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Resumo: Este estudo busca analisar os vínculos entre acesso à justiça e a efetividade de 
um dos aspectos do direito à saúde: o acesso a saúde integral a crianças e adolescentes 
dependentes de tecnologia. Buscamos discorrer sobre a alteração no perfil epidemiológico 
de internação em unidades pediátricas em um hospital de média e alta complexidade no 
município do Rio de Janeiro e posteriormente articular esta mudança de perfil com os 
impactos na família, através da responsabilização estatal e a ausência deste neste cenário, 
no que tange a execução dos insumos necessários para a garantia plena de atenção a 
saúde fora de uma unidade hospitalar. 

Palavras-chaves: Direito a saúde, Assistência a saúde, 
Crianças e Adolescentes dependentes de tecnologia e Sistema 
de Justiça. 
 

 
Abstract: This study aims to analyze the links between access to justice and the 
effectiveness of one aspect of the right to health: access to comprehensive health care to 
children and adolescents dependent on technology. We seek to discuss the change in the 
epidemiological profile of hospitalization in pediatric units in a middle and high complexity 
hospital in the city of Rio de Janeiro and then articulate this profile change with impacts on 
family, through state accountability and absence of this scenario , regarding the 
implementation of the necessary inputs for the full guarantee of health care outside of a 
hospital.. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O presente trabalho tem por objetivo refletir sobre o processo de judicialização das 

políticas sociais, com ênfase nas políticas de saúde, debate este que ganha densidade e 

visibilidade nas duas últimas décadas. 

O interesse pela temática não foi fortuito, tendo surgido nos primeiros meses da 

Residência Multiprofissional em Saúde da Criança e do Adolescente Cronicamente 

Adoecidos do Instituto Nacional em Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente 

Fernandes Figueira (IFF), a partir dos relatórios técnicos elaborados pela equipe do Serviço 

Social como parte do processo de alta hospitalar de crianças e adolescentes da Unidade de 

Pacientes Internados (UPI) Pediátrica, que ocorria, em grande maioria via processos 

judiciais2 e este estudo se materializou sob a forma de Trabalho de Conclusão de 

Residência. 

Assim, recortando a realidade de uma unidade de saúde de média e alta 

complexidade e de referência nacional para o Sistema Único de Saúde (SUS), localizada no 

município do Rio de Janeiro, com atendimentos voltados para a saúde da mulher, do 

adolescente e da criança, este cenário não seria diferente, onde a longa permanência nas 

internações ocorre por uma ausência imediata do Estado na viabilização e garantia do 

direito a saúde e o seu retorno para a convivência familiar e comunitária. 

 Ao dialogar com a legislação vigente e a particularidade do acesso à saúde no IFF, 

observa-se uma realidade de crianças e adolescentes que, em muitos casos, possuem um 

quadro clínico que demanda a utilização de tecnologias essenciais para a garantia de sua 

sobrevivência fora da unidade hospitalar. Porém, cabe salientar que estes recursos são de 

alto valor aquisitivo, sendo, portanto, incompatíveis com a situação socioeconômica dos 

usuários da instituição. 

 Ressaltamos que grande parte destas famílias são pertencentes ao segmento mais 

pauperizado da classe trabalhadora e não dispõem de recursos que viabilizem o seu retorno 

para casa nestas condições. São compostos, em sua maioria, com renda familiar em média 

de 01 (um) salário mínimo, muitas vezes proveniente do Benefício de Prestação Continuada 

(BPC), moradores de periferias, grande parte destas chefiadas por mulheres, que não por 

acaso são as responsáveis exclusivas pelos cuidados com os filhos.  

Coadunando com Ventura et al (2010) e com aporte nas legislações vigentes, a 

questão da saúde deve ser analisada de forma ampliada, não reduzida meramente a 

                                                 
2
 Ressaltamos que nos casos de processos judiciais envolvendo demandas advindas da saúde, o único relatório 

exigido pelas instancias judiciais são os relatórios médicos. Sendo assim, a opção por realizar encaminhamento 
com Relatório Social possui uma intencionalidade técnica e política, visando que se garanta o direito de acesso a 
saúde.  
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ausência de doenças, mas uma questão de cidadania e justiça social e não um mero estudo 

biológico do nosso status social e individual (ibid:81). 

Portanto, este estudo traz a discussão do processo de alta hospitalar de crianças 

e/ou adolescentes dependente de tecnologia (CDT) 3 e como vem se configurando o 

processo de alta hospitalar diante da indicação de insumos de alto valor aquisitivo para 

estas famílias a autorização judicial para que o Estado se responsabilize na manutenção e 

viabilização destas crianças e adolescentes para casa.  

 

2. A JUDICIALIZAÇÃO COMO ACESSO A SAÚDE 

Com o processo de redemocratização na década de 1980, houve no âmbito das 

políticas sociais diversas conquistas, nas quais se materializaram na Constituição de 1988, 

através da implementação da Seguridade Social, havendo como pilares a saúde, a 

assistência e a previdência. 

No tocante a saúde, a sua inserção na Constituição de 1988 como forma de avanço, 

pois trazia no cerne o ideário da Reforma Sanitária, que para Cecílio (2001), o ideário da 

reforma sanitária pode se traduzir na universalidade, integralidade e equidade, sendo os 

objetivos da atenção a saúde. 

A saúde passa “deixa de ser o resultado de uma intervenção especializada e isolada 

sobre alguns fatores e passa a ser um produto social resultante de fatos econômicos, 

políticos, ideológicos e cognitivos” (GIOVANELLA et al,2002:45) 

Com isso, o perfil de morbimortalidade na infância e adolescência ao longo destes 

anos vem se alterando, onde a assistência à saúde não se centraliza apenas no tratamento 

das doenças agudas, pois segundo Duarte et al (2012) as ações governamentais de 

promoção a saúde vem alterando significadamente os quadros clínicos que contribuíam 

para a mortalidade infantil no primeiro ano de vida. 

 Saliento, que esta mesma autora traz uma análise sobre o perfil dos pacientes 

internados em unidades pediátricas no município do Rio de Janeiro e esta se aproxima com 

a realidade do IFF, que justifica esta alteração pelas 

  

[...] mudanças no perfil de internações pediátricas também decorrem dos processos de 
incorporação de tecnologias que propiciam uma sobrevida maior às crianças que 
antes estavam destinadas a morrer precocemente Duarte et al (2012) apud (VARGAS 
et al.,1994, LE JARRAGA, 2006). 

  

                                                 
3 Segundo Drucker (2007) a Criança Dependente de Tecnologia (CDT)  ou adolescente se caracterizam  pela 

dependência de artefatos tecnológicos e/ou farmacológicos indispensáveis à sobrevivência. Tais artefatos podem 
auxiliar a nutrição e medicação, respiração ou outros. 
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Diante da alteração do perfil destas crianças, tem-se um quantitativo de crianças 

internadas em UPI pediátrica, com condições clínicas que lhe favorecem a continuidade do 

acompanhamento clínico e terapêutico em sua residência através do atendimento domiciliar 

e a viabilização dos recursos tecnológicos que garantam a sua sobrevivência fora de uma 

unidade de saúde com internações prolongadas e de alto custo para o Sistema Único de 

Saúde, a principalmente violando o direito a criança e /ou adolescente a sua convivência 

familiar e comunitária. 

A solicitação destes insumos ocorrem em primeira instância pelas secretarias de 

saúde municipais e estaduais e a partir da negativa de atendimento da solicitação familiar 

busca-se o judiciário para o cumprimento do atendimento integral a saúde. 

Este cenário traz como fato emblemático a intervenção do Estado na garantia e 

manutenção destas crianças fora das unidades de saúde, visando o seu atendimento 

integral e viabilizando para estas famílias a convivência familiar e comunitária em espaços 

diferentes de uma unidade hospitalar. 

Este contexto, de redução estatal na promoção e execução das políticas de saúde 

vem se adensando desde os anos de 1990, onde os governos brasileiros assumem em seus 

programas princípios direcionados pelos organismos internacionais do capital. O primeiro 

governo a implementar de fato as contrarreformas neoliberais foi o governo  Fernando Collor 

(1990-1992), pautando-se em políticas de ajustes que pudessem atender as exigências dos 

organismos internacionais e as diretrizes deliberadas no Consenso de Washington. As 

estratégias governamentais utilizadas eram voltadas a implementação de   

 

“[...] um programa ortodoxo de estabilização monetária, acompanhado por um pacote 
de reformas estruturais ou institucionais, destinadas a ‘ ajustar’ as economias e as 
sociedades do continente à nova realidade mundial, criada pela hegemonia das 
políticas neoliberais, pelo avanço da desregulamentação financeira e pelo poder 
imperial norte-americano” (FIORI, 2001, p.109 apud LIMA, 2007: 89).

4
  

 

Com isso, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC) ocorre o 

reordenamento do Estado brasileiro afinado com as diretrizes difundidas pelos organismos 

internacionais do capital e pela burguesia nacional e internacional que sob a ótica destes 

consideravam o Estado regulador e burocrático, sendo necessário a sua reforma. 

Desta forma, seguindo as orientações estabelecidas no Congresso de Washington 

culminou na Reforma do Aparelho do Estado, sendo legitimada em 1995 pelo então 

presidente FHC e o seu Ministro de Administração Federal e da Reforma do Estado (MARE) 

– Bresser Pereira, sendo assim aprovado pela câmara o Plano Diretor da Reforma do 

                                                 
4
 Segundo Lima (2007) este ajuste nacional se deu através da implementação do Programa Nacional de Desestatização, 

através da liberação do comércio à privatização em todo o setor siderúrgico, além da adoção de medidas que pudessem conter 
a hiperinflação baseando-se na redução de circulação da moeda, confisco de cadernetas de poupanças e conta-corrente, 
tendo como consequência o empobrecimento populacional.  
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Aparelho do Estado (PDRE). (GOMES, 2010). Com isso, este modelo de estado liberal 

passa a ser implementado durante o governo de FHC, tendo assim como medidas 

recomendadas o “Ajuste fiscal, privatização, liberação/ajuste de preços, desregulamentação 

do setor financeiro, liberação do comércio, incentivo ao investimento externo, reforma dos 

sistemas de Previdência/Seguridade Social e reforma do mercado de trabalho”. (JÚNIOR, 

SGUISSARDI, 2000: 82) apud  (GOMES, 2010:107). 

Uma das principais mudanças é a concepção de administração estatal que deixa de  

ser pública e passa para gerencial, pautando-se em uma lógica empresarial, trazendo 

consigo um novo conceito de público não estatal, que segundo Bresser-Pereira (1999:2) 

“[...]: são organizações ou formas de controle “públicas” porque estão voltadas ao interesse 

geral”, e é neste contexto que se insere a educação brasileira, onde a superior passa a ser 

conduzido pelo livre mercado, tornando assim massa de manobra do mercado, tornando-se 

claro que apenas a educação básica é de alçada “exclusiva” do Estado (GOMES, 2010). 

Com isso, neste cenário de retração estatal no fomento das políticas de saúde, 

mesmo diante das legislações que pautavam como premissa básica a compreensão da 

saúde como um direito de todos e dever do Estado, que vem se adensando o fenômeno de 

judicialização da saúde, com vistas a garantia de acesso a saúde de forma integral. 

Vianna destaca que este fenômeno de judicialização não é recente, mais data-se 

desde os anos de 1970, com a crise do Welfare State, havendo como resposta para esta 

crise o neoliberalismo e suas intervenções de desregulamentação do mercado, e redução 

das funções estatais para o social e aumento para o mercado, como forma de acessar o 

fundo público. Assim,  

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. A nova arquitetura institucional adquire seu contorno mais forte 
com o exercício do controle da constitucionalidade das leis e do processo eleitoral por 
parte do judiciário, submetendo o poder soberano às leis que ele mesmo outorgou. 

 

Ventura et al (2010) aponta que o acesso a judiciário para a garantia de insumos 

pelo Estado se inicia nos anos de 1990 através de reivindicações das pessoas vivendo com 

HIV/Aids para medicamentos e procedimentos médicos e que “As reivindicações 

fundamentam-se no direito constitucional à saúde, que inclui o dever estatal de prestar 

assistência à saúde individual, de forma integral, universal e gratuita, no Sistema Único de 

Saúde (SUS), sob a responsabilidade conjunta da União Federal, estados e municípios” 

(p.78).   
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A Constituição de 1988 destaca através do artigo 196 que “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”. 

O que se constata no decorrer da pesquisa é uma maior responsabilização das 

famílias no cuidado e manutenção de seus filhos da sobrevivência dos seus filhos, porém 

grande parte destas famílias são beneficiárias de programas de transferência de renda, à 

citar Bolsa Família ou possui o Beneficio de Prestação Continuada, como único rendimento 

familiar. 

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seu artigo 4º  

 

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária  

  

Porém, cabe ressaltar que não necessariamente nesta mesma ordem, quando as 

famílias não dispõem de recursos para viabilizar a garantia. 

O ECA ainda versa que “ Art. 11. É assegurado atendimento integral à saúde da 

criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantido o acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da 

saúde.” 

 

3. CONSIDERACÕES FINAIS 

A Constituição de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) são 

instrumentos legais que trouxeram profundos avanços nas políticas de atendimento, porém 

muitos esforços devem ainda ser dispensados para que haja articulação entre estas 

políticas, proporcionando a atenção integral a estes sujeitos em desenvolvimento e a suas 

famílias, apesar dos inegáveis avanços nas políticas públicas voltadas para a infância e a 

adolescência, assim como na política de saúde brasileira (MARQUES, 2011). 

Desta forma, o presente trabalho traz como discussão, a questão da Judicialização 

da Saúde como forma de garantir o acesso a saúde de forma integral em todos os níveis de 

atenção do SUS. 

Contudo, ressalto que este processo não é recente, apenas se adensa a partir desta 

década, porém destaco que mesmo o processo não sendo atual a temática de judicialização 

associada ao acesso a saúde e com destaque para “porta de saída” das unidades 

hospitalares de crianças e adolescentes dependentes de tecnologia e insumos é recente, 
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não dispondo de revisões bibliográficas que debatam esta temática, compreendendo o 

acesso a saúde além de entrada nas unidades de saúde  ou aquisição de medicamentos, 

mais compreendendo a saúde quando disponibiliza-se formas de crianças e adolescentes 

possuírem maiores condições e qualidade de vida fora das unidades hospitalares. 

Com isso, para se garantir a efetividade do direito à saúde requer um conjunto de 

respostas políticas e ações governamentais mais amplas, e não meramente formais e 

restritas às ordens judiciais. As demandas judiciais não podem ser consideradas como 

principal instrumento deliberativo na gestão da assistência a saúde, mas admitidas como um 

elemento importante na tomada de decisão dos gestores. Sendo assim, o principal desafio é 

formular estratégias políticas e sociais com outros mecanismos e instrumentos de garantia 

democrática, que aperfeiçoem os sistemas de saúde e de justiça com vistas à efetividade do 

direito à saúde. (Ventura et al, 2010). 

Desta forma, compreendemos que ainda se faz necessário um longo percurso para 

avançarmos no atendimento integral a saúde de crianças e adolescentes adoecidos 

cronicamente, pois o acesso ao judiciário ainda se pauta através de ações individuais, assim 

como observamos pouca efetividade de intersetorialidade capaz de prover ações que 

atendam estes usuários e suas famílias de forma integral e não de forma focalizada e 

fragmentada. 

Rios (2009) destaca  que a concretização do direito à saúde retrata caso 

emblemático da luta pela realização dos direitos fundamentais e coaduna com Ventura ao 

destacar a necessidade da efetivação do controle social e articulação com diversos agentes 

e instituições para que atuem  de forma integrada  desde o desenvolvimento legislativo até a 

sua execução. 
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