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Não aceites o habitual como coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de 

confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada 

deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. 

Bertolt Brecht 

https://www.pensador.com/autor/bertolt_brecht/
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RESUMO 

 

 

O direito à saúde, inscrito na constituição federal brasileira de 1988, tem sido um dos maiores 

desafios a serem concretizados considerando as dificuldades enfrentadas para a 

operacionalização da Política de Saúde. Na contemporaneidade, a judicialização da saúde 

configurou-se como um dos principais meios de acesso aos serviços de saúde, principalmente 

àqueles que estão inseridos nos atendimentos de média e alta complexidade. A busca dos 

cidadãos pelo sistema judiciário para efetivação do direito à saúde se deu por inúmeras 

manifestações da questão social enfrentadas historicamente pela classe trabalhadora. Nesses 

termos, o crescimento de ações judiciais pela busca da efetividade do direito à saúde aqui é 

compreendido como uma das expressões da questão social vivenciada quotidianamente pela 

classe trabalhadora. Tendo em vista a questão social como objeto de trabalho do/a assistente 

social, o presente trabalho buscou caracterizar e compreender a judicialização da saúde bem 

como analisá-la com uma expressão da questão social. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Política de saúde. Questão social. Judicialização da saúde. 
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ABSTRACT 

 

The right to health, inscribed in the Brazilian Federal Constitution of 1988, has been one of the 

major challenges to be met considering the difficulties faced for the operationalization of Health 

Policy. At the present time, the judicialization of health has been one of the main means of 

access to health services, especially those that are included in the medium and high complexity 

care. The citizens' search for the judicial system for the realization of the right to health was 

due to numerous manifestations of the social question faced historically by the working class. 

In these terms, the growth of lawsuits seeking the effectiveness of the right to health here is 

understood as one of the expressions of the social question experienced daily by the working 

class. In view of the social question as object of work of the social worker, the present work 

sought to characterize and understand the judicialization of health as well as to analyze it with 

an expression of the social question. 

 

KEY WORDS: Health policy. Social question. Judicialization of Health. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Esta produção acadêmica tem por objetivo apresentar uma reflexão sobre a 

judicialização da saúde como uma das expressões da questão social que permeia a sociedade 

brasileira na atual conjuntura sociopolítica. 

 O processo de imersão no campo de atuação profissional, por meio da experiência de 

Estágio Supervisionado I no campo sociojurídico, em uma Defensoria Pública localizada no 

estado da Bahia, despertou o interesse em estudar, discutir e problematizar o tema da 

judicialização da saúde. Tal inquietação surgiu por entender que a Política de Saúde abrange 

um grande contingente de demandas sanitárias e através do Sistema Único de Saúde – SUS as 

pessoas passaram a ter acesso a tratamentos, medicamentos e insumos que possibilitam a 

melhoria na qualidade de vida e saúde. Entretanto, apesar deste “acesso” muitas eram as pessoas 

que buscavam o Judiciário a fim de solicitar algum tipo de tratamento, medicamento que já 

estavam disponibilizados pelo SUS. 

 Diante da rotina institucional relativa à área do Serviço Social de analisar as solicitações 

de serviços disponibilizados ou não pelo Sistema Único de Saúde, o desafio foi nos deparar 

com o que tem se chamado de Judicialização da Saúde. Apesar de ter sido o contato inicial com 

esta temática neste primeiro campo de estágio, a inquietação em continuar a estudá-la tornou-

se um objeto de pesquisa a ser analisado, uma vez que a judicialização de políticas sociais, 

independente de tratar de questões de saúde, tem chegado aos tribunais brasileiros em grande 

escala. 

 Ao passo, percebeu-se a importância em refletir sobre a judicialização da saúde com o 

olhar do serviço social, outro grande desafio nos foi apresentado com a escassa produção do 

tema principalmente no campo do Serviço Social. Na área do Serviço Social foram localizadas 

poucas referências bibliográficas que abordassem a judicialização da saúde. Na etapa de revisão 

de literatura, quando procuramos por referências bibliográficas, encontramos em publicações 

dos anos de 2015 a 2017 apenas duas dissertações de mestrado e uma de doutorado na área do 

Serviço Social que abordavam a questão. Cabe aqui salientar que não foram identificadas 

produções nos anos anteriores com esta temática.  

 O estudo foi sistematizado a partir das publicações acadêmico-científicas disponíveis 

nas principais plataformas a exemplo do SciElo.  Inicialmente foi realizado o levantamento de 

artigos, dissertações de mestrados, teses de doutorado, capítulos de livros e publicações 

realizadas ao logo de seis anos (2012-2018). Como já sinalizado anteriormente, foi possível 

observar que na área do Serviço Social não havia muitas publicações sobre a judicialização da 
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saúde, sendo as áreas do Direito e Saúde Coletiva com mais produção de conhecimento sobre 

o tema. 

Nos trabalhos analisados, verifica-se maior ênfase nos debates sobre o acesso a 

medicamentos e procedimentos de alto e médio custo e os impactos da judicialização no 

financiamento da Política de Saúde. Entretanto, em nenhuma das análises realizadas o cerne da 

discussão passou em torno de refletir a judicialização da saúde como uma das expressões da 

questão social. 

 Considerando que a pesquisa bibliográfica foi realizada na plataforma de periódicos da 

CAPES, Scielo, Sucupira e Google Acadêmico. Para a realização da busca por publicações que 

apresentasse o debate teórico na área, foram utilizadas as seguintes combinações: 

JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE; JUDICIALIZACAO DA SAUDE; judicializacao+saude; 

judicialização+saude; “judicialização da saúde”; judicialização+serviço social, nas 

mencionadas plataformas. Ao longo das buscas foi possível encontrar textos que após leitura 

foram considerados relevantes para o debate mesmo sem estar nos padrões de qualidade que 

fora estabelecido para inclusão no referencial teórico da pesquisa. 

 Na plataforma Sucupira, foi identificada a classificação de cada periódico, com o intuito 

de analisar os que tinham melhores posições na avaliação qualitativa; foram selecionados os 

artigos publicados em periódicos que possuíam avaliação final A1, A2, B1 na área de Serviço 

Social, Saúde Coletiva e Direito, e em última instância se o conteúdo do periódico fosse 

considerado relevante para a inclusão no trabalho poderia ter qualificação B2. 

 Foi ainda utilizado como fonte de busca de dados os sítios da Associação Brasileira de 

Saúde Coletiva – ABRASCO, Observatório de Política em Saúde, Ministério da Saúde, bem 

como participação em cursos1, congressos, palestras, fóruns e seminários que tratavam da 

temática no período da construção deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
A discente participou como ouvinte do 2º Congresso Baiano de Judicialização em saúde realizado pelo Tribunal 

de Justiça da Bahia; Participou como ouvinte do Curso Saúde e Educação: Custeio e Financiamento realizado pelo 

Ministério Público do Estado da Bahia onde um dos seus eixos temáticos tratou da Judicialização da saúde em 

Salvador.  
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2. QUESTÃO SOCIAL E DIREITO A SAÚDE  

 

 A questão social se expressa nas condições ou na forma em que vive a classe 

trabalhadora. Essa expressão, diga-se de passagem complexa, está presente diretamente nas 

políticas sociais bem como nos serviços sociais e assistenciais que são ofertados à população, 

seja através da política de saúde, política de educação, habitação, distribuição de renda, entre 

outras vigente em nosso país pensadas apenas para amenizar as querelas e mazelas da classe 

mais empobrecida e menos favorecida da sociedade (IAMAMOTO, 2014). 

Há quase trinta anos, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, e com a 

elaboração da Lei 8.080/1990 que dispõe sobre a organização e o funcionamento dos serviços 

de saúde, a população brasileira conta com o Sistema Único de Saúde – SUS. Sistema este que 

afirma a garantia legal do acesso universal e igualitário dos cidadãos aos serviços de saúde sem 

distinção de classe, raça, gênero, etnia e religião. 

 A criação do SUS se deu a partir de um logo processo de lutas e reivindicações sociais, 

quando apenas parte da população brasileira tinha direito à saúde e grande parte dela era 

atendida por ações filantrópicas, ajuda de curandeiras e ações voluntárias dos que detinham 

maior poder econômico. Com o surgimento do Movimento da Reforma Sanitária Brasileira 

(MRSB) intensificou-se a reivindicação coletiva relativa às questões sanitárias cujas respostas 

do Estado para tratar dos surtos epidemiológicos que surgiam e se proliferava em larga escala 

eram imediatistas e limitadas. (PAIM, 2009). 

Ao longo do trabalho, aprofundaremos o conhecimento acerca da questão social sob a 

reflexão teórica de Marilda Iamamoto e José Paulo Netto. Ambos os autores possuem 

perspectivas teóricas de análise marxistas e são referenciados na área do Serviço Social para a 

discussão de questão social. Tais reflexões nos levará a compreender que o direito à saúde não 

foi “dado” socialmente e sim conquistado com lutas coletivas da classe trabalhadora. 

 Este capítulo está dividido da seguinte forma: considerações acerca da questão social a 

fim apresentar as referências teóricas adotadas para a análise do objeto principal de estudo ou 

a judicialização da saúde; uma breve retomada da história do acesso universal à saúde no Brasil, 

na qual apresenta-se uma sistematização da trajetória histórica da garantia do direito à saúde a 

partir do Movimento da Reforma Sanitária Brasileira e como tem se configurado nos moldes 

atuais; e por último será realizada uma breve discussão sobre a política de saúde como 

instrumento de efetivação de direito.  
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2.1 CONSIDERAÇÕES ACERCA DA QUESTÃO SOCIAL 

Segundo Netto (2011), a expressão questão social tem sido utilizada por diversos autores 

independentemente da linha de pensamento, seja ela, crítica ou conservadora. Portanto, faz-se 

necessário cuidado ao utilizarmos esta expressão, pois ela é carregada de compreensões e 

sentidos diversos, tanto teóricos como no senso comum, desde a sua gênese. Os primeiros 

escritos registrados, que empregam a expressão questão social, foram identificados na terceira 

década do século XIX por críticos e filantropos sociais da época. Esse século foi marcado por 

lutas, resistências sociais, políticas e ideológicas.  

A expressão questão social apesar de ter sido cunhada ainda no século XIX foi estranha 

ao universo de Marx (IAMAMOTO, 2015. p. 162). Este, em seus escritos refere-se às classes 

sociais e à luta de classes na sociedade capitalista. Elucidando que o modo de produção 

capitalista ao produzir a riqueza dos donos dos meios de produção reproduz, ao mesmo tempo, 

o pauperismo e as reações sociopolíticas decorrentes das condições de vida da classe 

trabalhadora. E a essas condições de vida da classe que vive do trabalho e as suas respectivas 

lutas e resistências denominam questão social. 

Para Netto (2011), a expressão foi cunhada para nomear o processo de pauperização 

vivenciado pela sociedade europeia, a qual primeiro experimentou os impactos da implantação 

da nova forma de trabalho com o processo de industrialização. Nesse novo modo de produção, 

crescia a produção de riquezas, bens e serviços e concomitantemente cresciam a pobreza e a 

desigualdade social em diferentes camadas da sociedade. A este respeito, o autor afirma que  

[..] pela primeira vez na história registrada, a pobreza crescia na razão direta 

em que aumentava a capacidade social de produzir riquezas. Tanto mais a 

sociedade se revelava capaz de progressivamente produzir mais bens e 

serviços, tanto mais aumentava o contingente de seus membros que, além de 

não terem acesso efetivo a tais bens e serviços viam-se despossuídos das 

condições materiais de vida de que se dispunham anteriormente. (NETTO, 

2011, p. 153)   

Netto afirma que a “[…] designação desse pauperismo pela expressão 'questão social' 

relaciona-se diretamente aos seus desdobramentos sócio-político” (NETTO, 2011, p. 154). Em 

outras palavras, a Questão Social2 é expressa por diferentes aspectos que se encontram presentes 

                                                 
2
  A partir deste momento, optarei neste trabalho em escrever Questão Social sempre em maiúsculo por ser objeto 

de intervenção da atuação profissional e objeto de pesquisa deste trabalho, bem como para diferenciar quando o 

termo for citado por entendimentos de autores utilizados nas referências deste trabalho.  
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nas condições de vida às quais a classe trabalhadora3 está “submetida”, tal como a polarização 

existente entre as classes (burguesia X proletariado), desemprego estrutural, desigualdades 

existentes nas várias frações de classes acrescido do usufruto desigual dos bens e serviços 

produzidos socialmente, como o analfabetismo, preconceitos, violação de direitos entre outros. 

Em sua produção, Netto (2011) afirma que ao longo da sua “descoberta” a expressão 

questão social foi paulatinamente sendo naturalizada ao passo em que ambas as classes passam 

a compreender que o desenvolvimento capitalista e a pauperização possuem uma relação 

recíproca nas relações sociais. O autor enfatiza que  

[…] o desenvolvimento capitalista produz, compulsoriamente, a “questão 

social” ── diferentes estágios capitalistas produzem diferentes manifestações 

da “questão social”; esta não é uma sequela adjetiva ou transitória do regime 

do capital: sua existência e suas manifestações são indissociáveis da dinâmica 

específica do capital tornado potência social dominante. A “questão social” é 

constitutiva do desenvolvimento do capitalismo. Não se suprime a primeira 

conservando-se o segundo. (NETTO, 2011, p. 157). 

Ao fundamentar a sua análise nos escritos de Marx, o autor afirma que a “[...] questão 

social, […] tem a ver, exclusivamente com a sociabilidade erguida sob o comando do capital” 

(NETTO, 2011, p. 158). É neste espaço social, da relação de exploração da força de trabalho, 

estabelecido entre os que detêm os meios produtivos e os que dependem dos detentores para 

sobreviver, diga-se de passagem ainda existente, é que emerge e germina a Questão Social e 

seus complexos desdobramentos expressos na sociedade.  

Iamamoto (2014) elucida essa relação de exploração da classe trabalhadora e discute a 

reprodução das relações de trabalho que determinam a vida social gerando assim as expressões 

da Questão Social.  

A […] questão social não é senão as expressões do processo de formação e 

desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no cenário político da 

                                                 
3
  Entende-se por classe trabalhadora a concepção de classe entendida por Karl Marx. Conforme o dicionário 

Bottomore do pensamento marxista: “Na medida em que milhões de famílias vivem sob condições econômicas de 

existência que separam seu modo de vida, seus interesses e a sua cultura daqueles das outras classes e as colocam 

em oposição hostil a essas outras classes, elas formam uma classe. Na medida em que há apenas uma interconexão 

local entre esses camponeses, de pequenas propriedades, e a identidade de seus interesses não gera nenhuma 

comunidade, nenhum elo nacional e nenhuma organização política entre eles, tais pessoas formam uma classe […]. 

As condições econômicas transformaram, em primeiro lugar, a massa do povo em trabalhadores. A dominação do 

capital sobre os trabalhadores criou a situação comum e os interesses comuns dessa classe. Assim, essa massa já 

é uma classe em relação ao capital, mas não ainda uma classe para si mesma. Na luta, da qual indicamos apenas 

algumas fases, essa massa se une e forma uma classe para si. Os interesses que ela defende tornam-se interesses 

de Classe.” (BOTTOMORE, 2013, p. 107) 
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sociedade, exigindo do seu reconhecimento como classe por parte do 

empresariado e do Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social, da 

contradição entre o proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir outros 

tipos de intervenção, mas além da caridade e da repressão. (IAMAMOTO, 

2014, p. 83-84)  

Na compreensão de Iamamoto (2015), a questão social não é uma expressão isolada, ela 

é apreendida como um conjunto de expressões que foram historicamente impostas na sociedade 

sendo notórios os seus desdobramentos quotidianamente. Deste modo, a autora afirma que: 

[…] questão social apreendida como o conjunto das expressões das 

desigualdades da sociedade capitalista madura, que tem uma raiz comum: a 

produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente 

social, enquanto a apropriação dos seus frutos mantém-se privada, 

monopolizada por uma parte da sociedade (IAMAMOTO, 2015a, p. 27) 

Ao analisar os impactos da questão social na contemporaneidade, Iamamoto (2015a) 

entende que por envolver sujeitos que “sofrem na pele” os impactos diretos das desigualdades 

históricas, são desenvolvidas rebeldias4, diria que um movimento de resiliência, para resistir às 

barbáries do atual modelo de sociedade vivenciado neste século que nega direitos, oprime e 

exclui os diferentes, faz “vistas grossas” para a situação vivenciada pela classe menos 

favorecida. Todavia, faz-se necessário o entendimento que: 

[…] apreender a questão social é também captar as múltiplas formas de 

pressão social, de invenção e de re-invenção da vida construídas no cotidiano, 

pois é no presente que estão sendo recriadas formas novas de viver, que 

apontam um futuro que está sendo germinado. (IAMAMOTO, 2015a, p. 28) 

  Ao recriar novas formas de vida, é notório o desdobramento nas relações existentes na 

sociedade, o que alguns estudiosos têm dado ênfase e chamado de “nova questão social”. A este 

respeito, sustentado com a teoria marxista, Netto (2011) afirma que não existe uma “nova 

questão social” mas sim, novas expressões da “questão social” que emergem e se sobressaem 

de acordo as necessidades do capital. Parafraseando Netto (2011), para cada novo estágio do 

desenvolvimento capitalista são instauradas novas expressões sócio-humanas diferenciadas e 

mais complexas, correspondentes à intensificação da exploração que é a razão de ser do sistema 

capitalista.5  

                                                 
4
Questão social que, sendo desigualdades é também rebeldia, por envolver sujeitos que vivenciam as desigualdades 

e a ela resistem e se opõe. (IAMAMOTO, 2015, p. 28) 

5  Ver (NETTO, 2011, p.160). 
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Não muito distante, é possível verificar que para Iamamoto também não existe uma nova 

questão social. Ela afirma ainda que a questão social apresenta duas faces indissociáveis: 

[..] uma, configurada pela situação objetiva da classe trabalhadora, dada 

historicamente, em face das mudanças no modo de produzir e de apropriar o 

trabalho excedente, como frente a capacidade de organização e luta dos 

trabalhadores na defesa de seus interesses de classe e na procura de satisfação 

de suas necessidades imediatas de sobrevivência; outra, expressa pelas 

diferentes maneiras de interpretá-la e agir sobre ela, propostas pelas diversas 

frações dominantes, apoiadas no e pelo poder do Estado. (IAMAMOTO, 

2014, p. 85) 

Conforme a autora a,  

[…] questão social é indissociável da sociabilidade da sociedade de classes e 

seus antagonismos constituintes, envolvendo uma arena de lutas políticas e 

culturais contra as desigualdades socialmente produzidas, com o selo das 

particularidades nacionais, presidida pelo desenvolvimento desigual e 

combinado, onde convivem coexistindo temporalidades históricas diversas. A 

gênese da “questão social” encontra-se no caráter coletivo da produção e da 

apropriação privada do trabalho, de seus frutos e das condições necessárias à 

sua realização. É, portanto, indissociável da emergência do trabalhador livre, 

que depende da venda de sua força de trabalho para a satisfação de suas 

necessidades vitais. (IAMAMOTO, 2013, p.330) 

Em conformidade com as ideias dos autores, é possível apreender que a Questão Social 

é inerente aos primórdios do sistema capitalista, produto da relação de exploração da força de 

trabalho e da acumulação de riquezas e expressa nas condições de vida da classe trabalhadora. 

Contudo, as expressões da Questão Social se intensificam e adquirem novas complexidades ao 

serem moldadas pelos novos estágios do sistema capitalista ao longo dos tempos em diferentes 

localidades nos âmbitos regional, nacional, mundial com diferentes determinantes históricos, 

culturais, políticos e ideológicos.  

É possível perceber que na bibliografia estudada, é unânime o entendimento entre os 

autores marxistas aqui apresentados que o termo questão social quando enfatizado oferece 

subsídios para elucidar as condições de vida da imensa classe trabalhadora nos diferentes 

contextos sociais, econômicos e culturais que lhes são “postos”.  

Neste cenário de barbárie, o Estado passa a ser propulsor no sentido de “amenizar” os 

efeitos da Questão Social, cabendo-lhe o papel de intervir com políticas públicas a fim de 

melhor “[…] tratar a questão social não só pela coerção, mas buscando um consenso na 

sociedade […]” (IAMAMOTO, 2015, p. 23).  
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Conforme Iamamoto (2014), o Estado participa diretamente no processo de 

redistribuição de riquezas, no campo da prestação de serviços sociais. A este respeito, a autora 

salienta que  

[…] na esfera do Estado, no campo da prestação de serviços sociais, pode 

participar do processo de redistribuição da mais-valia, via fundo público […] 

pode contribuir para o partilhamento do poder de sua democratização, no 

processo de construção de uma contra-hegemonia no bojo das relações entre 

as classes. (IAMAMOTO, 2015a, p. 24) 

 

  As políticas públicas apresentadas pelo Estado brasileiro possibilitaram a redução das 

desigualdades sociais e não a extinção delas. Através das políticas de saúde, assistência social 

e nesta, particularmente, a política de transferência de renda foi possível reduzir o índice de 

pobreza no Brasil principalmente nos estados situados na região Nordeste do país. 

Com a redução da desigualdade, entre 2001 e 2011, a pobreza e a extrema 

pobreza mantêm uma trajetória decrescente contínua, com queda de 55%, 

independente da linha de pobreza e da medida utilizada. A redução dos níveis 

das desigualdades e da pobreza extrema merecem ser saudadas porque 

representam ampliação de possibilidades reais de vida para grandes parcelas 

populacionais.  (IAMAMOTO, 2013, p. 329) 

 

 A redução paulatina das desigualdades existentes, principalmente a desigualdade 

econômica, possibilitou à classe trabalhadora meios para a subsistência e a manutenção da sua 

força de trabalho. Esta manutenção dá-se a partir das políticas sociais de redistribuição de renda 

a qual torna possível o acesso a bens e serviços disponíveis na sociedade, poder de compra, 

financiamentos entre outros que só foram possíveis através de ações dos programas 

governamentais que passaram a ser executados. 

 Tais políticas públicas e programas de governo foram criados mediante a necessidade 

da população, necessidades estas que são as expressões da questão social. Conforme 

(IAMAMOTO, 2013, p. 331) foram as lutas sociais que romperam o domínio privado nas 

relações entre capital e trabalho, extrapolando a questão social para a esfera pública. Ela passa 

a exigir a interferência do Estado no reconhecimento e a legalização de direitos e deveres dos 

sujeitos sociais envolvidos, consubstanciados nas políticas e nos serviços sociais, deste modo, 

cria-se a necessidade de respostas através de políticas e programas governamentais. 

 Conforme a autora, a 

[...] força de trabalho potencial tem gênero, raça, etnia e tribo e se divide pela 

língua, política, orientação sexual e crença religiosa. Tais diferenças emergem 

como fundamentais para o funcionamento do mercado de trabalho: para o 

controle do capital sobre o trabalho e para a concorrência entre os 

trabalhadores. (IAMAMOTO, 2013, p. 334) 
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 Tais particularidades existentes na esfera social apresentadas por Iamamoto são 

perceptíveis nas políticas públicas. Parafraseando Iamamoto (2013), tais reflexos são expressos 

pelas múltiplas manifestações da questão social, que sob a órbita do capital, tornam-se objeto 

de ações filantrópicas e de benemerência e de programas focalizados de combate à pobreza, 

que acompanham a mais ampla privatização da política social pública.  

A efetivação dessas políticas tem sido transferida aos organismos privados da sociedade 

civil, o chamado terceiro setor a fim de gerir, terceirizar, administrar e abrir novos mercados 

para o capital. 

 

 

 2.2 UMA BREVE RETOMADA DA HISTÓRIA DO ACESSO UNIVERSAL À SAÚDE 

NO BRASIL 

 

 

Em nosso país, o direito à saúde foi configurado historicamente por um processo de 

lutas travadas pela classe trabalhadora desde os seus primórdios. A contar do Brasil colônia, 

sempre houve favoritismos em atendimentos à saúde dos cidadãos. Segundo Paim (2009, p. 

20), quando o Brasil era uma colônia de Portugal, sua organização sanitária espelhava a da 

metrópole. O Exército de Portugal era quem respondia pelo saneamento e pela profilaxia das 

doenças epidêmicas e as questões relativas ao trabalho médico, ou seja, os problemas 

relacionados à saúde eram de responsabilidade das autoridades repressivas locais. 

Ao refletirmos sobre o processo histórico de acesso à saúde no Brasil não podemos 

esquecer em que períodos a saúde era acessada apenas por ações filantrópicas, por concepções 

de cura popular através de curandeiras entre outros meios para o tratamento de doenças, 

ressaltando, no entanto, que o Estado não intervinha e nem se responsabilizava pela saúde dos 

cidadãos durante séculos. Durante os primeiros anos de Brasil, surgiram as Santas Casas6 para 

atender a população mais empobrecida que não tinha acesso aos serviços de saúde, ficando esta 

a mercê apenas dos serviços de caridade das igrejas e da “benevolência” de famílias ricas.  

Somente em 1850 foi criada a junta médica de Higiene Pública para tratar dos casos de 

febre amarela que assolava a população. Conforme Paim (2009), a ação comunitária 

organizava-se em comissões em nível local, a cada novo surgimento epidêmico.  

                                                 
6 Paim (

2009, p. 20) nos lembra que a “[...]  primeira Santa Casa surgiu em 1543 quando Brás Cubas fundou em 

Santo, a Irmandade da Misericórdia e o Hospital de Todos os Santos. Depois, foram criadas as santas casas de 

Olinda, Bahia, Rio de Janeiro, Belém e São Paulo.  
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 Somente com a proclamação da República que “[...] a responsabilidade pelas ações de 

saúde passou a ser atribuída ao Estado.” (Paim, 2009, p. 20) Mas ainda assim, não “existia” um 

sistema organizado de saúde, pois a forma a qual estava organizado era confusa e complicada. 

Conforme Paim (2009, p. 21), havia uma espécie de não-sistema de saúde, com a omissão do 

poder público, considerando que na Velha República “[...] uma concepção liberal de Estado de 

que só cabia a este intervir nas situações em que o indivíduo sozinho ou a iniciativa privada não 

fosse capaz de responder”. Entretanto, com o aumento significativo das epidemias, a economia 

agroexportadora ficou comprometida, cabendo ao poder público a responsabilidade de intervir 

e adotar medidas sanitárias nas cidades como combater a contaminação de doenças e adotar a 

vacinação como alternativa obrigatória. Neste período, foi possível perceber a realização de 

campanhas sanitárias e a reforma dos órgãos federais que marcaram a saúde pública brasileira 

naquela época. 

 

No Brasil, a intervenção Estatal só vai ocorrer no século XX mais 

efetivamente na década de 30. No século XVII, a assistência médica era 

pautada na filantropia e na prática liberal. No século XIX, em decorrência das 

transformações econômica e políticas, algumas iniciativas surgiram no campo 

da saúde pública, como a vigilância do exercício profissional e a realização 

de campanhas limitadas. (BRAVO, 2009, p. 89) 

 

 A década de 1930, por sua vez, foi marcada pela criação das Caixas de Aposentadorias 

e Pensões – CAPs7 através da Lei Eloy Chaves. Este é um dos marcos iniciais na tentativa de 

regulação da saúde no Brasil. No entanto, esta lei não incluía a população mais pauperizada da 

sociedade. A Lei Eloy Chaves preconizava a contribuição da União, empregadores e 

trabalhadores do setor ferroviário, exportador e marítimo, por este motivo a lei incluía e garantia 

o acesso aos serviços de saúde apenas aos cidadãos que estavam inseridos no mercado de 

trabalho formal. Na segunda década do século XX surgem os serviços médicos de empresa que 

eram oferecidos aos trabalhadores em São Paulo. Neste período, as fábricas paulistas ofereciam 

serviços médicos aos trabalhadores, descontando 2% do salário destes; não se passou muito 

                                                 
7
  Bravo (2009, p. 90) afirma que nesse período “[...] também foram colocadas as questões de higiene e saúde do 

trabalhador, sendo tomadas algumas medidas que se constituiu o embrião do esquema previdenciário brasileiro 

sendo o mais importante a criação das Caixas de Aposentadoria e Pensões. [...] As CAPs eram financiadas pela 

União, pelas empresas empregadoras e pelos empregados. Elas eram organizadas por empresas, de modo que só 

os grandes estabelecimentos tinham condições de mantê-las. O presidente da mesma era nomeado pelo presidente 

da República e os patrões e empregados participavam paritariamente da administração. Os benefícios eram 

proporcionais às contribuições e foram previstos: assistência médica-curativa e fornecimento de medicamentos; 

aposentadora por tempo de serviço, velhice e invalidez, pensão para os dependentes e auxílio funeral.  
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tempo para que esse tipo de serviço se espalhou pelo Brasil desenvolvendo assim os sistemas 

de saúde privado (Paim, 2009). 

Segundo Paim (2009), neste período, ainda não existia o Ministério da Saúde. A saúde 

era tratada como caso de polícia e não como uma problemática social. E o órgão que cuidava 

da saúde pública vinculava-se ao Ministério de Justiça e Negócios Interiores. 

  No desenrolar histórico da saúde pública brasileira, é possível perceber que o Estado só 

intervém nas problemáticas sociais quando estas se tornam ameaça afetando diretamente a 

economia. Quando isso ocorre, é inevitável a necessidade de adoção de medidas tidas como 

urgentes e que necessitam da sensibilização da população. 

A disputa pela área da saúde não é configurada como uma disputa contemporânea, a 

pressão do setor privado para monopolizar os serviços e as estruturas de atendimento a este 

setor tem sido recorrente desde a década de 50 após a estruturação e resposta do Estado às 

classes populares. Bravo (2009, p. 92) salienta que: 

A estrutura de atendimento hospitalar de natureza privada, com fins lucrativos, 

já estava montada a partir dos anos 50 e apontava na direção da formação de 

empresas médicas. A corporação médica ligada aos interesses capitalistas do 

setor era no momento, a mais organizada, e pressionava o financiamento 

através do estado, da produção privada defendendo claramente a privatização.  

A conquista do direito à saúde dos cidadãos brasileiros tem enfrentado desde o início do 

projeto da Reforma Sanitária Brasileira até os dias atuais, desse modo este projeto ainda está 

em curso porque não se concretizou em sua plenitude, e mesmo com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988 tem sido um instrumento de disputa entre as classes, o que tem 

se tornando um grande impasse para a efetivação do Sistema Único de Saúde como previsto. 

  Atualmente, o cenário posto a população não tem sido diferente, mudaram os atores 

sociais, as nomenclaturas institucionais, mas vivenciamos as mesmas questões com uma nova 

roupagem, uma vez que, para se ter acesso às políticas de saúde, o poder judiciário passou a ser 

acionado constantemente. 

 Ainda no bojo da discussão, Paim (2009) afirma que o sistema público de saúde 

brasileiro surgiu a partir de três vias: saúde pública, medicina previdenciária e medicina do 

trabalho.  

 Segundo o entendimento de Paim (2009), o que conhecemos hoje como saúde 

ocupacional ou saúde do trabalhador se desenvolveu só a partir de 1930, com a criação do 

Ministério do Trabalho. Assim, é a partir do início do século XX que se reconhece a formação 
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de três subsistemas de saúde no Brasil vinculados ao poder público, já citados no parágrafo 

anterior. 

 Paim (2009) afirma que os subsistemas percorreram caminhos paralelos, relativamente 

autônomos, respondendo a pressões sociais distintas. Conforme o autor, o Subsistema Saúde 

Pública tinha ações para a prevenção, o ambiente e a coletividade […]; o Subsistema Medicina 

do Trabalho surgiu a partir da modalidade medicina de grupo, caracterizada como um tipo de 

empresa médica prestadora de serviços a grandes empresas, mediante pré-pagamento […] e o 

Subsistema Medicina Previdenciária que surgiu a partir da fusão das Caixas de aposentadorias 

e pensões e os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs). Contudo, a este último só tinham 

acesso à assistência médica previdenciária os cidadãos que estavam vinculados ao mercado 

formal de trabalho. (PAIM, 2009, p. 22-26) 

 Entretanto, com a multiplicidade de instituições e organizações que prestavam serviços 

de saúde e, posteriormente, com a crise do sistema de saúde, em 1975 foi sancionada a Lei 

6.229 que regulamentava e criava o Sistema Nacional de Saúde foram definidas as 

competências de seus componentes.  

 Apesar da criação da lei, a democratização dos serviços de saúde era quase inexistente, 

o que fez suscitar em 1970, entre alguns segmentos da sociedade8, a necessidade de organização 

do movimento que conhecemos hoje como Reforma Sanitária Brasileira ou Movimento 

Sanitarista para a implantação do SUS. Mesmo com a pressão social e dos movimentos, 

somente em 1979 foi possível formular pela primeira vez a proposta do SUS e em 1986 com a 

VIII Conferência Nacional de Saúde foi possível sistematizar e elaborar o relatório que inspirou 

o artigo que trata da Saúde existente na Constituição Federal de 1988.  

  Vale salientar que O relatório final da VII Conferência inspirou o capítulo “Saúde” da 

Constituição, desdobrando-se, posteriormente, nas leis orgânicas da saúde (Lei 8.080 e Lei 

8.142/90) que permitiram a implantação do SUS. (Paim, 2009. p. 40) 

 Em conformidade com as ideias do autor, é possível afirmar que a implantação do SUS 

é uma conquista histórica e coletiva do povo brasileiro. Neste sentido, o autor afirma que: 

[...] essas propostas nasceram da sociedade e alcançaram o poder público, 

mediante a ação de movimentos sociais e a criação de dispositivos legais, é 

possível afirmar que o SUS representa uma conquista do povo brasileiro. […] 

tanto a RSB quanto o SUS nasceram da sociedade, e não de governos ou 

partidos. Embora tal proposta só tenha sido incorporada à Constituição da 

República nove anos depois, é possível comemorar presentemente três 

décadas do SUS.  (Paim, 2009, p. 25) 

                                                 
8 Esses segmentos eram compostos por movimentos de estudantes, pesquisadores e profissionais de saúde, 

instituições acadêmicas, sociedades científicas como SBPC, Cebes, Abrasco, entidades comunitárias, profissionais 

e sindicais. 
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 Apesar de tal conquista, faz-se necessário sinalizar que o Brasil tardou em reconhecer a 

saúde como um direito social e universal. Conforme Paim (2009), embora o direito à saúde 

tenha sido difundido internacionalmente, desde a criação da Organização Mundial da Saúde 

(OMS), em 1948, somente 40 anos depois o Brasil reconheceu formalmente a saúde como 

direito social. Somente com a pressão social é que esse direito passa a ser reconhecido, contudo 

imerso em complexas questões assistencialistas e coronelista que inibem e atrapalham o avanço 

do SUS. 

 Ao considerar os primórdios da organização sanitária e o desenvolvimento histórico   

que antecedeu o SUS, Paim (2009) afirma, que esquematicamente o Brasil apresentou uma 

proteção social insipiente e assistencialista até a década de 1920 e, somente a partir dos anos 

1930, adotou o seguro social para os trabalhadores urbanos.  

 Conforme Paim (2009), depois da Constituição de 1988 o Brasil vem tentando implantar 

o sistema de seguridade social, sistema tal qual foi concebido o SUS. Atualmente, em 

consonância com as ideias do autor, ainda é possível se vê no Brasil uma mistura dos três tipos 

de proteção social (residual, seguro social e seguridade social), como consequências negativas 

para o desenvolvimento do SUS e para a consolidação de uma cidadania plena. (PAIM, 2009, 

p. 26).    

 Para melhor elucidar os resquícios negativos9, mesmo com os avanços historicamente 

significativos da criação do sistema de saúde público, lembramos que ainda é “comum” 

presenciar no cotidiano discursos de autoridades e pessoas de referência na área da saúde 

ofensivos em relação ao SUS. Ou seja, ainda hoje há discursos semelhantes aos dos anos 

1970/1980 nos quais o SUS era visto como sistema ineficaz, problemático, inadequado e 

ineficiente.. Na contemporaneidade, discursos com os mesmos propósitos de reforço à 

perspectiva privatista explicitam as intenções de desestruturar, desmontar, precarizar para 

posteriormente privatizar ou mesmo tornar a assistência à saúde inacessível ou inexistente para 

as classes mais pauperizadas da sociedade. 

 

2.3 A POLÍTICA DE SAÚDE E O ACESSO AO DIREITO À SAÚDE 

 

Costa (2011), ao tratar da evolução dos direitos sociais, traz à luz a reflexão que a partir da 

concepção e internacionalização dos direitos do homem, tal qual conhecemos hoje como 

                                                 
9 O mencionado estudo [...] descrevia o sistema de saúde brasileiro daquela época com seis características: 

insuficiente, mal distribuído, descoordenado, inadequado, ineficiente, ineficaz. E certamente encontrou 

dificuldade de explicitar mais quatro adjetivos que caracterizariam aquele não sistema: autoritário, centralizado, 

corrupto e injusto. (PAIM, 2009, p. 24) 
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direitos humanos e de caráter universal, devemos defender o direito à vida digna inclusive no 

que diz respeito à saúde.  

Após a internalização dos direitos humanos, muitas foram as constituições que primaram 

por tratar dos direitos fundamentais e sociais como no caso da Constituição Federal brasileira 

de 1988 na qual estão postos não só o direito à saúde, como à educação, à habitação, à cultura, 

ao trabalho entre outros citados no texto constitucional. 

Para Costa (2011), existem diferenças entre direitos fundamentais e direitos sociais, 

conforme o autor “[…] os direitos fundamentais surgiram, primeiramente, com seu caráter 

negativo, para limitar o Poder do Estado, quando do surgimento do Estado liberal, com a 

Revolução Francesa, para restringir o Poder do Estado em face do indivíduo” (COSTA, 2011, 

p. 3). Em um outro momento, no período pós-guerra, com a crise do Estado liberal, que se 

mostrou insuficiente para garantir os mínimos sociais, teve início no Século XX, o que o autor 

chama de fase social do Estado. Neste período, o Estado deixando o caráter negativo passa a 

ter um caráter intervencionista, positivo dos direitos fundamentais.  

Em conformidade com as ideias de Costa (2011), o Estado assumiu um posicionamento 

estratégico no século XX, visto que, sua intervenção só ocorreu quando o modelo de Estado 

liberal passou por crises em suas estruturas e ramificações. Inicia-se então uma nova ordem 

societária colocando o Estado como o principal garantidor dos direitos sociais.  

 Destarte, para Costa (2011), ainda existe uma grande limitação do poder do Estado 

frente a concretização dos direitos sociais, direitos estes que vêm sendo reivindicados 

constantemente pelos cidadãos não mais para serem elaborados, mas para serem efetivados. 

Neste sentido, no que diz respeito à concretização do direito à saúde o autor afirma que os: 

[...] limites reais da concretização do direito social à saúde estão no intervalo 

entre o panorama atual, em que ainda se discute a possibilidade de intervenção 

do Poder Judiciário sobre os demais “Poderes do Estado”, para que 

implementem políticas públicas no tratamento de doenças e, sua prevenção 

absoluta, que evitaria a utilização de qualquer sistema de saúde. (Costa, 2011, 

p. 4) 
 

 Conforme o autor, tornar práticos os direitos previstos na Constituição, consiste em uma 

tarefa complexa, principalmente no tocante ao direito à saúde, uma vez que saúde não se 

compreende apenas como a ausência de doenças, existem outros agravantes socioeconômicos 

que irão interferir e refletir diretamente na saúde do cidadão. Neste sentido, ao referir-se à 

prevenção, Costa (2011) afirma que a [..] prevenção absoluta é um ideal inalcançável, [...] pois, 

seria necessário eliminar completamente os riscos de danos à saúde e, os [...] estudiosos da 

matéria mostram que [...] sempre haverá um risco residual, que ainda é risco”, ou seja, o “risco 
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zero é ilusão” (COSTA, 2011, p.4), ainda que sejam empreendidos todos os esforços para 

alcançar o padrão de saúde definido no texto constitucional.   

 

Entretanto, conforme Costa (2011), no cenário contemporâneo a busca pela efetivação 

do direito à saúde tem levado inúmeras pessoas a buscar o Poder Judiciário para ter acesso a 

tratamentos, medicamentoso e mesmo procedimentos após uma decisão judicial, conferindo 

assim ao judiciário um papel protagonista nas decisões que envolvem políticas públicas de 

saúde.  

Nesta ótica, o autor afirma que o número crescente de ações judiciais relacionadas à 

política de saúde gerou a judicialização da saúde, e concomitantemente o protagonismo do 

judiciário tem beneficiado principalmente pessoas de classes média em detrimento das classes 

menos favorecidas. A este respeito Costa (2011. p. 8) salienta que:  

[…] a possibilidade de o Judiciário determinar a entrega gratuita de 

medicamentos mais serviria à classe média que aos pobres, o que, inclusive, 

aprofunda a exclusão destes pela circunstância de o Governo transferir os 

recursos que lhes dispensaria, em programas institucionalizados, para o 

cumprimento de decisões judiciais, proferidas, em sua grande maioria, em 

benefício da classe média. Ademais, em um caso de fornecimento de 

medicamentos, o julgador pode entender que, no caso concreto, o não 

fornecimento possui intensidade grave/média e os princípios da reserva do 

parlamento em matéria orçamentária e que a separação dos Poderes do Estado 

é absoluta e tem intensidade grave/grave e, neste caso, concedendo o 

medicamento.  

 

Tal afirmação não tem sido desconexa da realidade que tem sido apresentada nos atuais 

estudos sobre a judicialização da saúde. A exemplo da vivência institucional relatada pelo 

Defensor Público do Distrito Federal e membro do Fórum Nacional de Saúde do Conselho 

Nacional de Justiça – CNJ, o senhor Ramiro Nóbrega Santana, no 2º Congresso Baiano de 

Judicialização da Saúde ao ministrar sua palestra que tinha como tema A Judicialização da 

Saúde como Instrumento de Inclusão Material das Classes Populares. Ele relatou que “[...] as 

políticas de saúde que atendem a classe média, a exemplo dos transplantes e emergência em 

trauma são melhores que as políticas de saúde que atende as classes populares a exemplo da 

consulta ortopédica” (SIC) (Vídeo: 7:16:19 min)10 visto que os serviços básicos não são 

utilizados pela classe média, por esta dispor de condições financeiras para arcar com os valores 

a serem pagos aos seus planos de saúde e por este ser atendido. Na contramão, essas políticas 

                                                 
10 Vídeo disponível na íntegra, no Canal do Youtube do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no seguinte 

endereço: https://www.youtube.com/watch?v=IlvvqOU-jgA Acesso em 06/12/2018 
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públicas que são utilizadas pela classe mais empobrecida, são precarizadas, tem os acessos 

dificultados o que tem gerado um acúmulo de ações judiciais. 

Neste sentido, cabe aqui assinalar que o Poder Judiciário ao ser acionado pela classe 

trabalhadora pode se tornar um forte instrumento para oportunizar melhores condições de vida 

às classes menos favorecidas e excluídas historicamente, convertendo em realidade o que está 

previsto na Política de Saúde e o que foi escrito no texto constitucional sobre o Direito à Saúde. 

 

3.0 REFLEXÕES SOBRE A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE E QUESTÃO SOCIAL 

 

 Após a realização da Assembleia Constituinte que possibilitou a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, atual Constituição vigente no país, que dispõe sobre os direitos 

fundamentais dos cidadãos brasileiros como a saúde, habitação, educação e assistência social, 

a população passou a ter uma maior possibilidade de acesso democratizado às informações dos 

direitos sociais   passando a usufruir de novas experiências com o Poder Judiciário, 

anteriormente acessíveis exclusivamente àqueles que detinham conhecimento, poder político e 

econômico. 

 Seguida à promulgação da Carta Magna, a população brasileira também passa a ter o 

direito garantido por lei ao acesso democratizado à justiça. Conforme Vianna (2014), o processo 

de democratização da justiça brasileira passou por três grandes ondas: no primeiro momento, o 

acesso à Justiça foi concebido por um viés individualista e igualitário, privilegiando iniciativas 

voltadas à assistência judiciária a pessoas que possuíam baixa renda e não dispunham de 

condições para custear as despesas com um advogado;  no segundo momento, o acesso à justiça 

se deu pela introdução de reformas capazes de proporcionar representação jurídica para o 

interesse público, levando a uma concepção nova e coletiva; e, no terceiro momento, o autor 

afirma que “o Brasil [...] teria atingido a terceira grande onda de democratização do acesso à 

justiça sem que a intervenção estatal para garantir eficácia na assistência judiciária tivesse sido 

plenamente cumprida – do que é exemplo a Defensoria Pública não se ter generalizado no país 

– e sem que a proteção de interesses difusos conhecesse grande avanço exceto no que se refere 

aos consumidores”. (VIANNA, 2014, p.159). 

Em contrapartida, Sierra (2014, p.34) ao citar Arantes (2004) explica o desenvolvimento 

das três ondas de expansão do poder judiciário, com um pouco mais de detalhes, relata que: 

“[...] a primeira onda ocorreu nas décadas de 1930 e 1940, quando foram criadas soluções 

alternativas para os problemas da ordem e dos conflitos coletivos”. A segunda onda, retomada 

a partir da década de1970, foi atribuído ao Ministério Público a responsabilidade de defender 
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os interesses difusos e da coletividade perante o Poder Judiciário. A terceira onda se 

caracterizou pelas profundas transformações que foram acontecendo na esfera jurídica durante 

a década de 1980, “[...] que vão desde o reconhecimento legal da existência dos direitos difusos 

e coletivos e a abertura do processo judicial à representação desses direitos” (SIERRA, 2014, 

p.34).  

No Brasil, o acesso da classe trabalhadora ao Poder judiciário deu-se a partir da criação 

da justiça especial que começou a tratar das questões trabalhistas. A justiça trabalhista, 

instituída no governo de Getúlio Vargas foi o “primeiro passaporte” de acesso a classe 

trabalhadora ao Poder Judiciário brasileiro.  

No período de 1930 a 1945, foi intensa a produção da legislação trabalhista e 

previdenciária. Segundo Carvalho (2002, p. 126), durante a ditadura varguista, 

os direitos sociais “não eram vistos como independentes da ação do governo, 

mas como um favor em troca do qual se dariam gratidão e lealdade. A 

cidadania que resultava era passiva e receptora...”. Com a ditadura, o acesso 

da classe trabalhadora ao Poder Judiciário, para defesa de seus direitos, 

reduzia-se às questões relacionadas às causas trabalhistas. (SIERRA, 2014, p. 

34) 

  

 Conforme Sierra (2014) no período de 1930-1940 intensificaram-se as produções sobre 

legislações trabalhista e previdenciária. Ao citar Carvalho, Sierra (2014) aponta que durante o 

governo Vargas os direitos sociais passaram a ser evidenciados através das ações de governo, 

entretanto estas ações eram vistas como um favor, tal qual os cidadãos retribuíam com gratidão 

e lealdade. Conforme a autora, “[…] a cidadania que resultava era passiva e receptora [...] com 

a ditadura, o acesso da classe trabalhadora ao Poder Judiciário, para defesa de seus direitos, 

reduzia-se às questões relacionadas às causas trabalhistas” (SIERRA, 2014, p. 34) 

 Com as profundas transformações societárias a partir das intensas lutas sociais nas 

décadas de 70 e 80 pela garantia de direitos, o judiciário brasileiro reconhece a existência legal 

de direitos sociais postulados na Constituição Federal de 1988.  

Conforme Vianna (2014, p.149), foi com a invasão do direito no mundo contemporâneo 

que se ultrapassou as barreiras do judiciário abrindo espaços para o tratamento das questões de 

ordem política e social. Ao romper com a barreira conservadora e autoritária no campo do 

direito, alcança-se “[…] a regulação da sociabilidade e das práticas sociais, inclusive daquelas 

tidas, tradicionalmente, como de natureza estritamente privada e, portanto, impermeáveis à 

intervenção do Estado”.  

Ao lado dessa crescente regulação da vida privada, também no que concerne 

a novíssima dimensão da experiência social, [...] o direito vem expandindo sua 

capacidade normativa, armando institucionalmente o Judiciário de meios e 
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modos para o exercício de uma intervenção nesse plano. (VIANNA, 2014, p. 

149) 
 

 Essa nova forma de intervenção e atuação do judiciário, no campo sociopolítico, 

agregou um conjunto de novas práticas, novos caminhos e novos direitos incorporando novos 

temas e personagens em outros tempos não observados pelos sistemas jurídicos, como é caso 

das mulheres vitimizadas, crianças e adolescentes em situação de risco, análise e reflexão das 

políticas públicas e sociais. A este respeito, Vianna (2014, p.149) afirma que a “[...] essa 

crescente invasão do direito na organização da vida social se convencionou chamar de 

judicialização das relações sociais”.  

Para melhor elucidar, Vianna (2014, p. 149) afirma que a judicialização das relações 

sociais é 

[…] todo um conjunto de práticas e novos direitos, além de um continente de 

personagens e temas recentemente pouco divisável pelos sistemas jurídicos – 

das mulheres vitimizadas, aos pobres e ao meio ambiente, passando pelas 

crianças e adolescentes em situação de risco, pelos dependentes de drogas e 

pelos consumidores inadvertidos –, os novos objetos sobre os quais se debruça 

o Poder Judiciário, levando a que as sociedades contemporâneas se vejam, 

cada vez mais, enredadas na semântica da justiça. É, em fim, a essa crescente 

invasão do direito na organização da vida social que se convencionou chamar 

de judicialização das relações sociais.  
 

Vianna (2014) sinaliza que essa judicialização das relações sociais abre pressupostos 

para que o judiciário tome as rédeas no trato das questões de cunho social, em alguns momentos 

“eximindo” as instâncias primárias de resolução, composta pelos poderes Executivo e 

Legislativo, responderem a suas demandas a partir das ações intervencionistas do Estado. Neste 

sentido, Vianna (2014, p.149) ao citar Antonie Garapon afirma que “[...] a justiça se torna um 

lugar em que se exige a realização da democracia[...]”11. 

 Conforme Vianna (2014), o sentimento de maior aproximação da população brasileira 

do Poder Judiciário se deu a partir da criação dos Juizados de Pequenas Causas e posteriormente 

com a criação dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais com a aprovação da Lei 9.099 em 26 

de setembro de 1995. Para o autor, este foi um dos poucos esforços para tornar a Justiça 

acessível aos pobres, possibilitando assim que verdadeiramente houvesse a democratização do 

acesso à justiça e a expansão da capacidade de o judiciário intervir institucionalmente no plano 

                                                 
11Afirma Vianna (2014, p. 149) que a “[...] emergência do judiciário corresponderia, portanto, a um contexto em 

que o social, na ausência do Estado, das ideologias, da religião e diante de estruturas familiares e associativas 

continuamente desorganizada, se identifica com a bandeira do direito, com seus procedimentos e instituições, para 

pleitear as promessas democráticas ainda realizadas na modernidade. Daí que para Antonie Garapon, “a justiça se 

torna um lugar em que se exige a realização da democracia”.   
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da sociabilidade “[...] somente a partir desta ação é que o Poder Judiciário passa a ter 

conhecimento de situações onde exporiam à questão social em sua expressão bruta, tomando 

conhecimento dos dramas vividos pelos segmentos mais pobres da população, dos seus 

clamores e expectativas em relação à justiça” (VIANNA, 2014, p. 155). 

Esse alastramento do Judiciário através dos Juizados Especiais e posteriormente de 

outras instituições a exemplo das Defensorias e Ministério Público tornou-se um “divisor de 

águas” na aproximação da classe trabalhadora ao Sistema Jurídico que levou aos tribunais 

questões simples mas também complexas a serem solucionadas. Conforme Vianna (2014, p. 

155),  

[...] ainda que integrem o conjunto mais geral de modificações técnicas 

concebidas com o sentido de aproximar lei e sociedade, a singularidade da sua 

aposta se prende ao contexto em que eles emergem, já então respondendo às 

crescentes demandas por justiça de uma parcela da sociedade submersa e, até 

aquele momento sem representação. Nesse sentido, os juizados 

representariam o momento em que o Poder Judiciário se toma reflexivo: as 

consequências decorrentes da ampliação do acesso à justiça que ele pôs em 

movimento, traduzidas em uma das crescente legitimação social do seu papel 

de “guardião” dos direitos individuais e coletivos consagrados na Carta de 

1988, tiraram a inocência do meio aparentemente neutro com que os 

magistrados pretendiam atuar sobre a sua própria cultura e práticas 

profissionais.  

 

Com o acesso democratizado e a presença de instituições públicas para prestar 

assistência jurídica, representando assim uma parte significativa da população que se 

caracterizavam com pessoas físicas e hipossuficientes12, tal acesso, pode ser considerado como 

um fator positivamente relevante uma vez que foi através das ações judiciais que pode existir a 

oportunidade para que as classes mais empobrecidas tivessem acesso ao Sistema Jurídico. 

Destacamos também que a população passou a buscar com maior intensidade o Poder 

Judiciário para resolutividade de conflitos seja na área da saúde, na assistência social, na 

habitação, entre outros direitos enunciados na CF de 1988. Conforme Vianna (2014) o Sistema 

Jurídico passa a ser acionado por diversos atores políticos que têm o interesse de tratar questões 

coletivas e individuais levando para a esfera jurídica novos objetos de análise que eram temas 

pouco discutidos ou que nem mesmo chegavam a esta instância de poder. Tais como as 

demandas oriundas dos conflitos existentes no convívio social e nas relações sociais. 

                                                 
12 Hipossuficiente é o termo usado para define a pessoa “[...] que dispõe de reduzidas condições econômicas e que 

necessita do produto de seu trabalho para prover a sua subsistência e de sua família.” Acessível em: 

<https://www.jusbrasil.com.br/topicos/296654/hipossuficiente>. 

 

 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/296654/hipossuficiente
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 No que diz respeito ao direito à saúde, atualmente em alguns estados brasileiros tem 

sido identificada uma vasta gama de ações judiciais, nas quais os cidadãos buscam o Poder 

Judiciário para apresentar reclamações dos seus respectivos planos de saúde, para pleitear 

serviços ofertados pelo SUS a exemplo de consultas, realização de exames, solicitação de 

insumos, medicamentos, internamentos gerando assim o que ficou convencionado na área do 

Direito como o “fenômeno” da Judicialização da Saúde.  

Na bibliografia estudada, foi possível verificar que o conceito de judicialização tem 

diferentes perspectivas conforme o entendimento de alguns estudiosos e suas respectivas áreas 

de atuação. A este respeito, Sierra ao citar Tate (1995, p.37) entende por judicialização a 

expansão do Poder Judiciário nos sistemas políticos do mundo. 

Segundo Fleury (2012, p.159), a judicialização da política diz respeito ao uso do recurso 

judicial como forma de exigibilidade do direito, denegado na prática das instituições 

responsáveis. 

Para Bahia (2014, p.215), na área da saúde coletiva “o fenômeno da ‘judicialização da 

saúde’ emergiu e foi imediatamente interpretado como uma ameaça à equidade, como uma 

oposição entre individual e coletivo”. Tal oposição é expressa pelos conflitos de interesses 

existente entre o fragmento da sociedade composta pelos mais ricos versus os mais pobres e 

não uma tensão de conflito entre direito (os que estão inscritos na CF/1988) e direitos (sociais 

– expressos pela acumulação de bens e direitos produzidos socialmente, acesso igualitário entre 

outros). 

Segundo Cunha (2017) a chamada judicialização da saúde refere-se ao uso do recurso 

judicial como instrumento para a efetivação do direito fundamental à saúde, acionado de forma 

individual ou coletiva, por aqueles que não têm acesso a algum tratamento de saúde e/ou 

encontram dificuldade de obtê-lo por outras vias. 

Maciel (2002, p. 115) assinala que: 

Os juristas usam o termo judicialização para se referirem à obrigação legal de 

que um determinado tema seja apreciado judicialmente.  […] afirma-se que 

judicialização é o ingresso em juízo de determinada causa, que indicaria certa 

preferência do autor por esse tipo de via. Ainda segundo a autora, […] a 

expressão faz parte do repertório das ações de grupos políticos que defendem 

o recurso das arenas judiciais para ampliar a proteção estatal à efetividade de 

direitos de grupos discriminados ou excluídos.  
 

Cunha (2017) ao citar diferentes estudiosos entende que são atribuídas inúmeras 

terminologias para compreender a Judicialização da saúde: 

A esse fenômeno é atribuída uma variedade de terminologias, tendo sido 

empregado os termos: “judicialização da política” (NETO, 2011), 

“judicialização da assistência farmacêutica” (SANT’ANA et. al., 2011), 
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“judicialização da política de saúde”, “judicialização dos direitos sociais” 

(TERRAZAS, 2008), “judicialização do acesso a medicamentos” 

(MORETTI, 2014), e mais comumente, judicialização da saúde (LEITÃO et 

al, 2014; VENTURAet. al., 2010; OLIVEIRA et. al., 2015).  (CUNHA, 2017, 

p. 21) 
 

Ainda segundo Cunha (2017), três fatores contribuíram para o aumento significativo das 

ações judiciais no pleito aos serviços de saúde sendo eles: o processo de redemocratização do 

País, com a promulgação da CF de 1988; a ampliação do Poder Judiciário em matérias de 

competência de outros poderes e o controle de constitucionalidade expresso pela preservação e 

proteção dos direitos consagrados na Constituição.   

  Travassos (2012), ao citar Ventura (2010), afirma que o fenômeno da Judicialização da 

saúde iniciou-se na década de 70 e no Brasil mais especificamente ganhou força na década de 

90 com as reivindicações das pessoas acometidas do vírus HIV. Essas reivindicações eram 

realizadas: 

Através de Organizações Não Governamentais (ONGs) e associações criadas 

para defender os direitos de cidadãos soropositivos, iniciou-se ação coletiva 

com liminar julgada favorável, em 25 de julho de 1996, movida pelo Grupo 

de Apoio à Prevenção à Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (AIDS) 

(GAPA-SP) contra o Estado de São Paulo, para o fornecimento gratuito de 

medicamentos pelo Poder Público (TRAVASSOS, 2012, p. 61) 
 

 Somente a partir da década de 70 com a intensidade nas discussões sobre direitos sociais 

e destaques para o Poder Judiciário na garantia de direitos e poder de interferência sobre os 

direitos sociais e proteção aos mais vulneráveis via texto constitucional, Travassos (2012) ao 

citar Vianna (2007) afirma que o cidadão passou a utilizar-se dos recursos criados pelo 

legislador, a fim de lhe proporcionar vias alternativas para a defesa e eventuais conquistas de 

direitos. Este movimento, chamado de judicialização, ocorreu em várias áreas como na saúde e 

na política (TRAVASSOS, 2012, p. 35).  

 Nesse sentido, é possível verificar que a partir do momento que o cidadão, como 

indivíduo político, passa a ter clareza e conhecimento de seus direitos, vai em busca da 

efetivação destes ainda que seja para solucionar uma demanda individual de caráter imediatista 

abrindo assim caminhos para alcances ou retrocessos de direitos sociais. Entretanto, não 

podemos deixar de assinalar que essa busca por efetivação de direito explicita claramente o 

desejo do cidadão de ver se concretizar no cotidiano o que foi projetado no texto constitucional.

 A democratização do acesso à justiça, pela mesma atividade acirrou a pluralidade de 
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interesses13 no campo jurídico, abriu-se precedentes14 para criação de “novos caminhos” para 

se acessar a política de saúde. Neste novo cenário, parte significativa das demandas sociais 

chegam ao judiciário, sendo que as mesmas poderiam ser solucionadas previamente em outras 

instâncias de poder. No sentido mais amplo, Neto (2012, p. 36) afirma que é saudável 

procedermos a um diálogo entre as demandas e conflitos sociais e o processo civilizador do 

Direito, mas não há necessidade nesse processo de levá-las, ao mesmo tempo, para o campo 

judicial formal, sempre. 

Contudo, é possível assinalar que no campo sociojurídico, as ações que tratam da 

matéria de saúde têm refletido o conflito de interesses de classe com um caráter tênue e 

antagônico que se movimenta num complexo de interesses que ora pende para o campo social, 

ora pende para o campo capitalista, como em um embate existente no jogo cabo de guerra. No 

atual contexto sociopolítico “[...] a unidade de classe, que contribuiu para o sucesso dos 

movimentos organizados em sua luta pela extensão da cidadania e pela melhoria das condições 

de vida e de trabalho da classe trabalhadora, está abalada e minada por uma pluralidade de 

interesses”. (NETO, 2012, p. 26) 

 Logo, quando o cidadão se depara com uma enfermidade, seguida do desemprego e da 

falta de recursos financeiros para arcar com altos ou mesmo mínimos custos de medicamentos, 

tratamentos e insumos para melhoria e qualidade de vida e saúde, ingressam com ação judicial 

nas instituições públicas competentes que prestam assistência jurídica aos cidadãos, a exemplo 

da Defensoria Pública da União, dos Estados e o Ministério Público  a fim de obter suas 

demandas atendidas, o que nos traz a reflexão de que a judicialização expressa claramente uma 

das expressões da questão social assinalada por Marilda Iamamoto (2015) e José Paulo Netto 

(2011). 

 Os meios em que vive o cidadão ou a coletividade vão expressar as demandas que 

chegarão com maior intensidade nos tribunais. Faz-se necessário ainda assinalar que existem 

alguns fatores pontuais que corroboram com a judicialização, a exemplo da dificuldade de 

acesso aos serviços de saúde de média e alta complexidade, (diga-se de passagem que esta 

dificuldade pode ser configurada uma das faces da questão social) sem restar outras alternativas 

para o estrato empobrecido da sociedade se não o de acionar a justiça para ser atendido. 

                                                 
13 Tanto interesses do capital, como interesses da classe trabalhadora.   
14Abre-se um novo campo de expansão com liberdades fiscais para a indústria farmacêutica, uma vez que esta 

passa a ser financiada diretamente pela concessão de medicamentos através das decisões favoráveis concedidas 

através das ações judiciais. 
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  Não obstante, além das mazelas enfrentadas cotidianamente pela classe trabalhadora, 

esse estrato de classe se depara com a situação da ausência de consenso no entendimento das 

questões relacionadas à saúde por parte dos operadores de direito, considerando que 

[…] nem todos reconhecem que existe uma contradição entre capital e 

trabalho, como fundamento da questão social, como forma de análise e como 

forma de embate. Ao utilizarmos, na análise da sociedade e dos seus embates, 

a categoria QUESTÃO SOCIAL, estamos realizando uma análise na 

perspectiva da situação em que se encontra a maioria da população – isto é, 

daqueles/as que só têm na venda de sua força de trabalho os meios para 

garantir sua sobrevivência. (NETO, 2012, p. 25) 
 

 Por um lado, a classe trabalhadora adoecida necessita de cuidados e tratamentos a fim 

de melhorar o seu quadro de saúde, para retornar às suas atividades laborativas ou não, por 

outro lado, as grandes indústrias farmacêuticas dispõem da “cura” através de seus 

medicamentos, insumos e procedimentos com tecnologia de ponta que podem garantir melhores 

condições de saúde. Porém, por não dispor de recursos para arcar com os valores necessários 

para se obter essa “cura”, o cidadão recorre ao aparelho estatal para obtenção deste 

procedimento, tratamento medicamentoso ou insumos na tentativa de ter sua melhoria, ou 

mesmo salvar a sua vida. 

 Não é o objetivo deste trabalho trazer para o debate os benefícios que as grandes 

indústrias farmacêuticas passaram a ter com a judicialização da saúde, mesmo compreendendo 

que este setor tem pressionado constantemente o Estado brasileiro a incorporar as novas 

tecnologias em saúde no SUS se tornando uma forte engrenagem que impulsiona o fenômeno 

da judicialização. Entretanto, o esforço da reflexão aqui posta é para que possamos 

compreender que existe um movimento de disputa societária que acontece em uma dimensão 

social mais ampla, como os interesses do Capital, que reflete diretamente em dimensões mais 

imediatas da vida cotidiana, como a falta de insumos no posto de saúde, nada mais nada menos 

reflete a falta ou mesmo a inexistência de medicamentos de médio e alto custo nas secretarias 

estaduais de saúde. Em outras palavras, as demandas individuais que chegam aos tribunais são 

reflexos das demandas coletivas, contudo, parafraseando Neto (2012), pode-se afirmar que às 

possibilidades de correlação entre os processos atuais de judicialização das demandas pessoais 

e sociais não são vistas como embates de classe originados na questão social que refletem 

significativamente nas ações judiciais. 

 Nesse sentido, é preciso reconhecer que neste processo social de enxergar a 

judicialização como um caminho a ser traçado existem “[...] sucesso, do insucesso e das 

limitações ou possibilidades de enfrentamento da questão social, no seu aspecto estrutural, via 
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judicializações conjunturais e pontuais de conflitos de interesses e de demandas decorrentes, 

nas relações sociais”. (NETO, 2012, p. 23) 

 Como formas de enfrentamento e resolução das ações judiciais em saúde a perspectiva 

de reduzir o número de processos judiciais dos quais solicitam medicamentos, exames e 

procedimentos de saúde, foram e estão sendo criadas em alguns estados, a exemplo da Bahia, 

onde foi criado em 2016 a Câmara de Conciliação em Saúde – CCS, na tentativa de reduzir o 

número de ações judiciais em saúde, resolvendo assim parte dos problemas pela via 

administrativa. Tais medidas adotadas pelo poder judiciário, - a criação das Câmaras de 

Conciliação em Saúde e dos Núcleos Assistência às demandas judiciais em Saúde – NATs feitos 

para auxiliar os juízes, no (in)deferimento das decisões judiciais –, exemplificam a reflexão 

feita por Neto (2012, p. 36) quando o mesmo afirma que: 

Há uma necessidade muito grande de fugirmos primeiro da ideia de que toda 

jurisdicialização/justicialização de demandas e de conflitos sociais, em 

concreto, só pode ser dirimida com o acesso ao Poder Judiciário. Isso se faz 

segundo uma compreensão de que o Poder Judiciário é o único espaço possível 

de garantia e de concretização de Direitos.  

  

Entretanto, faz-se necessário aqui compreender que é legítimo o cidadão buscar a esfera 

jurídica, o que não pode ser habitual e corriqueiro é a busca do Sistema Jurídico para atender e 

dirimir conflitos sociais desprezando a s esferas dos movimentos sociais e políticos. Neste 

sentido, Neto (2012) afirma que o hábito de buscar a justiça se deu segundo uma compreensão 

de que o Poder Judiciário é o único espaço possível de garantia e de concretização de Direitos 

e em muitos casos o Poder Judiciário é visto como a salvação do mundo e a solução para a 

questão social, um grande equívoco de senso comum. 

Na contemporaneidade, o tema políticas públicas passou a ter visibilidade nos debates 

jurídicos quando o Poder Judiciário passa a adotar decisões que competem ao controle das 

políticas públicas pelas diversas vias, especialmente a judicial. A este respeito, Neto (2012) 

esclarece que  

[...] muitas questões estão em aberto. Uma delas, absolutamente básica são o 

significado e o alcance da expressão “política pública”, raramente desenvolvida em 

doutrina jurídica, em comparação com as doutrinas políticas e sociais. Outra, diz 

respeito à legitimidade constitucional do controle pelo Poder Judiciário, diante de 

princípios jurídicos de indiscutível importância histórica, como o da “separação de 

poderes”, que sempre assumiu papel de destaque na limitação do poder dos 

governantes. É muito difícil saber também em que medida as políticas públicas podem 

ser analisadas e monitoradas/avaliadas pelo Poder Judiciário. (NETO, 2012, p. 38) 

 

No que tange a Política de Saúde, a exemplo da solicitação de custeio e financiamento 

de medicações ou tratamentos de alto custo, as ações judiciais têm sido julgadas pela 

perspectiva da “reserva do possível” ou “mínimo existencial” para negação ou concessão do 
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tratamento pela via judicial. Tal fundamentação jurídica para analisar o Direito à Saúde põe em 

cheque a interpretação que é dada para concessão desses tratamentos, visto que abriu-se 

precedentes para inúmeros questionamentos.  

Nesse sentido questiona Neto (2012, p. 38-39),  

[...] a partir desse conceito político e jurídico, será que, ao menos, as políticas 

ligadas às condições básicas para uma vida digna (esse chamado “mínimo 

existencial”) não devem ser controladas em juízo? Podem ser minimizadas 

diante da escassez de recursos públicos? Há que se observar sempre a 

“cláusula da reserva do possível”, importada do direito alemão? Em todas as 

situações? Exclusivamente, respeitado “o possível”?  

 

Diante desses e outros questionamentos que foram surgindo, principalmente acerca das 

ações judiciais referentes ao direito à saúde, iniciou-se a criação das Câmaras de Conciliação 

em Saúde (CCS) para filtrar e minimizar a quantidade de ações judiciais em saúde que poderiam 

ou não ser resolvidas pela via administrativa, bem como “dosar” a pertinência das solicitações 

que chegam aos tribunais; concomitantemente viu-se a necessidade da criação dos NATs, que 

passaram a ser utilizados como um dos mecanismos de suporte aos Juízes na tomada de decisões 

das ações judiciais, a fim de se obter uma decisão mais justa e precisa diante da necessidade do 

cidadão. 

  Ainda no que se refere à discussão de políticas públicas e principalmente da política de 

saúde na esfera jurídica, alguns autores compreendem que este é um tema complexo, que em 

suma são discussões que não eram tão desenvolvidas no âmbito jurídico. Em concordância com 

Neto, é notório na produção teórica de alguns autores que discutem a judicialização da saúde, 

ao entendê-la como política, deixam a desejar maior consistência na fundamentação das 

abordagens, uma vez que:  

[…] o significado e o alcance da expressão “política pública”, raramente 

desenvolvida em doutrina jurídica, em comparação com as doutrinas políticas 

e sociais. Outra, diz respeito à legitimidade constitucional do controle pelo 

Poder Judiciário, diante de princípios jurídicos de indiscutível importância 

histórica, como o da “separação de poderes”, que sempre assumiu papel de 

destaque na limitação do poder dos governantes. É muito difícil saber também 

em que medida as políticas públicas podem ser analisadas e 

monitoradas/avaliadas pelo Poder Judiciário. (NETO, 2012, p. 38) 

 

Apesar dos desafios postos aos juristas, as ações judiciais relativas à saúde têm 

possibilitado julgamentos favoráveis ao fornecimento de medicamentos a pacientes que são 

portadores de doenças raras. Neste sentido, Neto traz à luz o exemplo de aplicação da legislação 

infraconstitucional que obrigou o Estado do Paraná a fornecer o medicamento Riluzol (Rilutek) 

a uma paciente portadora de esclerose lateral amiotrófica (STJ-1ª Turma, ROMS 11183/PR, 
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Rel. Min. José Delgado, unânime, j. 22/8/2000, DJU 4/9/2000, p. 121, RSTJ 138/52). (NETO, 

2012, p. 44) 

Para o autor, nesta situação como em outras que passaram a ser adotadas em vários 

estados brasileiro, tem sido “[...] reconhecida a aplicabilidade imediata do direito à saúde, 

decorrente do art. 196, CF/88, permitindo-se a efetivação judicial do direito, apesar da 

existência ou não de disponibilidade financeira, em rubrica própria”. (NETO, 2012, p. 44) 

O cerne da reflexão não diz respeito apenas ao fornecimento ou não do tratamento 

medicamentoso, procedimento cirúrgico ou concessão de insumos pela via judicial, mas às 

condições de vida de uma determinada classe social que vão se refletir diretamente nas suas 

condições de saúde, acesso à saúde e acesso à justiça. Cabe aqui assinalar que ao garantir o 

acesso da população mais empobrecida à Justiça, abriu-se a possibilidade destes indivíduos 

reivindicarem os seus direitos a fim de torná-los reais e poupáveis, saindo os direitos enunciados 

da letra da lei e se concretizando de maneira efetiva na vida dos cidadãos que outrora viam-se 

sem nenhum direito, sem saber até mesmo a quem recorrer para reivindicá-los. 

Diante da situação de desmonte do Sistema Único de Saúde e das condições de vida da 

classe trabalhadora, por que não ver a judicialização da saúde como um meio para “salvar” o 

SUS? Por que não utiliza-lo de forma intensa para melhorar as política de saúde? Embora, não  

inocentemente, cabe-nos avaliar que fazer uso desta via também pode-se configurar numa 

ameaça ao sistema de saúde principalmente quando fica explicitado que o Poder Judiciário pela 

mesma atividade atende interesses tanto do capital quanto da classe trabalhadora; que neste 

espaço “democratizado” os atores sociais têm compreensões distintas do sistema de saúde; que 

na atual conjuntura o Poder Judiciário se configurou como o maior espaço de disputa dos 

interesse de classes sociais não só na política de saúde como nas outras políticas que estão ou 

deveriam ficar à disposição da sociedade. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Discutir a judicialização da saúde como uma das expressões da questão social foi um 

dos maiores desafios encontrados ao longo da elaboração deste trabalho, pois, a judicialização 

da saúde está para além de apresentação de dados quantitativos, mas na dimensão dos impactos 

sociais que podem ser positivos ou negativos a longo prazo. 

 Ao compreender a Judicialização da Saúde como uma expressão da questão social fez-

se necessário retomar os primórdios da saúde da população brasileira, marcada inicialmente 

pela ausência do Estado para as classes subalternas e forte presença de ações filantrópicas para 
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esta parcela da população empobrecida que sofria de alguma enfermidade. Compreende-se que 

neste período, independentemente da faixa etária, a parcela da sociedade que adoecia e não 

estava inscrita no mercado formal de trabalho, se não fosse pelas ações de caridade e filantropia 

não era atendida. 

 A Reforma Sanitária Brasileira, grande movimento de luta social, contribuiu fortemente 

para a reflexão da sociedade civil e, principalmente, das instituições públicas e privadas sobre 

a situação de saúde da classe trabalhadora e como esta situação refletia diretamente em outros 

setores da sociedade. A partir deste movimento social, a sociedade passa a se movimentar e 

articular outras ações que possibilitam uma nova elaboração da Constituição vigente no país. 

 Diante da CF/1988 alguns direitos sociais foram evidenciados e inscritos no texto 

constitucional. O direito à saúde e o direito à assistência jurídica e gratuita para os menos 

favorecidos possibilitou à classe trabalhadora ter minimamente o acesso à saúde e à justiça que 

outrora não estava ao seu alcance, foi num momento de extrema importância social, visto que 

outrora eram negados todos os direitos, e após as inúmeras reivindicações sociais se obtém a 

reformulação do texto constitucional, passando todos os cidadãos a ter acesso “digno” à saúde 

e à justiça.  

  É neste momento mais democrático do país que se iniciam então as novas empreitadas 

para a efetivação dos direitos sociais. A exemplo podemos citar, que as primeiras ações judiciais 

em saúde se deram em 1996 com as associações que defendiam o direito de pessoas 

soropositivas que ingressaram com ação judicial para o fornecimento gratuito de 

medicamentos.  

 A judicialização da saúde é o reflexo de uma sociedade democrática de direitos, 

entretanto, no atual cenário de desmontes dos direitos sociais, a judicialização  tornou-se  uma 

forma da classe trabalhadora expressar suas demandas por uma outra via, a via judicial, na 

tentativa de obter respostas para as mazelas que têm enfrentado quotidianamente nos serviços 

de saúde que têm sido ofertados à população.  

 Ao buscar o sistema jurídico, acredita-se que pela via judicial seu direito será efetivado 

e que por esta mesma via conseguirá obter a funcionalidade da lei tornando material e palpável 

o que está escrito no texto constitucional.  

  Partindo desse pressuposto, buscou-se autores que tratavam a judicialização da saúde 

com um olhar mais aprofundado para as questões das mazelas sociais que sobressaiam à análise 

das solicitação de medicamentos pela via judicial; buscou-se autores que compreendiam que a 

classe trabalhadora busca a justiça por não dispor de condições materiais para arcar com o alto 
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custo da saúde, que esta mesma classe precisa retornar às atividades laborativa para sobreviver 

e que necessita das ações favoráveis para ter o direito efetivado. 

 Esta reflexão não se finda, uma vez que falar em judicialização requer análises ainda 

mais aprofundadas pois esta perpassa e se espalha por todo o tecido social e transcende em 

muitas vezes a nossa capacidade de análise por se tratar de um tema complexo, com 

emaranhados de indagações, interesses velados que não são postos inicialmente.  

 Tratar de judicialização da saúde é se confrontar com afirmações e negações 

constantemente por ela envolver instituições, atores sociais que as compõe entre outros atores 

sociais que compõem a sociedade civil. Lembramos ainda que nesses confrontos polares estão 

imersos o capital financeiro mundializado, as grandes indústrias farmacêuticas, laboratórios 

especializados, má administração dos recursos públicos, ausência da participação popular nos 

espaços de poder. Cabe aqui salientar que em nenhum dos fóruns e seminários sobre o tema da 

judicialização, que estávamos presentes contava com a participação de cidadão que foram 

beneficiados ou mesmo prejudicados com as ações judiciais, não contava com a parcela da 

população que faz uso do Sistema Único de Saúde. Digamos ainda que mesmo com 

representantes da sociedade civil nos espaços decisórios, as demandas não chegam com 

veracidade aos órgãos competentes tal qual a população enfrenta quotidianamente.  

 A empreitada para formulação deste trabalho ampliou o conhecimento acerca da 

judicialização da saúde e a bibliografia estudada despertou interesse de compreender se o 

controle social nas políticas públicas poderia corroborar eficazmente para redução das ações 

judiciais em saúde, bem como melhorar os serviços de saúde uma vez que ninguém pode falar 

melhor do SUS do que os que dele fazem uso no seu cotidiano. Salientamos que a bibliografia 

estudada corroborou para a análise da temática e trouxe outras inquietações e novas dimensões 

a serem exploradas.  

 Ao findar uma nova jornada, foi possível compreender que as ações judiciais em saúde 

passaram a germinar juntamente com o período democrático do país. E que elas representam a 

busca por melhores condições de vida, portanto configuram-se como uma expressão de 

enfrentamento e resistência à precarização dos serviços de saúde, negação e desmonte do SUS 

e expressão da questão social que acomete a vida da classe trabalhadora, como o desemprego, 

falta de renda, demora no acesso dos serviços de saúde que perduram por meses e anos que tem 

sido um perfil de um contingente populacional que mais necessita da política de saúde ofertada 

pelo Estado brasileiro não por benesse, mas uma política de saúde que foi conquistada por lutas 

com enfrentamentos dos movimentos sociais historicamente. 
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