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Poder Público e Judicialização

• Concentração de demandas em número pequeno de atores. 
(Pesquisa da AMB – O uso da Justiça e o Litígio no Brasil. Coord. Maria 
Tereza Sadek).

• União, Caixa Econômica Federal, INSS, Estados e Municípios entre 
maiores litigantes no Brasil.

• Ausência de tratamento efetivo na via extrajudicial e não adversarial.



Judicialização da Saúde

• Até o fim de 2016 tramitavam 1.346.931 processos judiciais envolvendo o direito à 

saúde (Relatório do Justiça em Números 2017/ CNJ).

• Os gastos da União com demandas judiciais no âmbito da saúde alcançaram R$ 3,9 

bilhões: Aumento de 727% em 6 anos (2010-2016) , segundo dados do 

Observatório de Análise de Políticas em Saúde – OAPS.

• A maior parte das demandas versa sobre fornecimento de medicamentos. De 2010 

a 2015 + de 53% desses gastos são concentrados em somente 3 medicamentos

(Dados do Relatório de Auditoria do TCU – 2015).



De 70 milhões de reais em 2008 para 
mais de um bilhão de reais em 2015



54% dos valores gastos em três medicamentos



Política Pública feita pelo Judiciário?

Os dados trazidos permitem alguns pontos de reflexão sobre a atuação 
do Judiciário?

• Há um diagnóstico do problema?

• Há uma tentativa de solução que leve em conta a coletividade como 
um todo?

• Há dados sobre sua efetividade?

• Há uma reflexão sobre os efeitos das decisões judiciais para outras 
políticas públicas do Sistema de Saúde?



Judiciário e Mídia



Ausência de Confiança entre Atores



A oferta define a demanda

Dados da Pesquisa da Folha de São Paulo (2010): 

• 80% dos médicos são visitados pela Indústria;

• Média de 8 visitas por semana; 



Algumas Excentricidades
• Achocolatado diet 

• Água de coco 

• Suco de cramberry

• Agua mineral 

• Leite de vaca integral e desnatado – líquido e em pó 

• Bebida à base de soja (Tipo Ades/Sollys), com sabores 
determinados (frutas variadas, chocolate e shake de 
morango) 

• Bebida láctea sabor chocolate (tipo Toddynho) 

• Granola 

• Açúcar mascavo 

• Bala de glicose líquida, instantânea 

• Mucilagem para o preparo de mingau (Tipo Farinha Láctea) 

• Mucilagem (tipo Mucilon/Vitalon) 

• Papinhas infantis 

• Iogurte com fitoesteróis

• Sabonete neutro 

• Shampoo neutro 

• Condicionador infantil para cabelos claros 

• Lenços umedecidos 

• Pomada contra assadura (tipo Hipoglós) 

• Fraldas (mais de 50 tipos) 

• Talco 

• Haste flexivel (cotonete) 

• Cápsula de ômega 3, 1000mg, manipulado e 
industrializado 

• Pagamento de conta de energia elétrica 

• Gerador de energia 

• Águas termais 

• Hidratante “Davene” 

• Hidratantes importados 

• Absorventes intimos

• Sopas Herbalife

• filtro de barro 

• Imunossupressor para cachorro 

• FOSFOETALONAMINA



Mundo



Pesquisa do CNJ (2015)
Judicialização da Saúde no Brasil: Dados e Experiências 

• “Reconhecimento de que as instituições jurídicas podem influenciar a 
política pública, então é importante fazer de uma maneira responsável e 
dialógica.(...)

• Compreensão de que o modelo adversarial não é o mais adequado.(...)

• Valorização do diálogo institucional (...)

• Dependência da vontade política e do compromisso dos atores (...)

• Atuação preventiva e curativa (...).

• Resistência inicial e busca por sensibilização interna nas instituições 
jurídicas e políticas (...).

• Pouca articulação com os Conselhos de Saúde (...).”



Outros elementos: Grande Número de Advogados 

11/05/2018: 
Portaria 329/18 –
MEC autoriza a 
abertura de 34 
novos cursos de 
Direito no país. 



Dois pontos de Reflexão

• Cooperação e Diálogo entre Instituições
• Protocolos e Contatos com os Médicos.
• Padronização de Procedimentos com racionalização de insumos com critérios 

explícitos e tratamento de fraudes.
• Cooperação no Processo Judicial.
• Uso de Tecnologia e Processos de Integração.

• Confiabilidade em Processos Decisórios Judiciais e Extrajudiciais
• Núcleos voltados à avaliação técnica e Informação de Atores do Sistema 

(usuários, magistrados, médicos, advogados, defensores etc).
• Racionalidade Sistêmica no Acesso à Saúde. 
• Controle e Monitoramento. 
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