implementadas em todos os países da 
América Latina, com graves consequências sociais e econômicas – cada 
dia mais visíveis -, implicando retrocessos históricos nos processos 
constitutivos de uma cidadania ainda incompleta. [...] 
 

Na década de 1990, embora os direitos já estivessem garantidos em lei, o 

acesso ainda era embrionário, principalmente na área da saúde, uma vez que é um 

nicho de mercado muito lucrativo para as empresas privadas. 

Desde a implantação do SUS temos a presença da disputa de dois projetos: 

um vinculado ao movimento da Reforma Sanitária e o outro ao mercado. Campos 

(2006, p. 90) explica que: 



 

 

 

 

35 

 

 

 

[...] No Brasil, com a ampliação das funções assistencialistas do 
estado ocorreu uma combinação dos dois estilos de administração 
sanitária existentes: o liberal e o da saúde pública. Infelizmente, 
contudo, esta síntese reteve o que poderíamos considerar como “o 
pior de cada um destes dois mundos”. Da tradição estatal conservou-
se a estrutura rígida e centralizada, a gestão burocratizada e 
autoritária, mas permeável ao clientelismo e as várias formas de 
utilização privada da coisa pública. Da tradição liberal conservou-se 
a autonomia relativa dos profissionais, especialmente dos médicos, o 
que sem estímulos pessoais do mercado redundou em uma profunda 
alienação dos servidores de suas obrigações mais comezinhas. [...] 

Essa disputa interfere diretamente no trato das demandas de saúde da 

população brasileira, destacando-se a gestão de cunho neoliberal, “[...] O discurso e 

a atuação dos últimos governos da República têm se vinculado às três primeiras 

alternativas: a da privatização, da contenção de gastos através de medidas que 

promovam “austeridade” e “seleção de demandas”.” (CAMPOS, 2006, p. 19).  

O autor ainda aponta que há uma “[...] Orientação econômica que impõe um 

processo recessivo e políticas sociais cada vez mais restritas, conforme as 

recomendações de organismos financeiros internacionais e dos próprios países 

desenvolvidos dos quais temos grande dependência.” (CAMPOS, 2006 apud 

LECHNER, 1990, p. 73-86). 

Podemos notar a contradição existente entre o que prevê os ideais 

constitucionais baseados nas propostas levantadas na 8ª Conferência de Saúde, e o 

direcionamento em que toma as políticas públicas, com cunho neoliberal hoje no 

Brasil.  

Segundo Campos (2006) essa perspectiva neoliberal incentiva a ausência do 

Estado na efetivação das políticas públicas, proporcionando assim espaço propício 

para o fortalecimento das praticas privatizantes da coisa pública. Neste sentido o 

projeto privatizante vai ganhado espaço, há cada vez mais a presença de repasse 

de verbas para a iniciativa privada e o sucateamento dos serviços públicos, leva ao 

enfraquecimento do projeto em defesa da vida vinculado a reforma sanitária. 

A população economicamente menos favorecida é o principal público afetado 

por esses embates dentro da política de saúde, visto que estão a mercê de um 

Estado ausente que indiretamente viabiliza o projeto neoliberal dentro da política de 

saúde pautando a judicialização como estratégia para a viabilização do acesso o 

que até então deveria ser um direito. 
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Muito se conquistou no campo da saúde, mas a concretização do direto a 

saúde ainda é um desafio. Entendemos que o SUS está sujeito a mudanças, ele 

não é um sistema pronto e acabado. Na medida em que o cenário político e 

ideológico no Brasil se transformam, a política de saúde é discutida entre os 

diversos setores da sociedade. 

Dentre alguns desafios para a consolidação do direto à saúde, Barros (2015), 

destaca o financiamento público insatisfatório que não atende as demandas da 

população; os serviços ofertados na atenção primária de maneira deficitária; a falta 

de articulação entre as regionais de saúde, podendo ocasionar a duplicidade de 

ações e gastos desnecessários; a falta do controle social efetivo, onde a população 

desmobilizada não ocupa os espaços destinados para reivindicarem seus direitos. 

O sucateamento do SUS vem ocorrendo desde sua gênese, isso porque, os 

setores da medicina privada vêm sendo beneficiados em detrimento da saúde 

pública. A qualidade dos serviços ofertados pelo SUS cai consideravelmente, na 

medida em que o financiamento vai sendo restringido. Além disso, a má gestão dos 

recursos contribui negativamente para a formulação e desenvolvimento das ações 

no âmbito da saúde.  

 No cenário atual a política de saúde tem sofrido ataques severos do vigente 

governo, o então presidente Michel Temer sancionou a PEC 241, que dispõe sobre 

o congelamento do financiamento por vinte anos em algumas políticas, dentre elas a 

política de saúde. O desmonte do SUS está em andamento e a população assiste de 

forma atônica o retrocesso dos direitos conquistados anteriormente. 

Na tentativa de reverter esse violento processo da retirada de direitos, a 

sociedade civil precisa se mobilizar e fomentar discussões coletivas para traçarem 

estratégias de enfrentamento aos ataques na política de saúde. 

Essas discussões podem ocorrer nas reuniões dos Conselhos de Saúde e 

nas Conferências, que são espaços democráticos e deliberativos. Entretanto o 

debate do direito à saúde deve extrapolar os limites das instituições.  

Os profissionais de saúde podem contribuir fomentando discussões nos 

espaços de trabalho, realizando ações socioeducativas para os usuários, 

transferindo informações importantes acerca do direito e colaborando para o 

fortalecimento da percepção critica dos usuários em relação à realidade que estão 

inseridos. 
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As transformações no SUS podem ser benéficas para a população, uma vez 

que, entendam seu papel de sujeitos de direitos e ocupem os espaços para 

reivindicar o acesso pleno ao direito à saúde.  

No item a seguir nos aproximamos de um “novo” caminho que a população 

incentivada, também por alguns profissionais, encontrou para ter suas necessidades 

em saúde atendidas: a judicialização. Este caminho é complexo e nos intriga 

bastante se seria uma opção correta, de forma que posteriormente vamos apontar 

nossos estudos e angustias sobre a busca por um direito pelo viés da judicialização. 

 

3.2. UM CAMINHO PARA A CONSOLIDAÇÃO DA CONQUISTA DO DIREITO À SAÚDE: 

JUDICIALIZAÇÃO NA SAÚDE 

 

Décadas se passaram desde que o acesso à saúde foi garantido como 

direito, sua operacionalização enfrenta opositores e de fato não se consolidou 

integralmente em nosso país. Segundo Rosa (2015), o Brasil se comparado a 

outros países com sistemas de saúde universal, tem um baixo investimento na 

saúde, em torno de 45%, a Dinamarca investe em torno de 85,1% e a média dos 

outros países estão acima de 60%. Dessa forma, fica extremamente difícil 

sustentar um sistema universal de qualidade. 

Além do fator econômico, no Brasil existe um descompasso na oferta de 

diferentes serviços por região, visto que, um país com extensão continental 

apresenta uma grade variedade nos dados epidemiológicos, com um leque de 

particularidades conforme o território estudado, ROSA (2015, p. 15) entende que o 

problema: 

 

[...] Está na incoerência entre uma situação de saúde que combina 
transições demográfica, nutricional e epidemiológica aceleradas e tripla 
carga de doenças, com forte predomínio relativo das condições crônicas, e 
uma resposta social estruturada por um sistema de atenção à saúde que é 
fragmentado e opera de forma episódica e reativa, voltado, principalmente, 
para a atenção às condições agudas e às agudizações das condições 
crônicas. [...] 

 

Um sistema fragmentado não tem condições de responder as demandas da 

população, uma vez que, os condicionantes de saúde da população estão em 

constante mudança. Para que a política abranja as necessidades da população, é 

necessário desenvolver um trabalho em conjunto com os serviços de saúde, 
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buscando então atender o usuário de forma integral. Sendo assim, Rosa (2015, p. 

15) aponta que “[...] A resposta a esse desafio está em restabelecer a coerência 

entre a situação de saúde e a forma de organização do sistema de atenção à 

saúde.”. 

Outro elemento a se considerar é que a saúde depende das condições 

materiais de vida e o contexto neoliberal em que se encontra o país contribui para a 

mudança dos condicionantes de vida da população e seu processo saúde doença: 

 

[...] Em seu sentido mais abrangente, a saúde é resultante das condições de 
alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, 
transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra, e acesso a 
serviços de saúde. É, assim, antes de tudo, o resultado das formas de 
organização social da produção, as quais podem gerar grandes 
desigualdades nos níveis de vida. [...] (BRASIL 1986). 

 

Observamos no Brasil atualmente uma alta taxa de desempregados, segundo 

Cury e Brito 2018, “[...] No ano de 2017, a taxa média de desocupação registrada foi 

de 12,7%, a maior da série histórica do IBGE, que começou em 2012. Nesse 

período, o desemprego alcançou, em média, 13,23 milhões de pessoas da força do 

trabalho.”.  

Esse quadro incide diretamente na qualidade de vida da população, com a 

diminuição da renda muitos usuários abrem mão dos planos de saúde e migram 

para receber atendimento no SUS, ou poupam dinheiro quando possível para pagar 

consultas particulares. Pesquisas apontam que “[...] O número de privilegiados com 

acesso aos planos de saúde no Brasil caiu em 2,8 milhões: de 50,4 milhões em 

dezembro de 2014 para 47,6 milhões em janeiro de 2017, segundo os dados mais 

recentes divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).” (LENHARO, 

2017). 

O financiamento do SUS é denominado como tripartite, ou seja, os recursos 

devem ser provenientes das três esferas de governo (municipal, estadual, federal e 

Distrito Federal), onde a partir da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 

2012 ficou definido que, os municípios e o Distrito Federal devem investir 

anualmente 15% das arrecadações e os Estados e o Distrito Federal ficam com a 

parcela de 12% de investimento na área da saúde. Para a União ficou definido que o 

montante aplicado deve corresponder ao valor empenhado no exercício financeiro 

anterior, acrescido do percentual relativo à variação do Produto Interno Bruto (PIB) 

do ano antecedente ao da lei orçamentária anual (BRASIL 2012).  
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Os valores orçamentários para a manutenção da política de saúde são 

definidos por lei, no entanto, observando a conjuntura atual da política de saúde, 

vemos que a falta de recursos e a má gestão deles resultam no oferecimento de 

serviços precários e até mesmo o corte deles, segundo Campos (2018, p. 1711) “[...] 

Nenhum governo ou partido político assumiu o financiamento e a implementação do 

SUS como prioridade nacional. Em consequência, vem sendo construído de maneira 

incremental e com déficit de recursos”. 

Os recursos destinados à saúde, não são somente para as instituições 

públicas, segundo Campos (2006, p. 49), “[...] A maioria dos serviços particulares e 

filantrópicos ainda tem nos pacientes custeados pelo SUS sua principal clientela.”, 

no entanto, ainda segundo o autor há uma discriminação dos usuários do serviço de 

ordem econômica que se sobrepõe a critérios técnicos e profissionais. Ou seja, a 

seleção dos usuários acontece de acordo com os procedimentos que deverão ser 

realizados, tendo prioridades aqueles que não representem prejuízo ou déficit para 

os hospitais em questão.  

A distribuição dos recursos para instituições privadas, não visam somente o 

benefício para a população, mas sim para o mercado voltado à saúde, uma vez que 

os hospitais tem autonomia para gerir os recursos recebidos, podendo ser 

direcionados para seus próprios interesses e não necessariamente o atendimento 

integral das demandas dos usuários. Campos (2006, p. 52) observa que: 

 

[...] Esse nível de autonomia dos hospitais privados não tem se modificado 
mesmo quando o poder público – Secretarias de Saúde de estados ou de 
municípios – assume a gerência dessas instituições, por meio de convênios 
especiais ou até mesmo de intervenção judicial.  
E tal não tem acontecido porque a direção dessas unidades não logrou 
modificar os esquemas de poder e a organização do processo de trabalho, 
articulados de forma a reproduzir a lógica neoliberal e, assim, impedir a 
integração desses serviços à rede pública. [...] 

 

O impasse entre o provejo privatista de saúde e o da saúde pública reflete 

diretamente no repasse dos recursos, resultando em um sério entrave para o 

desenvolvimento do SUS, onde hospitais privados e filantrópicos são beneficiados 

com recursos do governo em detrimento do repasse de verbas para as instituições 

de saúde da rede pública. 

 Esse cenário de gestão neoliberal contribui para o aumento das praticas 

judicializantes na saúde, visto que alguns serviços não são executados com a 
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justificativa de que não há recurso para tal, levando a população solicitar intervenção 

do poder judiciário para que o direito seja efetivado.  

Nesse sentido, dentro da política de saúde temos os gestores que 

desempenham um papel importantíssimo na viabilização do direito à saúde, visto 

que, são encarregados de gerir o dinheiro público voltado para a política de saúde 

com eficácia. 

No entanto, suas atribuições não se limitam em apenas gerenciar os 

recursos destinados à saúde, além disso, os gestores devem avaliar os serviços 

oferecidos, criar estratégias de enfrentamento para os problemas dentro do 

sistema de saúde e utilizar as ferramentas disponíveis para o controle do SUS. 

  Os gestores são separados em escala municipal, estadual e federal, e a 

cada esfera são atribuídas suas competências. Para manter a articulação entre as 

três esferas, no início dos anos 90 foram criadas a Comissão Intergestores 

Tripartite (CIT) e Comissão Intergestores Bipartite (CIB):  

 

[...] As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são espaços 
intergovernamentais, políticos e técnicos em que ocorrem o planejamento, a 
negociação e a implementação das políticas de saúde pública. As decisões 
se dão por consenso (e não por votação), o que estimula o debate e a 
negociação entre as partes. [...] BIBLIOTECA VIRTUAL EM SAÚDE (2009). 

 

A questão da judicialização perpassa o trabalho dos gestores, e se configura 

como um grande desafio para ser resolvido. Isto porque, de acordo com Cruz (2015, 

p. 30):  

[...] São inúmeras as repercussões do crescimento progressivo de 
ações judiciais na saúde que impactam tanto a efetivação quanto a 
manutenção das políticas públicas de saúde e inviabilizam o 
planejamento dos programas e das ações, bem como as 
programações orçamentárias e financeiras. 
[...]  

 

Frente a isso, os gestores precisam se posicionar de maneira estratégica para 

atender as demandas da população. Com recursos limitados a decisão política da 

organização dos serviços é extremamente complexa e exige além de conhecimentos 

da rede de serviços e do território, sensibilidade para a dor dos usuários do serviço, 

mas em um contexto de limitações materiais muitas demandas não são atendidas. 

Além da limitação orçamentária, é importante ressaltar que vivemos em uma 

sociedade onde as relações de trabalho são precarizadas e onde a condição de vida 



 

 

 

 

41 

 

 

 

apresenta limitações materiais para maioria da população, logo as necessidades de 

saúde só aumentam. A saúde é um conjunto de elementos como já pontuado 

anteriormente e não apenas a ausência de doença, portanto, o adoecimento da 

população é uma variável em progressão. 

O recurso escasso direcionado a política de saúde, somado a nova demanda de 

usuários contribui para a lentidão nas filas de atendimento. Segundo Brunet, 2018: 

 

[...] Comparando os dados de agora (que foram apurados em maio) com as 
duas últimas edições de pesquisa semelhante feita pelo mesmo Datafolha, 
fica mais do que provado a piora na qualidade de vida e de assistência à 
saúde dos cidadãos. Em 2014, 30% dos entrevistados estavam esperando 
por algum atendimento no SUS. Em 2018 são 39% nessa situação. Naquele 
mesmo ano, 29% desse grupo estavam aguardando há mais de seis meses 
por algum procedimento. Essa proporção chega a quase metade quatro 
anos depois, 45%. [...] 

 

A população que aguarda na fila do SUS para receber consultas, 

procedimentos cirúrgicos, medicações, órteses/próteses dentre outros insumos, se 

sente desamparada pelo Estado. Elas entram nas filas de espera sem a certeza de 

quando acessarão o serviço ao qual necessitam. Muitos usuários falecem esperando 

pelo atendimento, visto que muitos agravos no quadro de saúde podem ocorrer 

quando não há agilidade no diagnóstico e tratamento.  

Os autores Noronha e Soares (2001, p. 446) ressaltam que “[...] A chamada 

área social no Brasil – com destaque para a área da saúde – constitui-se hoje o 

terreno mais conflitivo e exposto da nossa sociedade.” Entendemos que, o acesso 

ao direito à saúde é permeado por conflitos, pois inicialmente temos a carta 

constitucional que nos garante políticas sociais e em contra partida temos um 

Estado de cunho neoliberal negligenciando a efetivação das mesmas para a 

população.  

A política de saúde então permeada pela ideologia neoliberal e a 

desresponsabilização do Estado constituem-se como empecilhos para a 

concretização dos princípios do SUS, Ribeiro (2014, p.70, APUD BOSQUETTI E 

SALVADOR, 2006) aponta que: 

 

[...] A política foi abalada em seus princípios e diretrizes, ao não ofertar com 
qualidade, eficiência e eficácia seus serviços, operando com um 
financiamento regressivo – penalizando a camada mais desprovida da 
população que não pode acessar o mercado – e não progressivo – com 
caráter de justiça fiscal social e participação. [...]  
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 Nesse cenário temos as condições propícias para que aconteça a 

“judicialização da política”, alternativa essa que começa a ser procurada pela 

população gradualmente. O judiciário passa a atuar na efetivação dos direitos 

sociais, função anteriormente atribuída ao executivo, portanto Ribeiro (2014, p.72) 

“[...] A judicialização da política refere-se ao papel que o judiciário passou a 

desenvolver nas sociedades contemporâneas como agente ativo na implementação 

de políticas públicas e na garantia de direitos.”. 

Nesse processo de judicialização da política o juiz passa a conceder direitos – 

após a negativa do Estado – a partir de interpretações da Constituição Federal. A 

demanda de saúde coletiva torna-se individual ao passo que cada solicitação é 

processada isoladamente, contemplando apenas o cidadão solicitante, desta forma 

observamos a contradição entre o princípio da universalização do SUS e o acesso 

ao direito.    

Os cidadãos se voltam para o judiciário na esperança de que acessem seus 

direitos por esse viés uma vez que o poder do juiz não se limita a reproduzir o 

conteúdo em lei, mas Ribeiro (2014, p.72) “[...] Rompendo com esta visão do 

Judiciário como singelo aplicador das leis e reconhecendo o mesmo como guardião 

dos direitos fundamentais.“.  

Com o desenvolvimento da sociedade, temos a produção de novas 

tecnologias em todas as áreas inclusive na saúde. A produção de novas tecnologias 

na saúde representa um salto qualitativo importante para a sociedade, visto que 

novos tratamentos podem contribuir para a melhoria da qualidade de vida da 

população. 

Os condicionantes de vida da população estão em constante transformação, 

a criação de tecnologias, vai ao encontro das novas necessidades, além disso, 

contribui para a evolução de tratamentos já existentes. Os avanços tecnológicos 

podem representar melhorias na qualidade de vida das pessoas, portanto, é 

necessário que haja a incorporação de novos tratamentos no sistema de saúde, 

quando comprovada a eficácia e os benefícios.  Segundo o CONASS (2015, p. 51): 

 

[...] A incorporação de determinadas tecnologias (medicamentos, 
equipamentos e procedimentos técnicos, sistemas organizacionais, 
educacionais, de informação e de suporte e os programas e protocolos 
assistenciais), cabe ao Ministério da Saúde, conforme indicação de 
comissão especializada. [...] 
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Diante disto tudo é ainda importante pontuarmos que dentro do SUS há uma 

“cesta” de serviços e medicamentos, que foram definidas pelo Decreto 7.508, de 

2011 que define a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES), 

onde constam todos os serviços e ações do SUS disponibilizados para a população, 

no mesmo decreto encontramos a Relação Nacional de Medicamente (RENAME), 

que prevê todos os medicamentos que serão disponibilizados pela rede pública de 

saúde (BRASIL 2011).  

A RENASES e a RENAME são mecanismos de controle do Estado, uma vez 

que regulam as realizações de procedimentos e o fornecimento de medicamentos 

para a população. Portanto, o usuário que faz acompanhamento na rede de saúde 

pública onde recebe a prescrição de um medicamento de alto custo não 

disponibilizado pela rede de assistência farmacêutica pública, tem como opção 

adquirir o medicamento com recursos financeiros próprios ou recorrer ao judiciário, 

visando à intercessão do mesmo na efetivação do direito. Essa situação ocorre não 

apenas com medicamentos, mas com qualquer serviço de saúde que não esteja 

regulamentado pela RENASES. 

A partir disso é possível afirmamos que hoje na gestão da saúde pública 

existe uma tendência de combinação de recursos limitados, com medicamentos e 

procedimentos previamente estabelecidos atrelados a perspectiva neoliberal que se 

configuram como elementos que interferem diretamente no acesso integral a saúde.  

Magalhães (2013) destaca aspectos importantes para compreendermos as 

possíveis causas da judicialização na saúde: 

 

[...] Considerando que os recursos investidos, apesar de ampliados 
nos últimos anos, ainda são insuficientes para atender à demanda 
real; que o sistema único como estruturado prevê uma carteira de 
serviços, cuja atualização e incorporação de novas tecnologias não 
acompanham, na mesma velocidade, a evolução dos procedimentos 
e técnicas da medicina; que o usuário tem direito a tratamento 
integral e gratuito, a judicialização de pedidos de internação; a 
concessão de medicamentos; a realização de tratamento no sistema 
privado e, até mesmo no exterior (como ocorria com o tratamento da 
retinose pigmentar em Cuba), tem se desvelado como um das 
questões preocupantes enfrentados nas últimas décadas pelos 
gestores de saúde. E, de certa forma, entrave para o efetivo 
fortalecimento do sistema, pois ao redirecionar recursos públicos 
para o atendimento às demandas judiciais, deixa-se de atender 
outros setores da saúde que demandam melhoria ou maior 
investimento. [...] 
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No entanto, como mencionado anteriormente existe um debate sobre a 

judicialização de medicamentos e procedimentos na saúde ao redor da disputa entre 

o direito individual e o coletivo. Visto que, o orçamento destinado à saúde é finito, 

qualquer demanda que extrapole os gastos previstos nos orçamentos, podem ser 

utilizados os recursos do princípio da reserva do possível. Segundo Silva (s. d. p.26): 

 

[...] O princípio da reserva do possível regula a possibilidade e a extensão 
da atuação estatal no que se refere à efetivação de alguns direitos sociais e 
fundamentais, tais como o direito à saúde, condicionando a prestação do 
Estado à existência de recursos públicos disponíveis. [...] 

 

Deparamo-nos então com uma má gestão de recursos e de um lado o usuário 

apresenta uma demanda de saúde onde será necessário um alto investimento de 

recursos e do outro temos o restante da população com demandas variadas as 

quais também oneram custos para o Estado, surge então o seguinte 

questionamento: Qual direito tem prioridade, o coletivo ou o individual? 

É crescente o número de processos individuais judiciais na área da saúde. 

Esta via pode representar um caminho mais rápido e efetivo que a permanência nas 

filas padrões do SUS. Ribeiro (2014, p. 87) nos traz apontamentos críticos sobre 

esse processo: 

 

[...] Mas quando o Judiciário determina que o Poder Público cumpra uma 
ordem judicial, seja para fornecimento de assistência médica, terapêutica, 
farmacológica ou hospitalar a determinado cidadão, este indivíduo “passará 
à frente” de outros pacientes que se encontram na mesma situação de risco 
e sem condições financeiras de arcar com o tratamento, afetando não 
apenas as partes envolvidas no processo, como também toda a 
coletividade, pois este gasto pode acabar dificultando a implementação de 
políticas públicas para a coletividade. [...] 

 

O movimento de judicialização na esfera individual pode prejudicar a 

efetivação do direito coletivo, visto que a base de financiamento é a mesma. Para 

cumprir com as determinações judiciais, o Estado utiliza o recurso que seria 

destinado à saúde coletiva para arcar com os custos do tratamento individual de 

cada solicitante.  

Outra questão importante, diz respeito ao acesso à justiça. Os cidadãos que 

conseguem solicitar suas demandas via judicial, de certa forma possuem mais 

informações do que outra parcela da população. Muitas pessoas poderiam ter seu 



 

 

 

 

45 

 

 

 

direito à saúde efetivado judicialmente, mas por falta de conhecimento acabam não 

acessando essa via. A respeito disso, Ribeiro (2014, p. 88) coloca que: 

 

[...] Quando o Judiciário assume o papel de protagonista na implementação 
das políticas de saúde, acaba também favorecendo, de certa forma, aquele 
indivíduo que têm mais acesso à informação e à justiça, seja através de 
advogados particulares seja via defensoria pública. Isso porque, a parcela 
da população que não tem informação, conhecimento de seus direitos, 
sequer procura a justiça. E aquele cidadão que não teve o seu direito à 
saúde garantido, passa a ter outro direito negado: o acesso à justiça.[...] 

 

A partir disso, torna-se necessário criar estratégias coletivas para o acesso à 

saúde. O caminho da judicialização, apesar de efetivo em determinadas situações, 

compromete a estabilidade do todo. A sociedade civil organizada pode buscar 

melhorias para o SUS lutando, por exemplo, para que o orçamento destinado à 

saúde seja revisto e ampliado de acordo com a demanda apresentada. Além do 

financiamento, a área da gestão também deve ser tensionada, visando a melhor 

distribuição dos recursos. 

 A mobilização social não se configura como a medida mais fácil e rápida. É 

necessário que os usuários coletivamente se organizem, para que haja força no 

enfrentamento com o poder público frente ao desmonte da política de saúde. Em 

longo prazo, a movimentação coletiva poderá acarretar mais benefícios para a 

população do que o recurso da judicialização em âmbito individual. 

Vimos até aqui tão complexa é a questão, da garantia do direito pela via da 

judicialização nesse processo a posição e o pensamento dos trabalhadores nos 

parece muito importante, neste sentido passaremos no próximo capitulo a nos 

aproximarmos da discussão da judicialização na política de saúde a partir da 

perspectiva dos trabalhadores do Ambulatório de Especialidades do Hospital 

Universitário. 
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4 JUDICIALIZAÇÃO: ENTRE A GARANTIA DO DIREITO E A 

PRECARIZAÇÃO DO SUS 

 

No decorrer dos nossos estudos até este momento nos foi possível apreender 

que a judicialização é um recurso que só é possível na democracia, e ela vem sendo 

cada vez mais utilizada dentro da política de saúde, devido a perca de direitos. Isso 

gera uma grande contradição porque, na Constituição de 1988 temos assegurado: 

 

[...] A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação. [...] (BRASIL Art. 196) 
 

No sentido de alcançar nossos objetivos, nesse momento focamos nosso 

olhar para a concepção que os trabalhadores do Ambulatório de Especialidades do 

Hospital Universitário possuem sobre a judicialização. Acreditamos que 

cotidianamente esses profissionais se deparam com a complexa questão da 

judicialização, e a partir do seu dia-a-dia vão formulando concepções sobre o 

fenômeno. 

No sentido de melhor capturar essas concepções realizamos uma pesquisa 

de natureza qualitativa e do tipo descritiva a partir de revisões bibliográficas. 

Também fizemos pesquisa de campo, onde no primeiro momento analisamos os 

prontuários dos usuários que tiveram demandas judicializadas e posteriormente 

realizamos entrevistas semi estruturada, com base em um roteiro, com os 

profissionais do AEHU envolvidos nesse processo.  

E em seguida para analisar as falas e conseguir apreender a riqueza dela a 

luz do nosso referencial teórico realizamos nos analises a partir de três categorias:  

1- Determinantes da Judicialização,  2- Direito Coletivo e Direito Individual, 3- O 

trabalho cotidiano e o recurso da judicialização. 

 
4.1 CATEGORIA 1: DETERMINANTES DA JUDICIALIZAÇÃO  

 

 A judicialização é associada como consequência dos ajustes neoliberais que 

incidem na saúde, consequentemente a ausência do Estado na efetivação das 

políticas sociais, inclusive a política de saúde. A perspectiva neoliberal vem 

ganhando espaço e em contrapartida a população sofre com a dificuldade no acesso 
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aos direitos conquistados e garantidos em lei. Podemos notar isso na fala das 

entrevistadas: 

Agora dos anos 90 pra cá, o retrocesso disso né, infelizmente, por causa 
dessas políticas neoliberais né, que implantaram no nosso país nessa 
década e que foi reduzindo a ação do Estado e colocando para as 
instituições privadas ou então o terceiro setor, a responsabilização por esse 
serviço de proteção social que essa política não tava abarcando. (A-2) 
 
O cidadão começou a perder acesso aos direitos, porque o Estado começou 
a se isentar da responsabilidade, ao mesmo tempo o neoliberalismo veio o 
que, a sociedade que é responsável, uns ajudem os outros, começaram a 
falar de filantropia de novo, terceiro setor e solidariedade. Então ai veio 
muitos serviços de voluntariado que a gente ainda vê muito presente hoje, 
que é na verdade a sociedade civil assumindo as responsabilidades que 
cabem ao estado de fato, pela constituição federal que rege até os dias de 
hoje. (A-3) 

 

Conforme mencionamos no segundo capítulo, o projeto neoliberal iniciado na 

década de 90 continua em vigência até os dias atuais impactando profundamente as 

políticas sociais. Nessa perspectiva, os autores Noronha e Soares (2001, p. 446) 

vão dizer que: 

 

[...] A chamada área social no Brasil - com destaque para a área da saúde - 
constitui-se hoje o terreno mais conflitivo e exposto da nossa sociedade, na 
medida que é particularmente sensível às condições econômicas de 
restrição financeira impostas pelas políticas de ajuste econômico também 
implantadas em nosso país.[...] 

 

Durante a década de 90 cresce o número de desempregados e o processo de 

precarização do trabalho se intensifica, somado a isso, temos o agravamento dos 

problemas na política de saúde, uma vez que são incorporadas novas demandas 

aos problemas já existentes. Os autores, ainda fazem outros apontamentos que 

caminham na mesma direção da fala das entrevistadas: 

 

[...] As políticas sociais e de saúde perderam sua dimensão integradora, 
tanto no âmbito nacional como no âmbito regional e estadual, caindo numa 
visão focalista onde o "local" é privilegiado como o único espaço capaz de 
dar respostas supostamente mais "eficientes" e acordes às necessidades 
da população. Retrocedemos a uma visão "comunitária" onde as pessoas e 
as famílias passam a ser as responsáveis últimas por sua saúde e bem-
estar. Por trás de um falso e importado conceito de empowerment está o 
abandono por parte do Estado de seu papel ativo e determinante nas 
condições de vida da população, particularmente quando parcelas 
majoritárias e crescentes da mesma estão na mais absoluta pobreza.[...] 
(NORONHA E SOARES 2001, p. 446) 
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Na fala das entrevistadas e dos autores, podemos entender que a política de 

saúde vai perdendo seu caráter universal e integral, devido à falta de financiamento 

adequado para atender as demandas populacionais.  

A política de saúde que pela Constituição Federal de 1988, têm definidos 

como princípios: a universalização, a integralidade e a equidade, porém vai 

retrocedendo para o antigo regime de saúde, anterior a criação do SUS, com caráter 

focalista e emergencial.  

A política de saúde perde força no aspecto das ações de promoção e 

prevenção, por falta de investimentos, gerando danos para a população usuária, que 

quando acessa os serviços já podem estar com diagnósticos avançados, sendo que 

os mesmos poderiam ser evitados ou controlados se houvesse o acompanhamento 

sistemático e integral. 

Outro aspecto importante apontado é a transferência da responsabilidade do 

Estado, para os usuários, suas famílias e as entidades filantrópicas ou terceiro setor. 

Novamente retrocedemos à culpabilização do indivíduo, colocando ele como único 

responsável por sua saúde. Mas não podemos esquecer o conceito de saúde atual, 

onde saúde não é apenas a ausência de doenças, mas um conjunto de elementos.  

Os baixos recursos direcionados às políticas sociais impactam diretamente 

nas condições de saúde da população, pois, sem saneamento básico, alimentação, 

boas condições de trabalho, entre outros aspectos, diminui a qualidade de vida das 

pessoas, deixando-as mais vulneráveis ao adoecimento. 

Ainda no contexto das reformas aplicadas na década de 90, dentro do 

chamado terceiro setor, temos as instituições “[...] que se responsabilizaria pela 

execução dos serviços que não envolvessem o exercício do "poder de Estado", mas 

que deveriam ser subsidiados pelo Estado.” Noronha e Soares (2001, p. 447).  

Esse tipo de estratégia abre precedentes para a privatização das instituições 

pública, visto que, aos poucos, o Estado vai transferindo suas responsabilidades 

para o setor privado. Uma das entrevistadas ressalta o perigo das privatizações, sob 

a alegação do Estado não dispor de recursos: 

 

O dinheiro do Estado é direcionado pra pagar dividas do país, pra pode tá, 
é... Privatizando empresas estatais, então assim, ele começa a considerar 
que não tem dinheiro pra fazer outra coisa a não ser pagar divida, ai ele usa 
esse argumento pra privatizar serviços estatais também, só tirando do 
cidadão. (A-3) 
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Devido a esse desmonte violento da política de saúde, iniciado com a 

corrente neoliberalista dos anos 90, a população precisa criar estratégias para não 

sofram mais prejuízos. Portanto, quando encontram na judicialização um caminho 

para driblar esses entraves causados pelo neoliberalismo, não hesitam em procurar 

o poder judiciário para expor suas demandas. 

O médico sanitarista Gastão Campos, citado anteriormente também faz 

reflexões acerca do financiamento do SUS: 

 

[...] A sustentabilidade do SUS depende de ampliação do aporte de recursos 
financeiros. O financiamento do sistema não poderá ampliar o déficit 
público, será necessário apontar distorções no uso do orçamento, e sugerir 
que sejam transferidos para políticas públicas. Assim, caberia a edição de 
lei ou norma que proibisse a utilização destes recursos orçamentários para 
financiar planos privados ou empresas. Essa proibição seria uma forma de 
induzir setores das elites econômicas e políticas a se aproximarem do SUS, 
além de aumentar o aporte financeiro ao SUS sem ampliação dos gastos 
públicos. [...] CAMPOS (2018, não paginado.) 

 

 
Ele defende que, o SUS realmente precisa de um financiamento maior para 

continuar oferecendo os serviços para a população, entretanto, propõe como uma 

solução o fim do repasse de recursos públicos para instituições privadas. Vemos 

esse discurso também na fala de uma das entrevistadas: 

 

O grande problema da saúde é a falta de financiamento, o financiamento é 
insuficiente então, se estabeleceu um teto de gastos pras politicas sociais e 
ai em especial que afeta diretamente a gente na saúde só que você vê que 
ainda consegue as injustiças, os planos de saúde tem isenções fiscais, 
então tem ai uma sonegação, os grandes empresários não pagam muitas 
vezes o que era de responsabilidade, impacta... Isso vai faltar recursos pra 
quem? Pras pessoas que são mais vulneráveis, de baixa renda. (A-1) 

 

O repasse de verbas para o setor privado restringe o financiamento para a 

política de saúde. Outra vez podemos notar que o Estado beneficia o projeto 

privatista em detrimento do projeto de cunho social proposto pela reforma sanitária.  

As ações voltadas para o social, cada vez mais enfraquecidas vão 

constituindo elementos para o aumento da judicialização. A população que aguarda 

nas filas do SUS enxerga o descaso do Estado com a saúde pública, que oferece 

serviços deficitários, de forma morosa. Muitas pessoas morrem aguardando o 

primeiro atendimento, o sentimento de incertezas toma conta da população, que 

batem nas portas do judiciário e despejam suas angústias referentes ao seu 

tratamento. 
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Para além do financiamento deficitário, temos o avanço constante da 

tecnologia, onde novos tratamentos são desenvolvidos. A incorporação de novas 

tecnologias dentro da política de saúde podem representar benefícios para a 

população, uma vez que, tratamentos mais modernos podem representar a cura de 

algumas doenças ou a melhora significativa da qualidade de vida.  

Mas o acesso a novos tratamentos não se configura de forma simples. A 

incorporação de novas tecnologias nos protocolos que regulamentam os 

medicamentos e procedimentos se caracteriza como um processo longo, onde, 

precisa ser comprovada pelos profissionais a relevância dessa novidade para a 

população e a política de saúde precisa dispor de um financiamento maior para 

abarcar tais procedimentos e medicamentos.  

Vimos no capitulo anterior que Campos 2018, defende a reformulação dos 

processos licitatórios e da gestão de insumos estratégicos visando o oferecimento 

de serviços mais ampliados. Paralelo ao pensamento do autor, uma das 

entrevistadas faz apontamentos críticos aos protocolos que “[...] Precisam ser 

revistos com urgência, a gente tem protocolo de 2002, pra reumatologia uma cadeira 

que teve muitos avanços nos últimos quinze anos, um protocolo de 2002 é muito 

atrasado, não da pra gente seguir aquilo.” (D-2). 

Além disso, ela e outra entrevistada apontam alguns dos benefícios em 

incorporar novas medicações nos protocolos: 

 

Quando a gente faz o pedido de uma medicação, por exemplo, via judicial, o 
valor que vai ser pago, são o valor cheio, quando você tem uma medicação 
já instituída num protocolo, num PCDT, geralmente você consegue uma 
liberação via Regional de Saúde, é mais rápido e costuma ter demanda, 
então tem uma possibilidade maior de o comprador conseguir um no valor 
um desconto, então essas medicações que acabam não entrando no 
protocolo mesmo estando bem estabelecida em diretriz internacional, acaba 
gerando um custo muito grande. (D-2) 
 
Uma medicação imunobiologica hoje, que é ofertada por um paciente que é 
comprado via judicial pelo governo do Estado do PR, ele chega a custar até 
10x mais do preço que o Ministério da Saúde compra junto ao laboratório, 
tá. Então quando é o governo federal que negocia e compra em grande 
escala sai muito mais barato, seria muito melhor que essas drogas 
estivessem incorporadas e você pedisse administrativamente e 
conseguisse. (D-1) 

 

As entrevistadas trazem esse aspecto importante para pensarmos, pois, o 

dinheiro público poderia estar sendo melhor aproveitado. Custos podem ser 

reduzidos, se os profissionais da saúde se debruçarem em criar novos protocolos, 
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onde incorporem novas medicações e removam aquelas que já estão ultrapassadas. 

A compra em larga escala desses medicamentos novos podem gerar descontos 

relevantes e fornecendo a medicação administrativamente, o tempo de espera dos 

usuários irá diminuir contribuindo para a evolução do tratamento. 

Nas entrevistas percebemos a divergência no pensamento das profissionais 

referente a esse aspecto como motivador de processos judiciais: 

 

Eu acredito que ocorre por vários fatores, primeiro que é com o aumento do 
desenvolvimento da tecnologia, surgiram as possibilidades terapêuticas de 
tratamento, esse é um dos fatores, mas não da pra negar que existe uma 
indústria violenta por trás disso, os grandes laboratórios que tem interesses 
escusos e que vem desenvolvem produtos e querem introduzir dentro do 
sistema publico de saúde. (A- 1) 
 
Nós temos uma politica de saúde é extremamente inovadora, mas a nível 
da pratica e do real, ela ainda não proporciona o acesso que a população e 
o usuário. (A-2) 
 
Aqui nós estamos num hospital escola, aqui tem os grandes professores, 
pessoas que já tem né... Estudiosos.... Então eles... É, são muito 
atualizados de tudo que tem no mercado, então vejo que no hospital escola 
tem essa outra faceta, de ampliação de acesso. (A-2) 

 

As duas entrevistadas entendem que a incorporação de novas são 

determinantes para a procura da via judicial, sobretudo a entrevistada A-1 enxerga a 

situação como forma dos empresários aumentarem seus lucros, isso aparece 

explicito em outra fala dela “[...] o que eu acho que mais se destaca é interesse de 

grandes grupos farmacêuticos, a indústria... interesse mercantil né do lucro 

sobretudo.” (A-1).  

Em contrapartida a entrevistada A-2, entende que por estarem inseridos em 

um hospital escola, onde os profissionais desenvolvem pesquisas e estão em 

contato com os diversos avanços tecnológicos, à prescrição de medicamentos não 

regulados pelo SUS, acontece porque acreditam que aquele tratamento trará mais 

resultados do que os medicamentos disponibilizados na rede. 

 As duas considerações são importantes e dialogam com a realidade, pois, já 

percebemos que o Estado atua de forma a beneficiar os empresários, inclusive a 

indústria farmacêutica, mas por outro lado, não podemos negar que, ao longo dos 

anos com o avanço das pesquisas muito se melhorou nos tratamentos de saúde. 

Uma das entrevistadas afirma que: 
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Hoje existem drogas modificadoras da evolução da doença, como que eu 
vou deixar meu paciente com uma droga que eu sei que não vai modificar a 
doença dele se existe no mercado uma droga que modifique a doença dele. 
Eu tenho que oferecer pra ele o melhor. (D-1) 

 

Portanto, as duas faces dessa questão devem ser consideradas. Existem 

alguns esforços do poder judiciário no sentido de conceder a medicação e/ou 

procedimentos que realmente seja comprovada a eficácia, e quando todos os 

recursos disponíveis já foram testados e não apresentaram contribuições positivas 

para o tratamento. ROSA (2016, p. 15) faz considerações a respeito: 

 

[...] o principal desafio é conseguir distinguir uma ação judicial justa, em que 
o Estado deveria efetivamente fornecer determinado medicamento ou 
determinado procedimento e não o fez por alguma razão, daquela ação 
considerada como uma solicitação fora da normalidade, a exemplo dos 
medicamentos que não estão autorizados pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa), procedimentos no exterior que poderiam ser 
feitos no país, solicitação de medicamentos etc. [...] 
 

A entrevistada aponta bem essa questão: 

 

Algo que a gente tem que pensar é, no caso da nossa disciplina da 
reumatologia da UEL, antes da gente pedir uma medicação de alto custo a 
gente esgota as outras alternativas, então não é uma medicação pedido de 
primeira linha, então a gente vai pedir quando já não tem mais jeito. Quando 
já esgotou as alternativas. Acho que a gente tem que considerar sim que é 
um direito, mas a gente também tem que considerar que todo mundo tem 
esse direito, então são muitos filhos e a casa é pobre. Então a gente tem 
que ter a consciência de não pedir o medicamento caro de primeira linha, a 
gente tem que ter o mínimo de racionalidade. (D-2) 
 

Observamos a partir da fala da entrevistada que, as medicações que não 

estão reguladas são o último recurso. Primeiro tentam todos os tratamentos 

disponíveis e quando nenhum surte mais o efeito desejado é que recorre a 

judicialização, visto que, existe a consciência do pequeno recurso para atender 

todas as demandas da população. 

O recurso da judicialização é destinado apenas para pacientes do SUS, 

aqueles que realizam seus tratamentos pela assistência de saúde complementar 

não podem contar com essa estratégia, “[...] Tem muitas pessoas que estão 

migrando do plano e vindo pro SUS né, justamente por essa questão da 

judicialização, que o plano não da”. (A-2). Outra entrevistada também fala acerca da 

aplicação do direito apenas para pacientes do SUS: 
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Ai eu já recebi assim que a saúde é um direito de todos para aqueles que 
estão no SUS, então foi negado para um paciente particular, a medicação 
porque ele não estava no SUS, então é um paciente que paga seus 
impostos, arrecada como pessoa física ai quarenta e tantos por cento do 
seu salário e pra ele porque não é um paciente SUS, é um paciente 
particular foi negado. (D-1) 
 

Acreditamos que essa migração não ocorre somente pela necessidade de 

requer os direitos via judicial, mas também pelo crescente número de 

desempregados no país. Como já mencionado anteriormente, “[...] No ano de 2017, 

a taxa média de desocupação registrada foi de 12,7%, a maior da série histórica do 

IBGE, que começou em 2012. Nesse período, o desemprego alcançou, em média, 

13,23 milhões de pessoas da força do trabalho.”, CURY e BRITO (2018).  

Com a diminuição da renda, precisa do reordenamento de gastos no âmbito 

familiar, e muitos usuários abrem mão então dos planos de saúde, migrando para o 

SUS. E a política de saúde que já não atendia as demandas antigas, passa a ter um 

montante de demandas, ficando sobrecarregado e oferecendo serviços ainda mais 

precarizados e focalizados.  

Sobretudo, a estratégia da judicialização causa impactos financeiros dentro 

da política de saúde. Onde, além da porcentagem já estipulada em lei para a política 

de saúde, o Estado também precisa arcar com as determinações judiciais, ações 

essas que não estão previstas no orçamento.  

Logo, o orçamento que já não era o suficiente se torna mais minado ainda e 

decorrente disso o dilema direito do coletivo e direito individual é colocado em pauta.  

 

4.1.2 CATEGORIA 2- DIREITO COLETIVO E INDIVIDUAL 

 

Conforme preconizado na Lei 8.080 que regulamenta o SUS, a saúde é direito 

de todos e dever do estado, sendo composta por alguns princípios e neste momento 

vamos destacar dois “[...] universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos 

os níveis de assistência” e “[...] igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos 

ou privilégios de qualquer espécie”. (BRASIL art.7, 1990). 

A política de saúde foi estruturada para atender toda a população, sem 

distinção de nenhuma espécie. Mas, Ribeiro (2015, p. 80) aponta que: 

 

[...] Ninguém questiona que o cidadão tem direito à saúde e o Estado o 
dever de prestá-lo. Mas, o reconhecimento deste fato como uma premissa 
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válida não significa a sua materialização efetiva. Quando o cidadão 
brasileiro, usuário do Sistema Único de Saúde necessita do uso de 
determinado medicamento, de exames médicos, cirurgias ou vagas em 
hospitais e na sua grande maioria, não é atendido pela Administração 
Pública, a via a ser trilhada passa então a ser a via judicial. [...] 
 

A demanda crescente de processos judicializantes dentro da política de 

saúde, atrelada ao repasse de recursos insuficientes para suprir um sistema com 

caráter universal, contribui para o dilema direito individual e direito coletivo. A essas 

demandas não existe um recurso específico, a verba é do mesmo fundo que o 

destinado à saúde, “[...] De fato, os recursos do Estado, incluindo a disponibilidade 

financeira são escassos, o que significa que não pode atender a todos os anseios da 

sociedade.” (RIBEIRO 2015, p, 90). 

O impasse causado pela procura dessa estratégia reflete nas decisões dos 

gestores da saúde, onde precisam distribuir o orçamento a modo que atenda as 

necessidades da população e as demandas a nível individual. Todavia, com o 

escasso recurso, algumas escolhas precisam ser feitas, pois atualmente é 

impossível atender as solicitações de saúde a nível individual ou coletivo. Uma das 

entrevistadas destaca que “[...] Tem pessoas que eu vi outro dia, que a medicação é 

R$20.000/ mês, isso é um impacto violento no orçamento do estado.” (A-1). 

As entrevistadas mencionam a dificuldade em atender essas situações, 

justamente pela contradição que a questão traz: 

 

Dentro do processo individual, o meu posicionamento é de defesa dos 
direitos dos usuários, então eu historicamente sempre estive inserida na 
politica de saúde, no controle social, nos espaços coletivos e me posiciono 
nas oportunidades que eu tenho na defesa do coletivo. Só que por outro 
lado, você vive um dilema, quando você atende um usuário que precisa de 
uma medicação que você sabe que aquilo vai salvar a vida dele, ou vai é 
diminuir as sequelas de uma determinada doença. (A-1) 
 
É um desafio né, pra gente ele é contraditório, porque ao mesmo tempo em 
que é ele da acesso aos direitos, ampliação de direitos, ele restringe porque 
as pessoas vão num campo muito individual, então acho que ainda nós 
enquanto assistentes sociais dentro do nosso código de ética nossas 
competências, nossos princípios da profissão a gente tem que orientar esse 
individuo a ter acesso a direitos e o pleno exercício da cidadania. (A-2) 

 

A partir da fala da entrevistada A-1, notamos que seu posicionamento é claro 

referente a questão da dualidade do direito, se coloca a favor do direito coletivo, 

entretanto, reconhece que o contato com o usuário que necessita de tal 

procedimento ou medicamento, fica difícil não se posicionar a favor também. Visto 
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que, mesmo na esfera individual ele é um sujeito de direitos e precisa acessá-los, 

uma vez que sua vida pode depender daquele tratamento em especial.  

A entrevistada A-2, pontua a expressão contraditória que essa questão nos 

trás, mas, ressalta que é importante orientar os indivíduos quanto aos caminhos que 

podem recorrer para acessarem seus direitos. Essa perspectiva vai ao encontro de 

um ponto crítico apontado por Ribeiro (2015, p. 88): 

 

[...] Quando o Judiciário assume o papel de protagonista na implementação 
das políticas de saúde, acaba também favorecendo, de certa forma, aquele 
indivíduo que têm mais acesso à informação e à justiça, seja através de 
advogados particulares seja via defensoria pública. Isso porque, a parcela 
da população que não tem informação, conhecimento de seus direitos, 
sequer procura a justiça. [...]  
 

Visto que atualmente a judicialização é a estratégia mais utilizada para 

solicitar o acesso ao direito à saúde, não podemos desconsiderar que, muitas 

pessoas não tem acesso a essa via justamente pela falta de conhecimento. Isso fica 

evidente na fala de uma entrevistada: 

 

O nível cognitivo dos pacientes daqui do nosso serviço em particular, é 
muito complicado, a gente tem uma taxa de alfabetização baixa entre os 
pacientes são pacientes simples, então eles têm dificuldade muitas vezes 
de compreender, por mais que a gente às vezes faça uma lista do passo a 
passo do que ele vai fazer, ainda sim ou não conseguem seguir, ou perde a 
lista. (D-2) 
 

Então, aquele indivíduo que não tem acesso à informação acaba prejudicado, 

visto que, quem sabe onde levar suas solicitações já está um passo à frente.  

Nesse sentido, a preocupação da entrevistada com a orientação sobre as 

instancias disponíveis para acessarem o direito é totalmente válida. O cidadão, uma 

vez que conhece seus direitos, passa a procurá-los de maneira mais confiante, pois 

estão munidos do conhecimento. Por outro lado, aquele que não está à luz das 

informações, se sente perdido e desamparado porque não sabe onde levar e expor 

suas demandas. 

Ainda para atuar nessa contradição, uma entrevistada aponta que “[...] No 

meu posicionamento eu dou um parecer social favorável, quando eu vejo né, 

embora o SUS seja universal, quando eu vejo que não tem recurso pra comprar. 

Porque eu defendo o coletivo. Tento defender.” (A-1). Essa é a estratégia 

apresentada pela entrevistada, que, mesmo tendo ciência de que o SUS é universal, 

reconhece que os recursos são limitados e escolhas precisam ser feitas. 
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Temos também o posicionamento contrário de uma das entrevistadas sobre a 

procura da judicialização, mas reconhece que a medida é necessária no nosso atual 

contexto, “[...] Embora eu não seja favorável, não é o que eu realmente gostaria, ou 

que eu acredito, eu acho que nesse momento supre um pouco a necessidade do 

usuário” (A-3).  

Existem alguns outros caminhos que podem ser percorridos para a efetivação 

dos direitos, no entanto, os usuários que fazem tratamento de doenças crônicas, que 

aguardam há muito tempo nas filas de espera e que tem uma qualidade de vida não 

tão boa em decorrência da doença, acaba recorrendo somente na esfera individual à 

garantia do seu direito. Quando o processo no âmbito individual é negado, podem 

desembocar em outros problemas para o SUS, como expõe as entrevistadas: 

 

Se a gente pegar o lúpus, que a faixa etária geralmente é bem na época 
produtiva/ reprodutiva da mulher, se a gente deixar uma pessoa dessa, por 
exemplo, uma nefrite lúpica, um lúpus que comprometeu os rins, se a 
doença progride, ela ou vai morrer e deixar criança pequena, ou então ela 
vai ter que ir pra transplante renal que é super caro e uma morbi 
mortalidade alta, e ela vai acabar sobrecarregando outras pessoas do meio 
dela, então o marido, se ela morre quem vai cuidar da criança? Vai sobrar 
pra quem? Pros avôs, pros pais, pros tios? Então se a gente for colocar na 
balança, o preço que sai fazer o tratamento e não fazer o tratamento e 
aumentar muito a morbi mortalidade em faixa etária produtiva acho que o 
custo de deixar essa pessoa ter complicação acaba muito maior.(D-2) 
 
O que é pior, quando você consegue a medicação e o paciente começa a 
usar e o governo por algum motivo não fornece, e ai o paciente que vinha 
“muito bem, obrigado”, de repente não tem a medicação e piora o quadro 
clinico, sofre internação e tal, e mais gastos pro SUS, porque o paciente 
piorou, porque o paciente vai faltar o trabalho, porque o paciente vai ser 
hospitalizado, então assim, é uma política burra. ( D-1) 

 

Ainda seguindo esse raciocínio, a entrevistada compara o usuário que tem a 

medicação negada com um usuário que não faz o tratamento corretamente: 

 

 A gente vê aqui pessoas que às vezes acabam abandonando o tratamento, 
por exemplo, são pessoas que acabam várias vezes vindo internar, faz um 
monte de infecção, ficam afastadas do trabalho, e a doença tá lá, tá 
complicando, então a gente vai acabar fazendo o relatório pra afastar pelo 
INSS porque não tem condições realmente de trabalhar, então a pessoa 
não trabalha, não gera produtividade, vai ter que gerar despesa pro Estado 
porque vai receber benefício na maioria das vezes e ainda por cima a 
pessoa tá sofrendo. Então o custo disso no final acredito que seja muito 
mais caro, do que acabar pagando a medicação. (D-2) 

 
Ambas defendem o fornecimento de medicações na via individual, por 

diversos fatores. Primeiro, coloca-se a questão dos implicamentos nas 
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configurações familiares, quando um dos membros sobre pioras em seu quadro de 

saúde ou vem a óbito por falta do tratamento adequado.  

Além disso, o internamento para tratamento e a realização de procedimentos 

cirúrgicos podem ser evitados quando os usuários estão realizando corretamente o 

tratamento, no entanto quando o mesmo não é realizado e o usuário vem a ser 

hospitalizado, os custos hospitalares podem gerar mais custos do que a própria 

judicialização.  

Outro fator agravante da negativa de um processo judicial, muito bem 

lembrado pelas entrevistadas é que, o usuário gradativamente não consegue mais 

trabalhar por conta das complicações da patologia e recorrem então aos benefícios 

previdenciários e/ou assistenciais. Então, uma pessoa que poderia estar ativa no 

mercado de trabalho, contribuindo para o giro da economia enquanto consumidor 

passa a depender de recursos do Estado para manter sua sobrevivência. 

Não obstante, as entrevistadas fazem apontamentos importantes referentes à 

procura da judicialização, no âmbito coletivo, ao invés do individual: 

 

O promotor sempre nos orienta, que quanto assistente social, nós do grupo 
do GRASS, nós tivemos várias reuniões e ele orientou pra nós que o 
caminho é coletivo pra gente conseguir avançar. Eles procuram trabalhar na 
coletividade, se tem vários passando pela mesma situação é possível 
conseguir avançar. (A-1) 
 
A própria equipe do Ministério Público tem colocado isso, a prioridade da 
promotoria são as ações coletivas.  Então a prioridade deles é o coletivo, só 
que as pessoas estão indo individualmente por não saber, e também por 
além de não saber por achar que não adianta ir ou então que não adianta 
esperar pelo outro e se eu chegar primeiro a vantagem é minha. (A-3) 
 

Mas a sociedade civil está desmobilizada por diversos fatores. Como a falta 

de acesso às informações, a configuração da vida cotidiana que não coincide com 

os horários de reuniões nos espaços deliberativos e democráticos como os 

Conselhos de Saúde e as Conferências. Dessa forma, acaba se tornando mais 

cômodo e prático procurar no âmbito individual a resolução dos problemas, “[...] O 

coletivo ele tem uma força muito maior, e nós vivemos hoje numa sociedade 

individualista.” (A-3).  

Existem diversas críticas no que tange a procura do judiciário para mediar 

conflitos de interesse com o Estado, visto que “[...] descaracteriza a identificação da 

questão enquanto problema coletivo, enraizado na luta de classes, que tem como 

efeito o esvaziamento da participação em outros espaços.” (SIERRA 2011, p. 258). 
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 Sem os direitos individuais, não há o direito do coletivo, mas a luta ganha 

força quando envolve a população em geral. Os processos individuais cada vez mais 

numerosos contribuem para sobrecarregar o sistema judiciário.  

A estratégia da judicialização pode ser utilizada por um grupo de pessoas 

organizadas, não se reduz somente a esfera individual. Quando vários usuários se 

reúnem e levam suas demandas de forma unificada, o problema ganha destaque.  

Segundo Sierra (2011 apud CITTADINO 2004, p. 110): 

 

[...] A própria Constituição de 1988 institui diversos mecanismos 
processuais que buscam dar eficácia aos seus princípios e essa tarefa é 
responsabilidade de uma cidadania juridicamente participativa que depende, 
é verdade, da atuação dos tribunais, mas, sobretudo, do nível de pressão e 
mobilização política que, sobre eles, se fizer. [...] 

 

As entrevistadas pontuaram algumas mobilizações coletivas que surtiram 

efeitos positivos: 

 

No coletivo nós já tivemos algumas frentes em organizar os usuários pra 
que sejam incorporadas novas medicações  pra vários tratamentos, um dos 
exemplos foi a medicação pra tratamento oftalmológico [...] Nós 
organizamos um grupo de usuários, junto com os usuários de um outro 
serviço de saúde aqui no município que atende sus, fizemos aos sábados 
reunião na catedral, pra fazer o levantamento dos usuários [...] Depois com 
o tempo ela foi até incorporada. (A-1) 

 
Acompanhei um processo aqui, da neuro de toxina botulínica, ele não era 
regulamentado, ele não tava dentro das normas, ele não tava dentro do rol 
de medicamentos da assistência especializada, ai com o tempo viu que a 
demanda tava aumentando né [...] Lembro que na época, a gente 
conversou com o Dr Sidonio, ele fez uma relação de vários casos e a gente 
encaminhou para a secretaria de saúde, eles chamaram ele,  o pessoal da 
secretaria de saúde, ele fez o estudo técnico e foi implementado, então quer 
dizer, ele faz parte do programa de assistência farmacêutica. (A-2) 

 

Esses relatos nos trazem duas situações concretas que aconteceram no 

ambulatório ao qual as profissionais estão vinculadas. E notamos que, além da 

concessão dos medicamentos, eles também foram incluídos na rede de distribuição 

da assistência farmacêutica. O processo coletivo não beneficiou somente aqueles 

usuários que necessitavam no momento, mas, possibilitou o acesso de outros 

usuários àquelas medicações. 

O tensionamento não deve ocorrer apenas na esfera jurídica, os cidadãos 

precisam dar visibilidade as suas demandas nos espaços coletivos. Ocupando os 

espaços destinados a sociedade civil dentro dos Conselhos de Saúde, se 



 

 

 

 

59 

 

 

 

organizando em associações de bairros, ou se articulando entre os usuários do 

mesmo serviço de saúde. Uma participante lembra que: 

 

E ai volta a olha lá na época da reforma sanitária, na reforma psiquiátrica no 
Brasil, são historias que mostram que as coisas mudam quando o coletivo 
se mobiliza, a participação coletiva é que faz a diferença e se a gente tá 
perdendo isso, tá perdendo a força também. (A-3) 

 

Entendemos então que, a procura pelos direitos no âmbito individual é uma 

via válida, onde o usuário tem acesso ao tratamento do qual necessita e isso pode 

contribuir positivamente para a melhora da sua qualidade de vida. No entanto,  

analisando essa estratégia, só que coletivamente, notamos que os benefícios são 

maiores, pois o direito tem uma abrangência maior sobre o problema apresentado. 

A mobilização coletiva, não depende somente da vontade da população, 

profissionais da saúde também podem contribuir na articulação dos grupos, na 

transferência de informações, na elaboração de um plano de ações com objetivos 

que pretendem atingir. Na categoria a seguir, vamos analisar como se estabelece o 

trabalho cotidiano frente ao processo de judicialização. 

 

4.1.3 CATEGORIA 3 - O TRABALHO COTIDIANO E O PROCESSO DE JUDICIALIZAÇÃO 

 

A precarização causada pelo contexto neoliberal não atinge somente as 

políticas sociais, mas também incide nos processos de trabalho. Onde as jornadas 

de trabalho se tornam mais intensas, com salários cada vez menores.  

O trabalhador da saúde não está excluído do processo de precarização, além 

de trabalharem com recursos escassos para oferecerem os serviços à população, 

ainda precisam atuar em número reduzido de profissionais. 

 A procura crescente pelos serviços do SUS, como já exposto antes, pela 

diminuição das rendas das famílias, somadas a falta de recursos destinados à saúde 

e um número insuficientes de profissionais, resultam negativamente sobre os 

serviços prestados e as condições de vida da população e dos profissionais. 

 Uma profissional aponta que “[...] Hoje nós, pela condição, pela precarização 

do nosso trabalho pela redução do numero de profissionais, o nosso atendimento 

acaba sendo reduzindo só aqui dentro, nós não damos, conta de mais, lá... no 

território do usuário.” (A-1). A profissional destaca que não conseguem realizar mais 
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ações junto a comunidade em seu território, dessa forma, acabam realizando um 

trabalho mais pontual e reduzido ao âmbito da instituição. 

Dentro do processo da judicialização da saúde, alguns documentos são 

requeridos dos profissionais de saúde envolvidos para subsidiar o parecer do juiz. 

Aos médicos solicitantes cabe providenciar um relatório, descrevendo todos os 

tratamentos que já tentaram anteriormente e comprovar a necessidade de 

judicializar tal medicação ao invés de utilizar os medicamentos já disponíveis na 

rede. Além do relatório, precisam anexar artigos científicos que comprovem a 

procedência de tal medicamento/ procedimento. 

Aos assistentes sociais fica designado à elaboração de um relatório social 

onde descreva as condições materiais dos usuários e como suas vidas foram 

impactadas pelo desenvolvimento da doença em questão. Na perspectiva de 

apresentar para o juiz a realidade social do sujeito e reforçar que o mesmo deve ter 

seus direitos garantidos de acordo com a Constituição. Diante dessa realidade uma 

entrevistada ressalta que “[...] A judicialização aqui pra gente, esse processo de 

fazer uma entrevista, um relatório e encaminhar esse paciente dos tramites pra ele, 

se vai ter acesso ou não, por isso também é uma demanda que tem sobrecarregado 

nosso trabalho” (A-2). 

As entrevistadas expressaram seu descontentamento em relação à produção 

dessa documentação: 

 

Tá impactando nos processos de trabalho em termos da gente ter que 
elaborar esses pareceres sociais, esses laudos, não que não é atribuição, é 
competência nossa, acho que a gente tem que elaborar e de forma bem 
substantiva, eu acho que é uma forma da gente pode ate é colocar no 
nosso parecer todas as questões sociais né que estejam interferindo nesse 
processo de saúde doença [...] Como existe toda uma lei que fala “olha é 
um direito o cidadão ter acesso” porque que a gente tem que fazer esse 
relatório social né? Se já tá lá garantido, porque que eu vou ter que dizer 
que ele não tem condições né, que a renda é insuficiente, acaba sendo 
também né... (A-2) 
 
Ao pedir por via judicial além de ter preenchido todos aqueles papeis do 
estado, eu vou perder horas do meu serviço preenchendo os papeis para a 
judicialização. Fazendo relatórios médicos, juntando literatura... Isso toma 
um tempo enorme, tempo que eu deveria estar atendendo ao paciente, eu 
estou fazendo processo. (D-1) 

 

Na primeira fala observamos que, a profissional reconhece a importância da 

elaboração da documentação, uma vez que tem contato direto com os usuários e 

tem como competência apreender a realidade social dos sujeitos. Entretanto, levanta 
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um questionamento muito pertinente, pois, se o direito já está descrito em lei, se a 

saúde brasileira é direito de todos e dever do Estado, porque então é solicitado um 

relatório social para expor as condições materiais dos sujeitos? Ela ainda completa 

dizendo que “[...] Em alguns momentos sinto que tô fazendo uma seleção né, um 

critério, pra ele ter acesso a essa judicialização” (A-2).  

A segunda fala deixa explícito que, levantar a documentação necessária para 

os processos judiciais, demandam o tempo que o profissional poderia estar 

dedicando ao atendimento direto para o usuário.  

Todavia, a documentação solicitada não é por acaso, segundo o CONASS 

(2015, p. 71): 

 
[...] A adequada instrução processual também evita as fraudes. Evitar 
fraudes significa proteger o paciente, proteger o sistema sanitário e proteger 
o sistema de justiça de interesses mercadológicos e/ ou escusos que 
podem permear as ações judiciais – e cuja existência já foi demonstrada. 

[...] 

 

Neste sentido, os juízes precisam de respaldo técnico dos profissionais de 

saúde para que concedam as medicações que atendam verdadeiramente às 

necessidades dos usuários e não somente o interesse da indústria farmacêutica e 

demais envolvidos do setor privado.  

Os processos judiciais da saúde envolvem os profissionais da política de 

saúde e do poder judiciário. A documentação solicitada para a comprovação da 

necessidade da medicação/ procedimento corre por diversos setores das instituições 

envolvidas, que geralmente são os hospitais, o Ministério Público e o Tribunal de 

Justiça. 

Entretanto não se mostra como um processo claro para todos os 

profissionais: 

 

A gente não tem essa via de referencia e contra referencia no serviço, a 
gente faz a judicialização, atende o usuário e é quando o usuário trás pra 
gente, vem nos procurar, “oh deu certo”, e /ou quando ou o próprio serviço, 
a promotoria entra em contato com a gente fala que não consegue localizar 
o paciente e vai liberar né. (A-2) 

 
A gente não tem total acesso ao processo ao resultado, porque tem um 
caminho longo, porque ele vai pra promotoria, muitas vezes a promotoria 
manda devolta pra instituição questionando, sugerindo, que os médicos, 
prescrevam uma outra medicação mais barata.(A-3) 
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Acesso aos resultados dos processos diretamente não. A gente acaba 
sabendo pelos pacientes “oh consegui a medicação, falaram que é pra eu 
ira lá na regional buscar” ou “olha, não consegui, não me chamaram”, e ai 
que a gente acaba incomodando o pessoal do Serviço Social, “olha vocês 
podem ajudar a gente” e uma outra coisa complicada que a gente tem, é 
que a gente não tem o acesso direto então a esses processos, a gente 
acaba sabendo então ou por intermédio do paciente ou então do Serviço 
Social. (D-2) 
 

Essas profissionais apontam que, após encaminharem a documentação 

solicitada, não recebe de forma formal o resultado do processo. Elas dependem da 

volta do usuário para lhes contar se foram beneficiados ou não. Em algumas vezes, 

a promotoria faz o contato, mas é na intenção de solicitar que o profissional localize 

o usuário para repassar o resultado do processo e não com a intenção sobre 

informar apenas os resultados.  

Entretanto, essa dificuldade não está posta para todas as categorias 

profissionais diretamente envolvidas, esse aspecto aparece na fala de uma outra 

profissional de saúde “[...] Claro que eu tenho acesso, porque, eu sou a parte é... 

Junto com o paciente, a parte interessada na evolução da doença.” (D-1).  

Um trabalho que deve ser realizado em equipe, deveria contemplar todas as 

categorias profissionais envolvidas sem distinções com relação às informações do 

processo, uma profissional chama atenção para o trabalho em equipe que não está 

estruturado de forma a comtemplar todas as categorias profissionais, “[...] A gente 

trabalha muito ainda a nível individual do que em equipe, a gente vê os trabalhos em 

equipe muito fragilizados.” (A-2). 

A respeito do trabalho dentro da política de saúde, como exposto no capítulo 

anterior, devido ao cenário de desmonte da política, os profissionais acabam por 

fornecer “[...] uma resposta social estruturada por um sistema de atenção à saúde 

que é fragmentado e opera de forma episódica e reativa.” (ROSA 2015, p. 15). 

 Logo, se não existe a integralidade dentro da política de saúde, quando o 

trabalho é realizado em rede, essa deficiência fica mais evidente, a medida que cada 

profissional é comtemplado de uma forma nas fases do processo. 

Ainda sobre a articulação das áreas, o CONASS (2015, p. 89) destaca que: 

 

[...] Os processos de diálogo entre o sistema de justiça e o sistema sanitário 
devem ser perseguidos e aprimorados. A trajetória, a estrutura, o 
funcionamento e a comunicação desses dois sistemas são diferentes, mas 
ambos pretendem o desenvolvimento social e a efetivação dos direitos 
sociais, portanto devem interagir, e não que isso seja fácil ou rápido. [...] 
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Quando questionadas sobre possíveis soluções para a questão da 

judicialização as participante tiveram posicionamentos diferentes, onde uma destaca 

a necessidade da criação de tecnologias nacionais, entretanto a maioria deu ênfase 

na participação popular e na problematização fomentada pelos profissionais em 

relação à temática: 

 

O trabalho no controle social, que eu vejo que é o caminho pra reverter essa 
situação, acho que não tem outro caminho a não ser esse. Agora em que 
momento, em que horário em que tempo que vamos conseguir fazer isso se 
essa outra demanda tem tomado a maior parte do tempo, nós estamos com 
equipe reduzida o que as vezes parece uma justificativa mas não é, a gente 
quando vê já passou o dia e não conseguiu dar conta. (A-3) 
 
A gente acaba fazendo essas entrevistas encaminhando via judicial, mas a 
gente não problematiza isso, como é que o assistente social tá 
problematizando isso no exercício da profissão...? Eu acho que impactaria 
mais se a gente tivesse fóruns, ou tivesse condições de discutir isso com 
outras áreas, outros trabalhadores da saúde, a gente ia se fortalecer pra 
levar essas demandas até para os órgãos do município ou do estado. (A-2) 
 
Com relação à tarifação de imposto, muitas medicações nossas são 
importadas, nós não temos ainda tecnologia suficiente pra produção no 
Brasil, a gente tem medicação que é suíça, holandesa, norueguesa, a Bio 
Manguinhos tá tentando trazer algumas dessas tecnologias pra cá, mas 
ainda não é uma realidade na reumatologia, pra vacinas eles já estão 
adiantados, na reumato ainda não muito. Então acredito que se a gente 
conseguir investir em tecnologia seria uma economia muito grande pro 
nosso país, porque a gente sabe que essas tarifações de imposto 
internacionais são altas e mesmo de imposto nacional, eu acho que existe 
uma sobrecarga pra quem produz, então isso acaba encarecendo o 
medicação, encarece muito pra conseguir tratar o paciente, se a gente 
considerar o nosso país de dimensão continental  gente tem que pensar 
nisso: redução de custos. Algumas alternativas que veio como o genérico, 
os similar, algumas delas são viáveis podem ajudar. (D-2) 

 

A profissional D-2 entende que, o investimento para criações de medicações 

nacionais contribuiriam para custos mais acessíveis das medicações judicializadas. 

E ao invés do Estado arcar com altos custos de exportação, poderia contar com 

medicações semelhantes aos genéricos. Dessa forma, os recursos públicos seriam 

economizados e redirecionados para outros serviços. 

Analisando a fala da entrevistada A-3, vemos que a profissional reconhece a 

importância do controle social, pois, historicamente os avanços no campo do direito 

foram conquistados através das lutas populares, dentro do campo da saúde “[...] 

Depois de muitos anos de luta, o Movimento da Reforma Sanitária (MRS) conseguiu 

colocar, na lei maior do País, a Constituição Federal (CF) (BRASIL, 1988), a Saúde 

como direito fundamental.” (CONASS 2015, p.15).  
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Como já vimos o Movimento da Reforma Sanitária, foi composto por 

profissionais da área da saúde e pela população em geral que necessitava dos 

recursos de saúde. 

Mas, ela também destaca a falta de tempo para atuar na perspectiva da 

mobilização dos usuários para que estes ocupem os espaços de fala democráticos. 

Sabemos que, os profissionais podem contribuir levando informações para os 

usuários acerca dos seus direitos e quais instituições podem recorrer, além disso, 

podem contribuir para o desenvolvimento de um plano de ação com objetivos a 

serem alcançados pelos usuários. 

A outra entrevistada também da visibilidade a falta da mobilização entre as 

categorias profissionais. Ela acredita que, a articulação entre as diferentes áreas 

pode propiciar a troca e a criação de saberes que podem ser utilizados nos 

rebatimentos contra o Estado que não cumpre seu papel, com base nas referências 

bibliográficas utilizadas observamos que o CONASS (2015, p. 91 apud MORIN 

2003), reflete que: 

 

[...] O Direito Sanitário se ergue como disciplina propiciadora de 
congregação desses saberes. Um saber necessariamente interdisciplinar 
(ou até transdisciplinar45), possível de ser transmitido para cada um desses 
atores que, se sabedores da complexidade e do contexto que envolve o seu 
ato específico, pode exercê-lo de forma mais harmônica com a 
complexidade e suas múltiplas vertentes. [...] Assim, para que o direito à 
saúde possa ser garantido em sua amplitude prevista constitucionalmente, é 
preciso que muitas vozes dialoguem (juízes, sociedade civil, médicos, 
gestores públicos, defensores públicos, cientistas, promotores de justiça, 
entre outros), e impulsionem uma atuação estatal ampla e comprometida 
com a saúde da população. E mesmo no campo individual, as ações 
propostas devem permitir diálogo e interpenetração de outros elementos em 
seu âmbito, para que a saúde de um indivíduo possa ser garantida com 
segurança e harmonia com a proteção coletiva. [...] 
 

Portanto, é crucial o diálogo entre as áreas para que o direito seja efetivado, 

visto que, cada área é dotada de um conjunto de saberes e a soma de todos eles 

compõe a totalidade do processo em que o usuário e a equipe estão envolvidos.  

Após o término da pesquisa de campo, notamos que todos os problemas 

apresentados nos capítulos teóricos se materializam no espaço de trabalho do 

Ambulatório de Especialidades do Hospital Universitário.  

O processo de judicialização tem apresentado algumas vantagens 

principalmente para os usuários que são cobertos por essa estratégia. No entanto, 
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percebemos que essa não é a solução mais plausível e sim um fenômeno de caráter 

emergencial.  

Com os determinantes sócio-economicos resultantes da política neoliberal, 

observamos o desmonte do SUS, nos serviços oferecidos, nas condições de 

trabalho dos profissionais, na morosidade para oferecer atendimento à população 

em detrimento de alguns benefícios para o setor de saúde privada.  

Nossos esforços, devem se concentrar no desenvolvimento de ações 

coletivas, entre usuários e profissionais, que cobrem do Estado sua atuação na 

garantia dos direitos.  

Portanto, devemos lutar por um financiamento que atenda as demandas da 

população sem distinção nenhuma, visto que nosso sistema é de caráter universal. 

A gestão dos recursos também deve ser destinada às ações que tenham o usuário 

como principal beneficiado e não o mercado de trabalho. Entendemos também que, 

é necessária a contratação de mais profissionais em todos os níveis da saúde, pois 

o déficit de funcionários acarreta em inúmeros prejuízos para os serviços prestados. 

Por fim, o debate sobre o direito deve ser levado ao usuário não somente 

dentro do espaço das instituições, mas também, nos seus territórios, buscando 

sensibilizar a comunidade em geral e a partir disso direcionar esforços para 

estruturar a resistência popular.  

O cenário político que nos aguarda, aponta para o desenrolar de mais 

obstáculos para a efetivação do direito, portanto, a população precisa estar unida e 

munida de conhecimentos, fortalecendo assim sua representatividade enquanto 

sujeitos de direitos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Nosso ingresso na faculdade significou uma grande conquista e ao mesmo 

tempo um grande desafio. Sair de uma cidade pequena, de uma família onde 

ninguém estudou além do ensino médio e vir para a universidade nos permitiu 

explorar novos horizontes. O caminho foi árduo, conciliando a jornada de trabalho 

com as aulas desde o primeiro ano, entretanto ao conseguir uma bolsa escolhemos 

abrir mão do emprego, do salário, para podermos realizar o estágio na área da 

saúde. Esta escolha foi decisiva para o processo de formação. 

Neste processo nos aproximamos de muitas questões presentes no cotidiano 

de um serviço de saúde, desta forma a elaboração deste trabalho foi motivada pela 

experiência de estágio, e no decorrer da elaboração do mesmo, pudemos apreender 

muitas questões, de fato nos foi possível entender a própria constituição do direito 

na sociedade e perceber como o “jogo democrático” permite aos diferentes sujeitos 

buscar ter seus direitos reconhecidos. 

 Também fomos agregando conhecimento que nos permitem aqui indicar que 

o usufruto do direito historicamente se efetiva de formas diferente segundo as 

classes sociais onde, uns conseguem usufruir dos direitos de forma mais rápida uma 

vez que podem pagar por ele. Frente a essa desigualdade, podemos colocar que a 

judicialização se configura como um mecanismo para que a população que não 

acessou seus direitos encontre outra oportunidade para acessar a garantia dos seus 

direitos.  

Desta forma a judicialização pode significar então uma conquista do sistema 

democrático enquanto caminho para da garantia do direito, mas esse caminho não é 

totalmente desejado, uma vez que, entre outras questões, implica na intervenção do 

judiciário os diversos campos, como na política de saúde. 

Quando pensamos na questão do direito na política de saúde, percebemos 

que o direito universal preconizado nesta política tem sofrido severos ataques, 

devido à corrente ideológica neoliberal que efetiva o desmonte da política saúde e 

incide diretamente no acesso dos usuários ao SUS. Diariamente diversas 

solicitações de medicamentos/procedimentos são negadas, frente a isso, a 

população procura cada vez mais o judiciário para intervir na garantia dos seus 

direitos. 
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A partir da construção deste trabalho podemos colocar também que 

entendemos que na perspectiva dos trabalhadores do ambulatório as causas para o 

aumento dos processos judiciais são diversos: orçamento insuficiente para a política 

de saúde e a má gestão dos recursos; interesses das indústrias farmacêuticas em 

incluir suas novas tecnologias no mercado; protocolos de 

medicamentos/procedimentos desatualizados; o contexto neoliberal e o desmonte 

do sus; a falta de investimento na criação de novas tecnologias nacionais. 

Os sujeitos da nossa pesquisa também não apresentaram uma 

homogeneidade de opinião no tocante do direito coletivo e individual se 

sobressaindo às opiniões que vêm a judicialização como uma medida necessária, 

porém que deve ter um caráter passageiro. Uma ação emergencial que não pode se 

tornar regra em longo prazo, pois os impactos negativos serão maiores que os 

positivos. 

Acreditamos que judicialização possui efeitos positivos e negativos na 

sociedade, principalmente no aspecto do direito individual e coletivo. Essa via é 

capaz de garantir direitos, mas produz impactos no orçamento destinado à saúde, 

uma vez que esta política dispõe de um orçamento finito e escasso, podendo 

prejudicar os outros serviços oferecidos no SUS. 

 Cabe ressaltar aqui, que essa finitude de orçamento é determinada pelo 

Estado, e que com os ajustes neoliberais e a tendência do novo governo brasileiro, 

esses recursos tendem a ficar ainda menores, o que pode colocar em risco o próprio 

Sistema Único de Saúde.  

As entrevistas com os profissionais de saúde trouxeram elementos muitos 

ricos, pois expressaram conhecimentos construídos a partir da prática cotidiana de 

trabalho, onde muitas vezes esses profissionais se deparam com as demandas da 

população por serviços de saúde e a impossibilidade de oferecer todos os serviços 

necessários.  

Na perspectiva desses profissionais a relação existente entre a judicialização 

e a garantia de direitos é que a estratégia da judicialização garante direitos que 

anteriormente foram negados pelo Estado aos usuários do serviço de saúde, mas 

que a judicialização deve ser uma exceção e não uma regra para o acesso aos 

diretos. Neste sentido consideram a judicialização uma via válida de acesso, 

entretanto, as profissionais entendem que a população deve explorar essa estratégia 
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coletivamente, pois assim, os benefícios podem se estender a um número maior de 

pessoas. 

Acreditamos que o caminho para a efetivação dos direitos se dará através de 

discussões e mobilizações da sociedade civil juntamente com os profissionais de 

saúde, exigindo do Estado e não do poder judiciário, medidas para a viabilização 

dos direitos. Algumas reivindicações podem ser feitas no intuito de diminuir o 

fenômeno da judicialização, dentre elas um orçamento compatível com as 

demandas da população, a revisão dos protocolos e a incorporação de novas 

tecnologias e uma gestão comprometida com os princípios norteadores do SUS. 

Com certeza as questões apresentadas neste trabalho não chegam perto de 

esgotar a discussão sobre o tema, mas contribuíram muito para nosso 

amadurecimento enquanto acadêmica e nos colocaram questões que nos motivam a 

continuar no campo da saúde e na luta pela garantia do acesso aos direitos que sem 

dúvida foram conquistados duramente pela população trabalhadora.  
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APÊNDICE A 

Roteiro de entrevista 

 

Pesquisa: A garantia da universalização na política de saúde pela estratégia da 

judicialização: aproximações críticas. 

Objetivo geral: Compreender a relação judicialização x acesso ao direito à saude 

segundo a perspectiva dos profissionais do Ambulatório de Especialidades do 

Hospital Universitário.  

 

Roteiro 

1-  Considerando que a acesso a saúde é um direito de todos garantido na 

constituição de 1988, em sua opinião o emprego crescente de processos 

judicializantes para garantir esse direito ocorre por quê?  

2-  Fale um pouco sobre o seu posicionamento referente aos processos de 

judicialização. 

3- Como seu trabalho no AEHU é impactado por esses processos? Você tem 

acesso aos resultados dos processos judiciais? Se sim, por qual via? 

4- Considerando que a justiça tem negado o acesso a alguns direitos, utilizando 

o princípio da reserva do possível, como você entende essa relação entre o 

direito do coletivo e o direito do individual? 
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APÊNDICE B 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

“A garantia da universalização na política de saúde pela estratégia da 

judicialização: aproximações críticas” 

  

Prezado(a) Senhor(a): Gostaríamos de convidá-lo (a) para participar da 

pesquisa “A garantia da universalização na política de saúde pela estratégia da 

judicialização: aproximações críticas”, a ser realizada em “Londrina”. O objetivo 

da pesquisa é “Compreender a relação judicialização x acesso ao direito à saúde 

segundo a perspectiva dos profissionais do Ambulatório de Especialidades do 

Hospital Universitário”. Sua participação é muito importante e ela se daria através de 

entrevista com algumas perguntas acerca da proposta da pesquisa por meio de 

gravação de voz. Esclarecemos que sua participação é totalmente voluntária, 

podendo você: recusar-se a participar, ou mesmo desistir a qualquer momento, sem 

que isto acarrete qualquer ônus ou prejuízo à sua pessoa. Esclarecemos, também, 

que suas informações serão utilizadas somente para os fins desta pesquisa e serão 

tratadas com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de modo a preservar a sua 

identidade. A coleta dos registros gravados será para análise comparativa das 

informações bibliográficas obtidas na pesquisa. Esclarecemos ainda, que você não 

pagará e nem será remunerado (a) por sua participação. Garantimos, no entanto, 

que todas as despesas decorrentes da pesquisa serão ressarcidas, quando devidas 

e decorrentes especificamente de sua participação. Os benefícios esperados são 

ampliação da temática proposta e a possibilidade de estratégias de atuação frente 

ao fenômeno da judicialização. A pesquisa oferece baixo risco para os participantes, 

visto que envolve apenas questões profissionais e políticas. Neste sentido as 

entrevistas serão realizadas no AEHU. Outro cuidado se refere ao tratamento dos 

dados coletados, após análise os arquivos das gravações serão extintos.  

Caso você tenha dúvidas ou necessite de maiores esclarecimentos poderá 

nos contatar com as pesquisadoras responsáveis Angela Cristina Lopes, residente 

no endereço Rua: José Freitas dos Santos 250 – Londrina, telefone (43) 3371-5733 

(43) 991619888, e-mail: angelacristina.lopes@live.com, Ana Patrícia Pires Nalesso 

residente no endereço Madre Leonia Milito, nº 1325 AP 01- Londrina, e-mail 
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apatriciapn@gmail.com, telefone: (43) 99800-5748 ou procurar o Comitê de Ética em 

Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Estadual de Londrina, 

situado junto ao LABESC – Laboratório Escola, no Campus Universitário, telefone 

3371-5455, e-mail: cep268@uel.br. Este termo deverá ser preenchido em duas vias 

de igual teor, sendo uma delas devidamente preenchida, assinada e entregue a 

você.  

 

 

 

   Angela Cristina Lopes                    Ana Patrícia Pires Nalesso 
                 Pesquisadora Responsável          Pesquisadora Responsável 
 

 

 

Eu ____________________________________________ , tendo sido 

devidamente esclarecido sobre os procedimentos da pesquisa, concordo em 

participar voluntariamente da pesquisa descrita acima. 

 Assinatura (ou impressão dactiloscópica):____________________________             

Data:___________________  

 

Londrina, 05 de setembro de 2018. 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE  
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PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

 
Título da Pesquisa:A GARANTIA DA UNIVERSALIZAÇÃO NA POLÍTICA DE 
SAÚDE PELA ESTRATEGIA DA JUDICIALIZAÇÃO : APROXIMAÇÕES CRÍTICAS 
 
Pesquisador:  Ana Patrícia Pires Nalesso 
 
Área Temática: 
 
Versão: 2 
 
CAAE: 03467918.4.0000.5231 
 
Instituição Proponente: CESA - Departamento de Serviço Social 
 
Patrocinador Principal:  Financiamento Próprio 

 

DADOS DO PARECER 

 

Número do Parecer:  3.076.080 

 
Apresentação do Projeto: 
 
A Pesquisa tem como título: “A garantia da universalização na política de saúde pela 

estratégia da judicialização: aproximações críticas”, se trata de um Trabalho de 

Conclusão de Curso, cuja pesquisadora responsável é a Profª Drª Ana Patrícia Pires 

Nalesso, do Departamento de Serviço Social. 

 

O estudo se justifica em razão da atuação enquanto estagiária no Plantão Social 

do Ambulatório de Especialidades do Hospital Universitário AEHU, quando 

observou-se a crescente demanda da judicialização de medicamentos, órteses, 

próteses e procedimentos. O estudo também se justifica em função de que, uma 

vez que o medicamento de alto custo prescrito não conste na lista do Sistema 

Único de Saúde (SUS) se faz necessário requerer junto ao Ministério Público a 

liberação gratuita do mesmo na 17ª Regional de Saúde. Compõe o processo um 

relatório médico justificando o motivo para solicitar a medicação em questão e um 
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relatório social descrevendo a situação socioeconômica do usuário. Ambos os 

documentos servem para subsidiar o parecer do juiz. 

 

Os usuários atendidos pelo AEHU em sua maioria tratam patologias que não tem 
cura, diante disso, a adesão ao tratamento com a medicação correta poderá implicar 
na melhoria da qualidade de vida. Diante do exposto, em linhas gerais, o estudo 
pretende identificar quais as mudanças na vida dos usuários que tiveram suas 
demandas atendidas pela via judicial. 
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Continuação do Parecer: 3.076.080 

 
O estudo parte do princípio de que a política de saúde não atente todas as demandas dos 
usuários, o que implica diretamente na recorrência da judicialização. Destaca a 
pesquisadora que no ano de 2017, foram realizados 116 relatórios sociais somente no 
AEHU, sem levar em consideração os outros hospitais de média e alta complexidade da 
cidade de Londrina. 
 
Procedimento Metodológico: 
 
Enquanto Procedimento Metodológico, a pesquisa será de natureza qualitativa do tipo 

descritiva, para tanto será realizada revisão da literatura pertinente sobre o tema. 
 
O presente estudo também indica uma pesquisa de campo a ser realizada em dois eixos: 

1- Levantamento dos prontuários dos usuários e os relatórios sociais de judicialização 

(assim nomeado pelas profissionais) produzidos pelas assistentes sociais para identificar 

as condições sócio econômicas dos demandantes dos processos de judicialização, bem 

como identificar as especialidades que prevalentemente fazem uso da estratégia. 
 
2- Entrevista junto aos profissionais do Ambulatório de Especialidades do Hospital 

Universitário: assistentes sociais e médicos das especialidades com maior prevalência de 

solicitação de processos de judicialização. 

 

As entrevistas serão gravadas e em seguidas analisadas segundo eixos de análise que 

serão construídos a partir das falas dos participantes da pesquisa. 

 

Critério de Inclusão: 
 
 
Profissionais médicos e assistentes sociais das especialidades com maior prevalência de 

solicitação de processos de judicialização 

 

Financiamento: 
 
Sobre o financiamento da pesquisa, a pesquisadora indica que o financiamento é próprio. 
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Objetivo da Pesquisa: 
 
Objetivo primário: 
 
- Compreender a relação judicialização x acesso ao direito à saúde segundo a 

perspectiva da equipe multiprofissional 

Objetivo secundário: 
 
- Apreender de forma crítica os elementos da discussão sobre judicialização na 
contemporaneidade; 

 
- Identificar as características sociais dos usuários demandantes da judicialização; 
 
- Conhecer o perfil clínico das demandas judicializadas: especialidades, equipamentos, 
medicamentos. 

 
Avaliação dos Riscos e Benefícios: 
 
- A pesquisadora apresenta o item Riscos e Benefícios no projeto postado na Plataforma 

Brasil (Informações Básicas do Projeto) conforme segue: 

Riscos: 
 
“Toda pesquisa envolve risco, o presente estudo apresenta risco mínimo. O participante da 

pesquisa pode sentir incomodo ou constrangimento durante a entrevista. Caso isso ocorra 

eles serão orientados a parar a entrevista e a pesquisadora os acolherá em suas demandas 

conforme previsto na resolução 510” 

Benefícios: 
 
“O resultado da pesquisa poderá oportunizar maior conhecimento sobre a temática 

favorecendo a atuação profissional do assistente social”. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 
 
- A pesquisadora apresenta o item Riscos e Benefícios no projeto postado na Plataforma 

Brasil (Informações Básicas do Projeto) conforme segue: 

Riscos: 
 
“Toda pesquisa envolve risco, o presente estudo apresenta risco mínimo. O participante da 

pesquisa pode sentir incomodo ou constrangimento durante a entrevista. Caso isso ocorra 

eles serão orientados a parar a entrevista e a pesquisadora os acolherá em suas 

demandas conforme previsto na resolução 510” 
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Continuação do Parecer: 3.076.080 

 

Benefícios: 
 
“O resultado da pesquisa poderá oportunizar maior conhecimento sobre a temática 

favorecendo a atuação profissional do assistente social”. 

 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 
 
- A FOLHA DE ROSTO foi preenchida com nome, carimbo e assinatura da Coordenação 

do Colegiado do Curso de Serviço Social em exercício; 

 

- Nas INFORMAÇOES BÁSICAS DO PROJETO, a pesquisadora apresenta os elementos 

fundamentais relativos a sua proposta de pesquisa, sendo que seu estudo está bem 

delineado em termos de problema, objetivos, metodologia e análise dos dados e o 

detalhamento das ações a serem executadas; 

 

- A pesquisadora apresenta o TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido), em 

formato de convite, expondo com clareza os objetivos do estudo; esclarece sobre a 

participação voluntária e que “as informações serão utilizadas somente para os fins desta 

pesquisa e serão tratadas com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de modo a 

preservar a sua identidade. A coleta dos registros gravados será analisada mediada pelo 

referencial teórico norteador da pesquisa e após análise os arquivos das gravações serão 

extintos”. A pesquisadora responsável disponibiliza o contato pessoal (cell e e-mail); 

 

- Apresenta Termo de Confidencialidade e Sigilo, conforme modelo; 
 
 
- Apresenta PARECER do Hospital Universitário, assinado pela Diretora Superintende da 

unidade FAVORÁVEL à realização da pesquisa após a análise e aprovação deste Comitê; 

 

- Foi apresentado um roteiro de entrevista conforme solicitado como pendencia na versão 

anterior, atendendo, portanto, ao que foi solicitado; 
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- o Cronograma que na primeira versão apresentava como início da etapa de coleta de 

dados o dia 07 de dezembro de 2018 foi devidamente revisado e data de início passou a 

ser 17/12. 

Recomendações: 
 
Não Há. 
 
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 
 
Não Há. 
 
Considerações Finais a critério do CEP: 
 
Prezada Pesquisadora, 
Considerando a segunda versão da proposta encaminhada para este Comitê de Ética, 

procedida a análise, o relator destaca que as pendencias (apresentação de roteiro de 

entrevista e revisão de cronograma), foram devidamente atendidas. Diante do exposto, o 

Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos - CEP/UEL, de acordo com as 

atribuições definidas na Resolução CNS 466/2012 e na Norma Operacional Nº 001/2013 

do CNS, manifesta-se, pela aprovação da proposta de pesquisa ora apresentada. 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:  

 

Tipo 
Documento   Arquivo Postagem Autor 

Situaçã
o 

        

 

Informações 
Básicas  

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_
DO_P 05/12/2018  Aceito 

 do Projeto  ROJETO_1214749.pdf 00:32:23    

 Outros   roteiroentrevista.docx 05/12/2018 Ana Patrícia Pires Aceito 
      00:10:49 Nalesso   

 Outros   sigilo.pdf 19/11/2018 Ana Patrícia Pires Aceito 
      16:08:26 Nalesso   

 Declaração de  acei.pdf 19/11/2018 Ana Patrícia Pires Aceito 
 Instituição e    16:05:28 Nalesso   
 Infraestrutura        

 

Projeto 
Detalhado /  Projeto.docx 19/11/2018 Ana Patrícia Pires Aceito 

 

Brochur
a     16:05:03 Nalesso   

 Investigador        

 

TCLE / Termos 
de  TCLE.docx 19/11/2018 Ana Patrícia Pires Aceito 

 Assentimento /    16:04:40 Nalesso   
 Justificativa de        
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Ausência TCLE.docx 19/11/2018 Ana Patrícia Pires Aceito 
  16:04:40 Nalesso  

Folha de Rosto rosto.pdf 17/11/2018 Ana Patrícia Pires Aceito 
  12:12:07 Nalesso  

 

 

Situação do Parecer:  
Aprovado 
 
Necessita Apreciação da CONEP:  
Não 
 

LONDRINA, 12 de Dezembro de 2018  
 

 

Assinado por:  
Clisia M. Carreira  
(Coordenador(a)) 
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