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RESUMO 
 

O fenômeno judicialização da saúde, constitui termo utilizado para definir o aumento expressivo de 
ajuizamento de ações objetivando o acesso a saúde. Saliente-se que a busca no judiciário pela efetivação da 
garantia constitucional a saúde é utilizada por algumas pessoas para conseguir medicamentos na via judicial, 
ou seja, pacientes que necessitam de medicamentos, em sua maioria com valores exorbitantes, e não 
possuem condição financeira para arcar com o custo destes, encontram na via judicial instrumento capaz de 
resguardar seu direito constitucional ao acesso a saúde. O objetivo deste trabalho é compreender qual a 
forma menos burocrática para que a sociedade tenha acesso medicamentos especiais. O método a ser 
utilizado será a pesquisa documental e bibliográfica. Serão analisados artigos científicos, documentos 
eletrônicos e disposições jurídico-legislativa que abordam o tema: garantia constitucional ao acesso a saúde. 
Serão analisados artigos científicos e documentos oficiais publicados nos últimos 10 anos no Brasil. Espera-
se apresentar qual o método mais eficaz do que a judicialização para quem necessita de medicamentos para 
manter sua qualidade de vida e não agravar seu estado de saúde com a longa espera que se tem ao enfrentar 
um processo judicial. Conclui-se que o desenvolvimento do presente estudo possibilitará compreender melhor 
como ocorre a disponibilização de um medicamento ou tratamento de saúde por via judicial.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Acesso a Saúde; Inclusão Social; Medicamentos. 
 
 

1         INTRODUÇÃO 

 
O fenômeno judicialização da saúde, constitui termo utilizado para definir o aumento 

expressivo de ajuizamento de ações objetivando o acesso a saúde (VENTURA, 2010). 
Saliente-se que a busca no judiciário pela efetivação da garantia constitucional a saúde é 
utilizada por algumas pessoas para conseguir medicamentos na via judicial, ou seja, 
pacientes que necessitam de medicamentos, em sua maioria com valores exorbitantes, e 
não possuem condição financeira para arcar com o custo destes, encontram na via judicial 
instrumento capaz de resguardar seu direito constitucional ao acesso a saúde 
(MEDICI,2010). 

Destaca-se que o direito a saúde está garantido na Constituição Federal de 1988 em 
seu artigo 196 , ao qual preceitua: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário as ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação” (BRASIL,1988). Em face do exposto, observa-se que é garantido 
a todos o acesso a saúde, ao qual, inequivocamente engloba o acesso a medicamentos, 
porém diante da ineficiência do Estado em prestar auxílio a todos que necessitam, os 
indivíduos necessitados não encontram outra saída a não ser buscar solução no judiciário. 

O principal aspecto a ser analisado refere-se ao custo necessário durante o trâmite 
de um processo, visto que os atos processuais demandam a movimentação da máquina 
judiciária ocasionando assim um custo considerável. Veja-se que a maioria dos processos 
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que visam o acesso a medicamentos são deferidos, devido a urgência dos pedidos, logo o 
Estado “paga” duas vezes, ou seja, fica mais caro. No estado de São Paulo é utilizado um 
meio alternativo, sendo este a via administrativa, para que se tenha acesso rápido aos 
medicamentos e para buscar uma diminuição nos gastos, pois a via judicial requer uma 
demanda financeira muito grande, é feito um processo de triagem em que se analisa 
individualmente cada solicitante e que se busca um método mais eficaz para que o 
medicamento chegue nas mãos do solicitante de maneira mais rápida e com menos gastos 
dando a opção do pedido de remédio genérico e por não se ter o mesmo gasto da via 
judicial. Mesmo que se tenha melhorias a serem feitas na via administrativa ainda seria uma 
opção mais viável do que a via judicial (MAGALHÃES,2018).  

Diante do exposto, indaga-se: A ineficiência do Estado em disponibilizar 
medicamentos viola o direito fundamental a saúde? Seria a modalidade de triagem um 
mecanismo com maior efetividade na garantia ao acesso a medicamentos?  Sendo assim, 
o objetivo deste trabalho é compreender qual a forma menos burocrática para que a 
sociedade tenha acesso medicamentos especiais. 
 
2           MATERIAIS E MÉTODOS 
 

O método a ser utilizado será a pesquisa documental e bibliográfica. A pesquisa 
bibliográfica remete para as contribuições de diferentes autores sobre o tema, atentando 
para as fontes secundárias, enquanto a pesquisa documental recorre a materiais que ainda 
não receberam tratamento analítico, ou seja, as fontes primárias. Essa é a principal 
diferença entre a pesquisa documental e pesquisa bibliográfica. No entanto, chamamos a 
atenção para o fato de que: “na pesquisa documental, o trabalho do pesquisador (a) requer 
uma análise mais cuidadosa, visto que os documentos não passaram antes por nenhum 
tratamento científico” (OLIVEIRA, 2007: 70). 

Serão analisados artigos científicos, documentos eletrônicos e disposições jurídico-
legislativa que abordam o tema: garantia constitucional ao acesso a saúde. Serão 
analisados artigos científicos e documentos oficiais publicados nos últimos 10 anos no 
Brasil. 
 
3           RESULTADOS ESPERADOS 

Espera-se apresentar qual o método mais eficaz do que a judicialização para quem 
necessita de medicamentos para manter sua qualidade de vida e não agravar seu estado 
de saúde com a longa espera que se tem ao enfrentar um processo judicial. Esse outro 
método pode ser o mesmo realizado em São Paulo, mas com algumas melhorias, este é 
realizado de maneira que analisa individualmente cada solicitante, pedindo também o 
anexo da receita medica, o preenchimento de um formulário avaliativo com os dados 
pessoais, do medicamento, do médico, entre outras coisas; e ainda para conseguir o 
medicamento, este deve possuir registro na ANVISA. 

 
4          CONCLUSÃO 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitará compreender melhor como 
ocorre a disponibilização de um medicamento ou tratamento de saúde por via judicial. Bem 
como discutir sobre qual a melhor opção viabilizar e assegurar que esses medicamentos 
sejam comprados e distribuídos com maior efetividade. A partir do aprofundamento no tema 
será possível propor maneiras de aprimorar o processo de disponibilização de 
medicamento adotado pelo Estado de São Paulo para que o mesmo possa ser replicado 
em todo o país com vistas a assegurar o direito a saúde resguardado na Constituição 
Federal a todas as pessoas.  

Vale salientar que o direito à saúde no Brasil segue em constante evolução, o 
Sistema Único de Saúde é uma ferramenta de assistência à saúde da população recente, 
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e que se encontra em desenvolvimento, por isso é necessário desenvolver embasamentos 
teóricos para melhorar o processo de atenção á saúde da população. 
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