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1 RESUMO 

A presente pesquisa bibliográfica e cientifica visa demonstrar a situação quanto 

à judicialização da saúde no Brasil, estudando o posicionamento da Justiça entre o 

conflito cidadão e Estado, relacionando os objetos dessas demandas judiciais. 

 

2 INTRODUÇÃO 

O tema da judicialização da saúde é muito debatido, pois é um fenômeno 

recente, onde há discussões de funcionalidade e efetividade, sendo ampliado, quando 

se refere a direitos e deveres.  

Para compreender este evento, destaca-se que ele não é o meio ideal para 

solução dos problemas enfrentados na saúde, pois com a grande demanda o Estado 

acaba comprometendo recursos extras para atender as decisões do Poder Judiciário, 

tornando propícios lapsos orçamentários na manutenção do serviço, já que eles 

precisam ser realocados.  

A discussão ganhou importância teórica e prática, envolvendo maiores debates 

entre acadêmicos do direito, gestores públicos e a própria sociedade civil, em razão de 

que este tema enfatiza a atuação do Poder Judiciário em relação à garantia do direito 

à saúde (MARINHO, 2013).  

 

3 OBJETIVOS 

O objetivo deste estudo é apresentar as dificuldades enfrentadas pelos 

usuários do sistema de saúde e pelo próprio Estado, uma vez que a demanda 

desenfreada em todas as especialidades, acaba impedindo o filtro de prioridades. 

Frisando os indicadores que levam as demandas judiciais e do impacto causado, tanto 

na organização do sistema bem como na construção da saúde pública. 

 

4 METODOLOGIA 

Para este trabalho foram utilizados métodos de pesquisas, tais como, consulta 

em livros do tema e artigos publicados. Seu método estrutural foi a pesquisa 

bibliográfica em geral, confrontada com estudos e pesquisas científicas. 



 

5 DESENVOLVIMENTO 

O exercício do direito à saúde, também positivado em nosso ordenamento 

jurídico, na Constituição Federal de 1988 em sua Seção II, a partir dos Artigos 196 

vem ganhando contornos nunca vistos, se, por um lado, a crescente demanda judicial 

acerca dos acessos a saúde pelo Estado, representa um avanço em relação ao efetivo 

exercício da cidadania por parte da população brasileira, por outro, significa um ponto 

de tensão perante os elaboradores e executores de políticas públicas no Brasil, onde 

passam a atender um número cada vez maior de ordens judiciais para garantir as mais 

diversas prestações do Estado, que representam gastos públicos e ocasionam 

impactos significativos na gestão pública da saúde no país (MARQUES, 2008). 

Imagem1 – Confronto Estado e Cidadão 

 

Fonte: Livro-Curso de Judicialização da Saúde na Atenção Domiciliar (2016) 

Em 2017 a justiça foi acionada mais de 1,5 milhão de vezes com pedidos 

relacionados à saúde segundo Schulze (2017), e a falta de recursos para atender 

todas as demandas torna-se um problema mundial, pois é criada pelo cidadão uma 

expectativa além do alcance.  

A 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) adotou medidas com intuito 

de reduzir o numero de ações judiciais impetradas pelo Ministério Publico, pelo qual 

instituem 3 (três) critérios para concessão, sendo a justificativa do pedido, 

comprovação de impossibilidade financeira do paciente arcar com os custos e em 

caso de remédios, exige que esses estejam registrados na Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária. 

Para tanto, ainda existem as dificuldade de estabelecer a coerência entre o 

direito vigente e o direito vivido, ou seja, a forma integral e gratuita e as desigualdades 



sociais e pessoais, combinadas com as deficiências dos sistemas públicos, que 

espelham a incapacidade do Estado (ou a ausência de vontade política) de atender às 

necessidades dos cidadãos, destaca Ventura et al. (2010). 

 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

Através das pesquisas realizadas conclui-se que a judicialização da saúde traz 

alterações significativas nas relações político-sociais, apresentando desafios, uma vez 

que o Poder Judiciário não pode deixar sem resposta os casos concretos submetidos 

à Justiça, entretanto, de forma indireta as decisões acabam desincorporando a 

organização de atendimento do Estado. 

Assim, o direito à saúde possui restrições, ou seja, não é direito tudo aquilo 

prescrito pelo médico, há de se compreender as disponibilidades e verbas para tanto, 

e esta ocorrência não é fazer do direito à saúde reduzido, mas entender que ele existe 

em um conjunto, é inviável sua “absolutez” em um cenário de escasso de recursos 

públicos, deve ser equilibrado com o direito de cada individuo que dependam do 

sistema, afirma Wang (2018). Citando de modo concreto, o principio da seguridade 

social, previsto no Artigo 194 da CF/88, que compreende um conjunto integrado de 

ações de iniciativas dos Poderes Públicos e da sociedade destinado a assegurar os 

direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência. 
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