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RESUMO 

Diante do exposto na Constituição de 1988, vem ocorrendo um aumento no fenômeno da 

judicialização, este se trata do ato de intervenção do Poder Judiciário para o acesso do paciente à 

saúde. O objetivo do artigo foi determinar o número de medicamentos judicializados e o valor total 

gasto com os mesmos no município de Capão Bonito-SP no ano de 2016. A metodologia utilizada foi 

à pesquisa documental, sites acadêmicos e coleta de dados através da Imprensa Oficial do Município 

de Capão Bonito e da Farmácia Municipal “Dr. Edmundo Cacciacarro Neto”. No ano de 2016 foram 

dispensados 1.801 medicamentos de classes terapêuticas e formas farmacêuticas diferentes, 

totalizando o valor de R$ 242.689,65 gastos com os mesmos. Por fim, conclui-se que a via judicial, 

apesar de ser uma estratégia para garantir o acesso ao medicamento, apresenta com uma 

participação significativa do orçamento destinado à Assistência Farmacêutica Municipal. Também é 

importante salientar que tal postura do judiciário fere o princípio da equidade do tratamento.   

 

Palavra chave: Judicialização, Medicamentos, Saúde. 

 

ABSTRACT 

In view of what was exposed in the 1988 Constitution, there has been an increase in the phenomenon 

of judicialization; this is the act of intervention of the Judiciary to access the patient to health. The 

objective of the article was to determine the number of medicines judicialized and the total amount 

spent with them in the municipality of Capão Bonito-SP in the year 2016. The methodology used was 

the bibliographical research, academic sites and data collection through the Official Press of the 

Municipality of Capão Bonito and the Municipal Pharmacy "Dr. Edmundo Cacciacarro Neto". In 2016, 

1,801 different kinds of drugs were dispensed from different therapeutic classes and pharmaceutical 

forms, totaling the amount of R $ 242,689.65 spent on them. Finally, it is concluded that the judicial 

route, despite being a strategy to guarantee access to the drug, presents with a significant 
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participation of the budget destined to municipal pharmaceutical assistance. It is also important to note 

that such a judicial position violates the principle of fair treatment. 

 

Keyword: Judicialization, Medication, Health. 

1. INTRODUÇÃO 

 

O tema saúde não é apenas abrangente na área de doenças e tratamentos, é 

um tema extenso. Suas implicações ocorrem nos domínios: social, legal e 

econômico. Necessitando ser destaque em diversos governos no mundo, mas na 

maioria das vezes não atingindo isso, as políticas de saúde não oferecem nem o 

mínimo de condições a população. A Organização Mundial de Saúde (OMS) define 

saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e determina 

não sendo apenas a ausência de doenças (NEVES, 2012). 

Assim, em seu artigo 196 a Constituição Federal Brasileira de 1988 traz de 

forma expressa que passa a ser dever do Estado prover aos cidadãos o acesso à 

saúde. 

 
Art. 196: 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, 2017). 

 

Com a Constituição de 1988 explicitamente no artigo 196, surgiu o Sistema 

Único de Saúde e foi regulamentado principalmente pela Lei nº.  8.080/1990 a qual 

prepara o atendimento público de saúde. Conforme essa lei, dentre os princípios do 

SUS estão à universalidade (garantir o acesso à saúde gratuita a todos sem 

distinção e restrições), a equidade (atendimento aos usuários de acordo com suas 

necessidades, oferecendo mais a quem mais precisa e menos a quem requer menos 

cuidados) e a integralidade (relacionada à condição integral, e não parcial, de 

compreensão do ser humano) (SILVA, 2014). 
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De acordo com Leitão et al. (2014) diante da condição social no Brasil torna-

se difícil a execução do texto exposto na Constituição. Tendo como exemplo a 

demanda por medicamento específico, o qual apesar de possuir uma organização 

político-administrativa do serviço público com a Política Nacional de Assistência 

Farmacêutica (PNAF) e a Relação Nacional de Medicamentos (RENAME), ainda não 

há reais garantias do acesso à saúde. 

Deste modo, o Estado ao atestar em sua carta magna o direito universal à 

saúde, fica inaceitável a recusa do fornecimento gratuito de medicamentos a 

pacientes que deles precisem principalmente aqueles em estado crítico, possuindo 

doenças crônicas e àqueles em situação de precariedade financeira (BRANDÃO, 

2014). 

Nos últimos anos tem ocorrido uma grande demanda ao Poder Judiciário para 

ter acesso à saúde embasada na Constituição de 88, havendo a dificuldade de 

assistência à saúde o cidadão recorre a essa via. No Brasil repara-se uma elevação 

do número de decisões judiciais impondo ao Poder Público prover bens e serviços 

de saúde. Isto vem ocorrendo com grande frequência no fornecimento de 

medicamentos, sendo tal postura uma amostra representativa do que se vem a 

alegar a interferência nas políticas públicas para garantia do seu direito 

constitucional. Esse acontecimento é mencionado por alguns de "Judicialização da 

Saúde” (WANG, VASCONCELOS, et al., 2014). 

O ato de judicializar através de mandados de segurança, individuais e 

coletivos contra os Poderes Públicos, iniciou se na década de 1990, aonde os 

pacientes com HIV/Aids vieram a requerer medicamentos e procedimentos médicos. 

As solicitações basearam-se no direito constitucional à saúde, que engloba a 

incumbência estatal de condescender assistência à saúde individual, de maneira 

completa, coletiva e gratuita, no Sistema Único de Saúde (SUS), perante a 

obrigação conjunta da União Federal, estados e municípios (JÚNIOR, 2015). 

Segundo Neves (2012) a frequente busca ao judiciário faz com que a 

Administração Pública padeça com os gastos oriundos de tais processos, carecendo 

por diversas vezes desvincular verbas oriundas de outros setores administrativos 
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para tapar os desfalques criados com o financiamento de medicamentos. A frente 

disso se indaga se a aquisição de tratamentos de saúde por intermédio de decisões 

judiciais será favorável a toda a população. 

Nos últimos anos o Brasil vem passando por um aumento no número de 

processos voltados a judicialização de medicamentos, e no município de Capão 

Bonito no estado de São Paulo não é diferente. No ano de 2016 os processos 

judiciais no município afetaram uma fatia considerável do orçamento municipal.  

O trabalho tem por objetivo determinar o número de medicamentos 

judicializados e a extensão do gasto no município com tais medicamentos no ano de 

2016. 

 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho foi realizado através de pesquisa bibliográfica e documental com o 

acervo de sites acadêmicos, monografias, dissertações, teses e e-books que 

contenham o tema Judicialização e coleta de dados sobre valor do orçamento 

disponibilizado para Assistência Farmacêutica no ano de 2016 através do Portal 

Transparência e Imprensa Oficial do Município de Capão Bonito e dados qualitativos 

e quantitativos sobre processos judiciais para acesso ao medicamento através da 

Farmácia Municipal “Dr. Edmundo Cacciacarro Neto”. O trabalho desenvolveu-se 

entre Março/2017 a Setembro/2017. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

É disponibilizado aos usuários do SUS medicamentos padronizados e 

gratuitos (de acordo com protocolos e diretrizes) listados na RENAME (Relação 

Nacional de Medicamentos), porém existem medicamentos que não estão inclusos e 

os que estão, se encontram em falta para dispensação nas farmácias municipais. 
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Diante disso os pacientes recorrem ao Poder Público judicialmente para ter acesso a 

tais medicamentos (SILVA, ALMEIDA e PESSÔA, 2017). 

Na opinião de Wang et. al (2014), observa se no Brasil um aumento 

significativo do número de processos judiciais obrigando o Poder Público a 

disponibilizar bens e serviços de saúde. Isso é o fenômeno chamado “Judicialização 

de Saúde”.  

Foram encontrados no município de Capão Bonito-SP 34 requerimentos de 

medicamentos por ações judiciais, onde os requerentes retiraram seus 

medicamentos no setor de medicamentos judiciais na Farmácia Municipal “Dr. 

Edmundo Cacciacarro Neto” no ano de 2016. 

Utilizando os dados disponibilizados pela Farmácia Municipal “Dr. Edmundo 

Cacciacarro Neto” sobre a compra de medicamentos para atender especialmente a 

demanda judicial, foram encontrados 1.801 medicamentos dispensados em 12 

meses, no período de janeiro/2016 a dezembro/2016. 
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Gráfico 1 - Histórico do custo total de cada classe terapêutica para atender os 
mandados judiciais deferidos requerendo o acesso a medicamentos pela Secretaria 
Municipal de Saúde de Capão Bonito-SP, 2016. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Com relação ao número total de demanda judicial por medicamentos, o valor 

total gasto na aquisição desses medicamentos foi de R$ 242.689,65 durante o 

período avaliado (Gráfico 1).                 

Quanto à classe terapêutica foram atendidos medicamentos de diferentes 

classes. Sendo os mais dispensados as Insulinas para tratamento de diabetes 

totalizando o valor gasto de R$ 141.276,14 apenas com essa classe. 

O município de Capão Bonito enfrenta um impacto orçamentário originário 

dos mandados de segurança impetrados contra a municipalidade, voltados à 

judicialização da saúde, porém é importante salientar que a saúde é um direito 

constitucional básico de todo cidadão. No entanto, os recursos orçamentários 
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passam por uma redução devido à queda na arrecadação de impostos e no fundo de 

participação dos municípios, levando a contenção de gastos. Tal postura da gestão 

municipal colide com a garantia a saúde integral dos munícipes e no custeio dos 

medicamentos judicializados (Gráfico 2). 

 
Gráfico 2 - Percentual gasto com medicamentos judicializados e percentual do valor 
transferido a Assistência Farmacêutica no município no ano de 2016. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Em virtude do resultado sobre o valor total gasto mencionado, subentende-se 

que representa uma participação significativa do orçamento destinado à assistência 

farmacêutica municipal, sendo este até mesmo incapaz de custear tais 

medicamentos, de acordo com a Imprensa Oficial do Município de Capão Bonito. 

Faz se necessário estudar o tema judicialização de saúde, pois este tem sido 

frequente nos municípios, fazendo com que os gestores públicos se vejam diante do 

desafio de tratar com gastos (não esperados) para cumprir a ordem judicial dentro 

de uma situação de orçamento escasso (WANG, 2014). 

 

4. CONCLUSÃO 
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A dificuldade de acesso a medicamentos devido à ausência dos mesmos na 

lista do SUS ou a falta dos inclusos nessa lista, faz com que a via judicial seja a 

única opção. Tal intervenção faz com que ocorra aumento nos gastos públicos com 

medicamentos por decisão judicial, essa postura do poder judiciário interfere no 

orçamento público e prejudica a distribuição de serviços para tratamentos que 

deveria ser para toda população, disponibilizando na maioria das vezes uma grande 

parte individualmente. 

Por fim, conclui-se que a via judicial, apesar de ser uma estratégia para 

garantir o acesso ao medicamento, apresenta com uma participação significativa do 

orçamento destinado à assistência farmacêutica municipal. Também é importante 

salientar que tal postura do judiciário fere o direito universal saúde, previsto pela 

Constituição a todos os brasileiros e fere o princípio da equidade do tratamento, este 

busca reconhecer as diferenças nas condições de vida e saúde e nas necessidades 

das pessoas, considerando que o direito à saúde passa pelas diferenciações sociais 

e deve atender a diversidade. 

 Diante da grande demanda de acesso a medicamentos por via judicial não só 

no município de Capão Bonito- SP, mas nos municípios de todo Brasil, é necessário 

realizar mais estudos sobre a Judicialização da Saúde para que sejam tomadas 

medidas que não prejudiquem os orçamentos públicos. 
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