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RESUMO 

A Constituição Federal de 1988 inseriu o direito à saúde entre os direitos sociais, além 

de trazer um detalhamento sobre a responsabilidade dos entes, assegurar o acesso 

universal e igualitário com atendimento integral, e ainda determinar a construção de 

uma rede regionalizada e hierarquizada. Disso se extrai que a saúde foi elevada a 

condição de direito humano fundamental. A falta de cumprimento da garantia 

constitucional de amplo acesso à saúde pelo Sistema Único de Saúde - SUS tem levado 

a um crescimento exponencial no ajuizamento de demandas judiciais de saúde. Trata-se 

do meio encontrado pela população para ter acesso aos produtos e serviços de saúde 

assegurados constitucionalmente. O Poder Judiciário tornou-se protagonista em 

assegurar o acesso à saúde, embora muitas vezes sua atuação careça de conhecimento da 

técnica médica e da gestão, de modo a causar ainda mais tumulto na gestão, todavia 

existe um esforço geral para criar subsídios de apoio técnico aos magistrados. O 

presente artigo pretende demonstrar a importância das políticas públicas e os critérios da 

boa técnica médica, sobretudo a medicina baseada em evidência, de modo a prestigiar a 

política pública em detrimento de procedimentos alternativos, quando aqueles 

disponibilizados nos protocolos clínicos sejam suficientes para a recuperação da saúde, 

evitando-se dispêndios desnecessários. O artigo parte da premissa de que, além do 

regramento constitucional, devem ser consideradas as demais normas, legais e 

infralegais que regulam as diretrizes de atendimento para atingir a integralidade, além 

dos critérios para a incorporação e exclusão de novas tecnologias em saúde. O direito à 

saúde no Brasil está norteado pela medicina baseada em evidência, de modo que o 

acesso universal e igualitário, assim como a diretriz de atendimento integral possuem 

limites na evidência científica de eficácia e segurança para o paciente. O acesso à saúde 

por meio do Poder Judiciário deve ocorrer por meio de decisões racionais, sem 

desconsiderar a boa técnica médica e a prevalência dos produtos incluídos na gestão do 

sistema. 

Palavras-chaves: Direito à Saúde. Direito Social da Saúde. Acesso Universal e 

Igualitário à Saúde. Atendimento Integral. Protocolos Clínicos de Incorporação na 

Saúde. Medicina Baseada em Evidência. 
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1  Introdução  

 O acesso amplo à saúde é uma aspiração que percorreu um longo caminho até 

que a Organização Mundial da Saúde reconheceu que, além de um direito humano 

fundamental, a saúde deve ser considerada como “um estado de completo bem-estar 

físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade” 

(CONSTITUIÇÃO DA OMS, 1946).  

A partir da Constituição Federal Brasileira de 1988, o direito à saúde foi inserido 

no Título dos Direitos e Garantias Fundamentais inserindo entre os direitos sociais (CF, 

art. 6º). Há um detalhamento constitucional reafirmado pela Lei nº 8.080/90 e a Lei 

Complementar nº 141/2012, deixando claro seu reconhecimento como um direito 

humano fundamental. 

Há uma preocupação constitucional com a plenitude do acesso e tratamento, não 

deixando dúvidas de que se trata de uma garantia constitucional de eficácia concreta que 

exige uma prestação positiva do “Estado” e da sociedade (LEDUR, 2009. p. 89).  

Embora o art. 197 da Constituição Federal tenha delegado a regulação da saúde 

para a lei, não há possibilidade de norma infraconstitucional restringir a garantia 

constitucional, sob o risco de serem fraudadas as expectativas introduzidas no texto 

constitucional, como bem acentuou o Ministro Celso de Mello. 

O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - 

que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no 

plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro não 

pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena 

de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela 

coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu 

impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade 

governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado 

(BRASIL, STF, 2007) 

 

A saúde constitui “direito de todos e dever do Estado” a ser “garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e outros 

agravos”, com “acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação” (art. 196). A Constitucional Federal ordena a criação de uma 

rede regionalizada e hierarquizada que constitui o sistema único, fixando como diretriz 



3 

 

a organização descentralizada e com direção única em cada esfera de governo, para que 

seja alcançado o atendimento integral (CF art. 198). 

A Lei nº 12.401/2011, que alterou a Lei nº 8.080/90, estabeleceu os critérios da 

assistência terapêutica integral, definiu os requisitos para a incorporação de novas 

tecnologias, adotando como paradigma a medicina baseada em evidência. 

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, verificando a importância de qualificar 

as decisões judiciais, e, em atendimento à Recomendação nº 31/2010 do CNJ, celebrou 

cooperação com o Estado de Minas Gerais que redundou em parceria com o Núcleo de 

Avaliação de Tecnologias em Saúde – NATS, vinculado ao Hospital das Clínicas de 

Minas Gerais, que passou a emitir notas de apoio técnico para subsidiar os magistrados 

nas decisões liminares sobre saúde. As notas técnicas já produzidas foram 

disponibilizadas no site (http://bd.tjmg.jus.br/jspui/handle/tjmg/491). 

Em sua atuação protagonista para fazer cumprir a diretriz constitucional de 

integralidade de atendimento, o Poder Judiciário profere decisões reiteradas para 

assegurar o acesso às novas tecnologias de saúde, muitas vezes não incorporadas nas 

políticas públicas. 

O número ascendente de demandas judiciais com inclusão de novos produtos 

cria um “impacto deslocativo do orçamento”, por ordenar a realização de despesas fora 

das políticas públicas (CASTRO, 2012. p. 44). 

Pretende-se analisar a importância de decidir pela medicina baseada em 

evidência e prestigiar as políticas públicas em detrimento de outros produtos e 

procedimentos. 

2 -  A garantia constitucional à saúde e a divisão de responsabilidades 

Há o reconhecimento constitucional da saúde como um direito humano 

fundamental social (CF, art. 6º). A Lei Maior traz um elenco de normas e diretrizes que 

normatizam a organização do sistema, criando um marco histórico de ampliação do 

acesso à saúde.  

 O art. 23, II, da Constituição Federal impôs a competência comum à União, 

aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para cuidar da saúde, introduzindo a 

responsabilidade solidária. A solidariedade foi reafirmada pelo STF ao decidir a 

Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 855.178-SE. Aquela decisão não analisa a 

repercussão das normas infraconstitucionais e as regulações administrativas que 

repartem competências e distribuem atribuições entre os gestores. Nesse caso, deve ser 
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considerado que há o fracionamento da solidariedade com a sua transformação em 

subsidiariedade. O que se pretende afirmar é que havendo políticas públicas a 

responsabilidade deve recair sobre o ente a quem foi atribuída a responsabilidade. 

 O art. 198 da Constituição Federal determina a criação e uma rede 

regionalizada e hierarquizada, além de reconhecer a autonomia de esfera de governo. O 

parágrafo único do art. 23 da Lei Maior determina a fixação de normas de cooperação 

entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, para o equilíbrio do 

desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional, evidenciando-se assim que a 

solidariedade sistêmica ou institucional do art. 23, II, da Constituição Federal, permite 

um fracionamento. 

 De acordo com os artigos 16, 17 e 18 da Lei nº 8.080/90, há uma distribuição 

de atribuições entre a direção nacional, estadual e municipal, de modo que não há como 

impor aos três entes, de forma solidária, a realização das mesmas políticas. 

3  A garantia de acesso universal e igualitário 

 O art. 196 da Constituição Federal reconhece que a saúde é “direito de todos e 

dever do Estado”, que deve ser “garantido mediante políticas sociais e econômicas” que 

assegurem o “acesso universal e igualitário”, com atendimento nos três níveis de 

cuidados, ou seja, a “sua promoção, proteção e recuperação”. 

 De acordo com o art. 197 da Constituição Federal, os serviços de relevância 

pública, assim como a regulamentação, fiscalização e controle devem ser definidos por 

lei infraconstitucional, evidenciando-se a prevalência das políticas públicas para o 

acesso à saúde. 

 A efetividade às ações e serviços de saúde deve ocorrer através da construção 

de uma rede regionalizada e hierarquizada na qual deve haver “descentralização, com 

direção única em cada esfera de governo”, que assegure o “atendimento integral”. 

A Lei nº 8.080/90, a chamada Lei Orgânica da Saúde, e a Lei Complementar 

141/2012, são as principais normas legislativas que regulam a saúde pública. 

Parte da doutrina traz uma interpretação restritiva do acesso universal e 

igualitário à saúde, atribuindo-lhe natureza assistencial. 

Ricardo Lobo Torres defende que o acesso universal e gratuito à saúde para toda 

a população se restringe a um pacote de atividades preventivas dentro do mínimo 

existencial. Para as ações mais complexas lhes atribui natureza assistencial, de modo 

que as pessoas com capacidade financeira deveriam custear seus procedimentos, 
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afirmando que “deveriam ser gratuitas, e as que se classificam como direitos sociais e 

que poderiam ser custeadas por contribuições (medicina curativa)”, e que “as atividades 

preventivas geram o direito ao atendimento integral e gratuito: as campanhas de 

vacinação, a erradicação das doenças endêmicas e o combate às epidemias são 

obrigações básicas do Estado, deles se beneficiando ricos e pobres, independente de 

qualquer pagamento” (TORRES, 2009, p. 245). 

Diferentemente, com uma leitura mais garantista, José Afonso da Silva ensina 

que a igualdade da saúde visa o atendimento a todos, independentemente de sua 

situação econômica, sob pena de não ter muito valor sua consignação em normas 

constitucionais (SILVA, 2007; p. 767). 

Como a saúde é um direito fundamental social, não se pode fazer distinção 

quanto à classe social a que pertence a pessoa para que tenha acesso às ações e serviços 

de saúde, porque “Os direitos sociais reconhecidos no art. 6º formulados em termos gerais, em 

nível de princípios, e pertencem as pessoas como membros da comunidade política e jurídica, 

eles se dirigem a todos” (LEDUR, 2009. p. 82). 

Na mesma linha interpretativa Ingo Wolfgang Sarlet acentua que “a Constituição 

Federal de 1988, em vários momentos, expressa ou implicitamente, atribui a titularidade 

de direitos sociais a toda e qualquer pessoa, independente de sua nacionalidade ou de 

seu vínculo maior ou menor permanência com o Brasil” (SARLET, 2012; p. 215). 

Lenir Santos (2014) pondera, quanto à universalidade do SUS, que “destina-se a 

todos, mas todos que optaram pelo sistema público com seus regramentos 

administrativos, técnicos e sanitários” (SANTOS, 2014; 149). 

Além de universal, o acesso deve ser igualitário, sem privilégios. Isso significa 

dizer que o acesso deve ocorrer para todos pela mesma porta de entrada, como está 

previsto no Decreto Presidencial nº 7.508/2011. Isso, no entanto, não significa dizer que 

havendo negativa injustificada o Poder Judiciário não possa intervir e determinar o 

acesso fora das políticas públicas.  

4  A integralidade na saúde 

 A Constituição Federal fixou como diretriz o atendimento integral à saúde, 

contudo, entendendo que a integralidade deve ser concretizada dentro de um conjunto 

articulado e contínuo de ações de promoção, proteção e recuperação em todos os seus 

níveis, como previsto no art. 196 da Constituição Federal e no art. 2º, § 1º, da Lei nº 

8.080/90.  
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Embora a integralidade deva estar compreendida num conjunto ordenado de 

ações numa rede descentralizada, não pode servir como um mecanismo de não 

assistência, de modo que “embora descentralização imponha aos entes da federação funções 

específicas no processo saúde-doença perante o cidadão, este usuário do sistema deverá ser 

atendido em todas as suas necessidades, desde as ações preventivas àquelas de alta 

complexidade” (BLIACHERIENE; RUBIM; SANTOS, 2014. p. 341). 

Dentro da compreensão de rede de atendimento, na visão da integralidade de 

atendimento a partir das portas de entrada, prevista no Decreto nº 7.508/11, a discussão 

surge quanto aos limites da intervenção do Poder Judiciário para determinar o acesso a 

produtos e serviços que não foram incorporados nas políticas públicas. 

Sueli Dallari pondera que a integralidade no direito à saúde compreende apenas 

o mínimo existencial, ou, dentro daquilo que denomina de um “mínimo decente de 

saúde”, acentuando que “não podemos atender a todas as necessidades de saúde que 

surgem dentro ou fora do setor da saúde, temos de ser responsáveis pela razoabilidade 

das decisões de alocação de recursos que fazemos” (Tradução livre) (DALLARI, 2014).  

Embora se compreenda a tese de Lenir dos Santos, de que “o direito à 

integralidade da assistência terapêutica não pode ser aleatória e ficar sob a total 

independência do cidadão” (SANTOS, 2010, p. 166), também não há como admitir que 

o gestor limite o acesso à saúde apenas ao mínimo existencial como apregoa parte da 

doutrina, sob pena de negar tratamentos considerados excessivamente onerosos, sem 

uma avaliação mais detalhada da reserva do possível, decretando a morte para 

determinados enfermos, como pondera Sarlet, no sentido de que “a denegação dos 

serviços essenciais de saúde acaba – como sói acontecer – por equiparar à aplicação de 

uma pena de morte para alguém cujo único crime foi o de não ter condições de obter 

com os seus próprios recursos o atendimento necessário”. Embora defenda que deve ser 

disponibilizado apenas o mínimo existencial, não deixa de ponderar que “o 

reconhecimento de um direito originário a prestações, no sentido de um direito subjetivo 

individual a prestações materiais (ainda que limitadas ao estritamente necessário para a 

proteção da vida humana), diretamente deduzidos na Constituição, constitui exigência 

inarredável de qualquer Estado (social ou não) que inclua nos seus valores essenciais a 

humanidade e a justiça” (SARLET, 2014; p. 329). 

O STF vem assentando que a proteção à saúde constitui um típico direito que 

exige uma prestação positiva, que se subsume ao conceito de liberdade real ou concreta, 
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que compreende todas as prerrogativas, individuais ou coletivas (Agr. Reg. RE nº 

745.745 – MG, julgamento 02.12.2014, 2ª Turma, Rel Min. Celso de Mello). 

Antes de assegurar a inviolabilidade da vida no art. 5º, a Constituição Federal 

de 1988 inscreveu dentre os seus fundamentos a dignidade da pessoa humana (art. 1º), 

de modo que é difícil estabelecer limites para a integralidade de atendimento à saúde 

quando necessária para a preservação da vida, sobretudo, quando a Lei Maior introduziu 

a integralidade da saúde entre as suas diretrizes de atendimento (art. 198, II). Isso foi 

reafirmado no art. 3º, II, da Lei nº 141/2012, bem como no art. 6º, I, ‘d’ e no art. 7º, II, 

da Lei nº 8.080/90, que inclusive eleva a integralidade à categoria de princípio. Existe 

clareza no art. 7º, II, da LOS de que a integralidade não está limitada à atenção básica, 

sob a afirmação de que a atenção integral e universal à saúde abrange “todos os níveis 

de complexidade, incluindo assistência terapêutica e recuperação de deficiências 

nutricionais”. 

Embora a integralidade, como diretriz constitucional, deva se realizar 

preferencialmente pelas políticas públicas, dentro dos procedimentos incluídos nos 

protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, de acordo com as normativas do SUS, de 

acordo com produtos e procedimentos previstos na RENASES e na RENAME, que 

estabelecem as estruturas sanitárias de acesso que garantam a igualdade de atendimento 

(SANTOS 2, 2014; p. 150), não há como negar o acesso a outros produtos e serviços 

individuais ou coletivos de natureza curativa em relação aos quais haja evidência 

científica da eficácia, efetividade, eficiência e segurança, quando não estejam 

disponibilizados no SUS procedimentos com a mesma eficácia terapêutica. 

O problema surge quando há judicialização de acesso aos produtos ou 

procedimentos de saúde fora dos protocolos clínicos do SUS. Nesse caso, cumpre ao 

poder público demonstrar que existem alternativas terapêuticas àqueles produtos ou 

procedimentos pretendidos pelo paciente.  

A única restrição da diretriz constitucional de integralidade que aparentemente 

tem amparo constitucional é a medicina baseada em evidência, o que significa dizer que 

deve haver prova de que o produto, para ser excluído, não oferece eficácia, acurácia, 

efetividade ou segurança, como, aliás, está previsto no art. 19-Q, § 2º, da Lei Orgânica 

da Saúde (Lei nº 8.080/90). 

Inobstante as regras instituídas pela Lei nº 12.401/2011, que alterou a Lei 

Orgânica da Saúde, incluírem como requisito a incorporação de novas tecnologias em 
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saúde que devem estar fundadas na medicina baseada em evidência (eficácia, acurácia, 

efetividade), os Tribunais Brasileiros não têm admitido limitação à diretriz de 

integralidade, quando os produtos oferecidos forem insuficientes em razão da 

peculiaridade da enfermidade do paciente. 

Os artigos 19-M a 19-U da Lei nº 8.0800/90 foram introduzidos na tentativa de 

regular a integralidade de atendimento na saúde, criando um limite de cobertura do que 

dever consistir no cumprimento da diretriz constitucional de integralidade. Ocorre que 

os produtos e serviços oferecidos nos protocolos clínicos incorporados nos Protocolos 

Clínicos e de Diretrizes Terapêuticas restringem o acesso a uma infinidade de 

procedimentos. 

Como a Constituição brasileira optou por um sistema universal e igualitário, 

além da diretriz de atendimento integral, não pode haver restrição de acesso à saúde, 

limitando o atendimento às políticas incorporadas, sobretudo quando houver evidência 

da insuficiência dos serviços para recuperação da saúde, até porque o art. 7º, II, da LOS 

dispõe que a “integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e 

contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos 

para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema”. 

É possível ponderar que cabe ao Estado adotar as medidas necessárias para 

assegurar o acesso universal e o atendimento integral de acordo com as necessidades 

cada paciente, podendo-se afirmar: 

O princípio da universalidade impõe ao Estado brasileiro um dever 

específico para cada necessidade de saúde identificada no território 

nacional, sendo vedada a discriminação por qualquer razão que seja. Já 

o princípio da integralidade impõe ao Estado o dever de oferecer aos 

cidadãos os serviços e produtos de saúde condizentes com as suas 

necessidades específicas, englobando serviços e ações de promoção, 

proteção e recuperação da saúde. Sempre que o Estado não conseguir 

oferecer uma solução terapêutica a um cidadão, seja porque o serviço ou 

produto não foram ainda incorporados formalmente ao sistema, seja 

porque a necessidade da pessoa é especial e não se encaixa nos 

protocolos e diretrizes clínicas já fixados, caberá ao cidadão o direito de 

exigir do Estado, pela via administrativa ou judicial, o oferecimento de 

uma solução condizente (AITH; BUJDOSO; NASCIMENTO; 

DALLARI, 2012). 

A integralidade no tratamento da saúde consiste no conjunto de ações e serviços 

capazes de restabelecer a saúde ou assegurar uma sobrevida digna, iniciando-se pela 

atenção primária e desenvolvendo-se com a média e a alta complexidade.  
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Não há dúvida quanto à insuficiência de recursos, o que leva à judicialização, 

como bem pontuou Simone Sousa: 

Foram contatados diversos avanços, bem como inúmeros desafios as 

serem superados, porém, a luta pela efetivação do Direito à Saúde no 

Brasil ainda permanece, até mesmo porque o financiamento deste 

sistema ainda se mostra insuficiente em face de tamanha demanda, o 

que vem acarretando a ocorrência de uma série de omissões por parte do 

Estado, que tem o dever constitucionalmente imposto de garantir esse 

direito fundamental a todos os cidadãos. (SOUSA, 2015. P. 272) 

 

Considerada a peculiaridade do caso, cabe ao Poder Judiciário autorizar o acesso 

a produtos e serviços não incorporados nas políticas públicas, desde que provada a 

evidência científica. 

A jurisprudência vem admitindo a possibilidade de acesso a produtos ou 

procedimentos não incorporado nas políticas públicas sempre que aqueles oferecidos 

não tiverem a eficácia terapêutica necessária. 

Vejamos precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: 

REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - PREVISÃO 

CONSTITUCIONAL - MEDICAMENTO NÃO FORNECIDO PELO 

SUS – ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS JÁ UTILIZADAS - 

INEFICÁCIA - IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO 

PLEITEADO - AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PELO 

AUTOR PARA AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO - 

RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO NÃO ELIDIDA - 

APRESENTAÇÃO DA RECEITA MÉDICA ATUALIZADA - 

NECESSIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. - As 

políticas públicas desenvolvidas pelos entes da federação na área da 

saúde devem ser observadas e consideradas perante as circunstâncias 

específicas de cada caso concreto, considerando que tais orientações 

viabilizam a própria prestação do direito em referência. Contudo, não se 

pode olvidar que em determinadas situações específicas, a estrita 

observância destes regulamentos poderá implicar em prejuízo grave à 

saúde da parte, em ofensa à garantia do art. 196 da Constituição. (...) 

(TJMG -  Ap Cível/Reex Necessário  1.0024.08.285780-6/002, 

Relatora: Des.(a) Vanessa Verdolim Hudson Andrade, 1ª Câmara Cível, 

julgamento em 10/02/2015, publicação da súmula em 24/02/2015)  

 

Como direito fundamental originário, não há dúvidas quanto à eficácia plena e o 

efeito concreto do acesso universal e igualitário e com atendimento integral à saúde 

assegurados na Constituição Federal, considerada a condição específica do paciente 

com a demonstração de que os produtos oferecidos são ineficazes ou ineficientes para 

atender ao mandamento constitucional, cabendo ao Poder Judiciário reconhecer o 

acesso a outros fora dos protocolos clínicos. 
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5.  A medicina baseada em evidência como paradigma para decidir as demandas 

de saúde 

A medicina baseada em evidência surgiu a partir de um movimento iniciado no 

Canadá em 1990, defendendo que as decisões médicas fossem tomadas com bases mais 

científicas e técnicas (CR; CLARK; VIANNA, 2010. p.122). 

Como as discussões sobre a medicina baseada em evidência iniciaram em 1990, 

constata-se que se trata de tema bastante recente, podendo-se esclarecer: 

A medicina baseada em evidências (MBE) pode ser definida como “a 

integração das melhores evidências de pesquisa com a habilidade 

clínica e as preferências do paciente” e lançada como um processo por 

meio do qual progressos na pesquisa médica podem ser transpostos para 

a prática de modo a produzir um cuidado de saúde mais seguro, melhor  

e mais custo-efetivo (NORDENSTROM, 2007. p. 9).  

 

O Estado Brasileiro optou pelo acesso à saúde dentro da medicina baseada em 

evidência, o que ficou bem claro no art. 19-Q, § 2º, da Lei nº 8.080/90, ao dispor que na 

incorporação de novos medicamentos ou produtos pela CONITEC deve considerar 

necessariamente “as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a 

segurança do medicamento”, o que significa dizer, em contrapartida, que não se podem 

admitir tratamentos com base em produtos experimentais. 

Como acentuado por Lenir dos Santos “a indústria, muitas vezes, é mais da 

doença que da cura e que nem sempre há dignidade em morrer no hospital, na UTI, 

cheio de tubos, longe do afeto familiar, em nome de uma falsa ou suposta possibilidade 

de prolongamento da vida.”
 
(SANTOS, 2010, p. 170). 

Portanto, a judicialização do acesso a produtos diferentes daqueles oferecidos 

pelo SUS requer necessariamente a demonstração da prova de evidência científica do 

medicamento, produto ou serviço ao qual se pretenda o acesso. 

Por isso, em suas decisões, cabe ao Poder Judiciário analisar se os produtos ou 

serviços diferenciados a que o paciente pretende acesso possuem evidência científica 

quanto à sua eficácia, eficiência, efetividade e segurança. 

Para que as decisões judiciais sejam seguras, sobretudo as liminares, é 

necessário que todos os Tribunais instituam Núcleos de Apoio Técnico aos magistrados 
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com respostas rápidas, com comunicações preferencialmente eletrônicas, aliás, como 

sugerido pelo CNJ nas Recomendações nº 31/2010 e nº 36/2011. 

6 - Considerações Finais  

O detalhamento do texto constitucional e a normatização infraconstitucional 

deixam claro que a saúde é um direito humano fundamental social, havendo uma 

imposição de responsabilidade comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios com o dever de implementar as políticas públicas necessárias para assegurar 

o acesso universal e igualitário nas ações e serviços de saúde. Trata-se de direito de 

todos e dever do Estado, a quem cabe instituir as políticas sociais e econômicas, com a 

criação da rede regionalizada e hierarquizada que garantam o acesso universal e 

igualitário, com atendimento integral. 

As falhas no serviço de saúde levaram a um exponencial crescimento de 

demandas para obter acesso a medicamentos, produtos e procedimentos de saúde. O 

Poder Judiciário, por seu turno, não estava muito preparado para enfrentar essa escalada 

de demandas, porque envolve peculiaridades da técnica médica e da própria gestão do 

SUS que são bastante complexas.  

A partir da diretriz constitucional de que o atendimento da saúde deveria ser 

integral, e em razão da constante descoberta de novas tecnologias, geralmente com 

custos vultosos, levou a um grande lobby da indústria farmacêutica para obter a 

incorporação de novas tecnologias.  

O pouco conhecimento da técnica médica e a falta de informações claras da 

gestão da saúde, levando o Poder Judiciário a cometer diversos equívocos, assegurando 

o acesso a produtos sem evidência científica. Muitas vezes é deferido o acesso a 

produtos e serviços em relação aos quais os Protocolos Clínicos e as Diretrizes 

Terapêuticas oferecem outros com a mesma eficácia terapêutica. Isso tumultua ainda 

mais a gestão do SUS. 

Ainda existe um longo caminho a percorrer, contudo, a partir das iniciativas do 

STF com a realização da Audiência Pública nº 04/2009 e das Recomendações nº 

31/2011 e nº 36/2012 do CNJ assim como a criação do Fórum Nacional do Judiciário 

para a Saúde também do CNJ, o Poder Judiciário se apercebeu da necessidade de uma 

qualificação dos seus membros para aperfeiçoar as suas decisões. Houve a inclusão da 

judicialização da saúde nos cursos de formação dos magistrados, como foram criados 
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Núcleos de Apoio Técnico aos magistrados, especialmente para decidir as liminares 

sobre saúde. 

No Estado de Minas Gerais houve importante iniciativa com a parceria celebrada 

entre o Tribunal de Justiça e Estado de Minas Gerais com o Núcleo de Avaliação de 

Tecnologias em Saúde – NATS, vinculado ao Hospital das Clínicas e a UFMG, com o 

fornecimento de notas técnicas aos magistrados como instrumento de apoio para decidir 

as liminares.  

A partir daquela parceria o Tribunal de Justiça de Minas Gerais criou um banco 

de dados com as Respostas Técnicas e Notas Técnicas e de Pareceres Técnicos sobre 

saúde, acessíveis no endereço eletrônico http://bd.tjmg.jus.br/jspui/handle/tjmg/4915. O 

acesso as notas e os pareceres técnicos permitem aos membros do Poder Judiciário 

decidir com maior segurança, proferindo decisões com base na medicina baseada em 

evidência, o que resulta numa racionalização e numa qualificação das decisões judiciais 

que tratam de tema tão delicado que é o direito à saúde. 

A conclusão que se chegou é de que o fato de a Constituição Federal ter 

assegurado o acesso universal e igualitário, associado à diretriz de atendimento integral, 

e que foi reafirmado tanto pela Lei Complementar nº 141/2011, quanto pela Lei nº 

8.080/90, não há como negar aos pacientes o acesso aos medicamentos, produtos e 

procedimentos em relação aos quais haja evidência científica da eficácia, efetividade e 

segurança, mesmo quando não estejam incorporados nas políticas públicas, a não ser 

que sejam disponibilizados outros produtos ou procedimentos com a mesma eficácia 

terapêutica. 

O que se deve exigir do Poder Judiciário é apenas a racionalização das decisões, 

sobretudo para a inclusão de novas tecnologias (produtos e procedimentos), que não 

estejam incorporadas nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do SUS. 

A disseminação dos Núcleos de Apoio Técnico a todos os magistrados do País 

permitirá que as decisões judiciais tenham maior racionalidade dentro da medicina 

baseada em evidência e com a priorização das políticas públicas instituídas.  

Portanto, o acesso universal e igualitário à saúde se completa com a diretriz de 

atendimento integral, contudo, como o Brasil optou pela medicina baseada em 

evidência, devem ser observadas as seguintes diretrizes que conduzem à integralidade 

no acesso à saúde. 

http://bd.tjmg.jus.br/jspui/handle/tjmg/4915
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a) o acesso a produtos e serviços de saúde somente pode ser negado, quando 

não houver prova de evidência científica, ou seja, eficácia, eficiência, 

efetividade e segurança de cura ou prolongamento de vida digna do paciente; 

b) as políticas públicas devem ser prestigiadas, de modo que a negativa de 

acesso a produtos ou serviço de saúde estará justificada sempre que aqueles 

incorporados nas políticas públicas e disponibilizados pelo SUS ofereçam 

eficácia terapêutica similar àqueles pretendidos pelo paciente; 

c) a racionalização das decisões judiciais para que o acesso a novos produtos ou 

serviços de saúde somente ocorra com base em decisão racional, baseada na 

evidência científica permitirá que se cumpra a diretriz constitucional de 

integralidade atendimento  
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