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INTRODUÇÃO.

Como direito fundamental, a saúde, para chegar à sua efetivação, necessita

alcançar todas as dimensões humanas de cuidados e uma série de mecanismos

estão previstos na legislação infra-constitucional, que garantem esse direito. Desta

forma,  o  Direito  à  saúde é  essencial  à  vida  humana e  deve  ser  garantido  pelo

Estado,este responsável pela efetivação dos direitos e garantias fundamentais de

todo o cidadão.

Todavia,por muitas vezes tais direitos não são cumpridos de forma adequada

pelo Poder Público, acarretando severos danos aos cidadãos,tais como:condicionar

seus direitos a disposições meramente declaratórias invalidando, em parte o texto

constitucional,bem  como  as  garantias  fundamentais  de  dignidade  humana,

principalmente para aqueles que não possuem condições financeiras para prover

seus tratamentos médicos.

Com a implantação e organização da política  de saúde do Brasil,  após a

Constituição Federal de 1998, através da organização do Sistema Único de Saúde

(SUS),  tem  como  premissas  os  princípios  da  universalidade  de  acesso  e  da

integralidade na prestação de serviços. 

E o que temos observado é a limitação da aplicabilidade do direito em sua

integralidade, por conta do princípio da reserva do possível.

Discussões  relativas  à  Judicialização  do  direito  à  saúde  têm  ganhado

relevância,  exigindo  maior  esforço  da  doutrina  e  da  jurisprudência  na  busca  de

soluções  dos  problemas  ocasionados  principalmente  pela  inabilidade  da

Administração Pública na gestão do sistema único de saúde.

A judicialização da saúde pode ser conceituada como o ato de transferir para

o judiciário decisões acerca do reconhecimento de um direito, que a rigor deveria ser

reconhecido e fornecido pelos demais poderes da república. 

Neste contexto, inúmeras pessoas têm buscado no judiciário o fornecimento

seja do tratamento ou do medicamento ora não fornecidos pelo Estado e em contra

partida,  este  mesmo  Estado,  em  suas  vertentes  União,  Estados  e  Municípios
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buscam demonstrar que a saúde pública é eficiente e que atende ao maior número

de pessoas possíveis dentro das possibilidades materiais de que dispõem.

Este  trabalho  irá  abordar  a  saúde  como  direito  fundamental.  Discutir  o

fenômeno da judicialização da mesma além de explorar o princípio da reserva do

possível  que  vem  sendo  discutido  e  utilizado  para  se  negar  acesso  ou

disponibilidade da integralidade na prestação de serviços de saúde.
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1. O DIREITO À SAÚDE NO BRASIL:  DA CONSTITUIÇÃO DE 1934  À

CONSTITUIÇÃO DE 1988.

1.1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA.

Como consequência da ideologia surgida após a Primeira Guerra Mundial,

resultante do surgimento de movimentos sociais cada vez mais fortes e atuantes, a

Constituição Federal  de 1934,  fruto  do movimento  de 1930,  erigiu  bases para o

desenvolvimento do Estado Social, com ênfase à política trabalhista do governo de

Getúlio  Vargas,  mas  também  com  destaque  à  proteção  ao  direito  à  saúde,  na

condição de direito supletivo do trabalhador.

Essa foi a primeira vez que o direito à saúde ocupou espaço e importância em

um  texto  constitucional  brasileiro.  Porém,  pouco  foi  efetivamente  implementado,

tendo em vista o curto tempo de vigência da Constituição Federal de 1934.

Posteriormente, em razão do advento do “Estado Novo”,  em 1937, Getúlio

Vargas outorga a Carta Constitucional conhecida como “polaca”, eis que baseada na

Constituição autoritária da Polônia, de 23 de Abril de 1935, bem como pelas ideias

nazifascistas  de  Adolf  Hitler  e  Benito  Mussolini  que  acabou  prejudicando  a

continuidade do processo de descentralização dos serviços de saúde. 

Porém, para alguns historiadores, foi  na gestão de Getúlio Vargas que se

verificou o período de maior crescimento da saúde no Brasil, em que foram criados

vários  hospitais  e  centros  médicos,  principalmente  nos  grandes centros  urbanos

concentrando  a  assistência  hospitalar  nas  casas  de  misericórdia,  as  conhecidas

“Santas Casas”, que eram administradas por instituições religiosas ou filantrópicas.

Durante a era Vargas, até 1945, a máquina governamental buscava bloquear

todas as reivindicações sociais, centralizando o controle dos serviços de saúde no

poder central.Nesse período houve avanços no campo da saúde dos trabalhadores,

até que em 1946 sobreveio a nova Constituição para o Brasil.

A  Constituição  de  1946,  promulgada  em  18  de  Setembro,  resgata  as

liberdades  individuais  previstas  na  Constituição  de  1934  e  que  haviam  sido

cerceadas pelo “Estado Novo”. Considerada avançada para a época, a Constituição
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de 1946 instituia o direito de greve, a associação sindical, mandato presidencial de

cinco  anos,  liberdade  de  manifestação  de  pensamento,  inviolabilidade  do  lar  e

igualdade  de  todos  perante  a  Lei.Mas  no  campo do  direito  à  saúde  não trouxe

nenhum avanço.

Foi no segundo mandato do presidente Getúlio Vargas de 1951 até a ocasião

de seu suicídio, em 24 de Agosto de 1954 que a pasta da saúde foi desmembrada

da do Ministério da Educação e Saúde, com a criação do Ministèrio da Saúde (Lei nº

1.920, de 25 de julho de 1953), porémsem que o Estado ofertasse um mínimo de

estrutura e um orçamento que pudesse fazer frente às necessidades da população.

A ineficácia do Estado era inquestionável, e ficou demonstrada ante a total

falta de planejamento e orçamento específicos, resultando na falta de funcionários

especializados,  equipamentos adequados,  postos de atendimento  e,  em especial

ânimo dos servidores públicos.

Já num outro momento da história deste país, especificamente na noite de 31

de Março de 1964, a democracia foi vilipendiada por um gople militar, liderado pelos

chefes das Forças Armadas contra o Governo do então presidente João Goulart. E

nesse clima foi  promulgada em 10 de Outubro de 1967,  a nova Constituição da

República Federativa do Brasil.

Nela estava prevista em seu artigo 8º, XIV, a outorga de poderes à União para

estabelecer planos nacionais de educação e de saúde. Já em seu artigo 165, no

capítulo  “Da  Ordem  Econômica  e  Social”,  assegurou-se  aos  trabalhadores  os

direitos à higiene e à segurança do trabalho (IX), assistência sanitária, hospitalar e

médica preventiva (XV), e previdência social nos casos de doença (XVI).

Mas, somente em 17 de Junho de 1975, com o advento de uma nova norma

(Lei nº 6.229) especifica é que surge o Sistema Nacional de Saúde, e a partir de

então,  a  assistência  à  saúde  universalizou  o  acesso  e  o  alcance  da  medidas

adotadas pelo Ministèrio da Saúde, tendo sido definido como sendo o complexo de

serviços do setor público e do setor privado, voltado para ações de interesse da

saúde e na qual são estabelecidos os campos de ação dos diferentes órgãos que

integram o referido sistema.
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Passados 21 anos de regime autoritário,  o  vice-presidente   José Ribamar

Ferreira de Araújo Costa , conhecido como José Sarney, assumiu a presidência da

República após a morte do presidente eleito Tancredo Neves, ocorrida em 21 de

Abril de 1985. A Constituição vigente à época era a de 1967, desatualizada em face

da profundas transformações ocorridas na sociedade brasileira com os eventos da

democracia que sopravam incessantemente.

O  país  clamava  por  uma  nova  Constituição  democrática  e  as  constantes

manifestações populares resultaram na convocação de uma Assembléia Nacional

Constituinte, a qual foi composta por 559 congressistas, tendo sido instalada em 1º

de Fevereiro de 1987, sob a presidência do deputado Federal Ulysses Guimarães.

Os  trabalhos  dos  deputados  constituintes  se  estenderam  por  18  meses,

sendo  que  em  5  de  Outubro  de  1988,  foi  promulgada  a  nova  Constituição

Brasileira,a chamada Constituição Cidadã.

A Constituição Federal de 1988, sem dúvida representa um marco na questão

da saúde no Brasil, já que esta nunca recebeu um cuidado tão especial nos textos

constitucionais  passados.  Podemos  confirmar  este  fato  diante  dos  mais  de  30

dispositivos da Carta Magna.

Para  Araújo  e  Nunes  Júnior  (2009,  p.48),  a  disciplina  minuciosa  da

Constituição Federal é um retrato do grau de desconfiança dos constituintes nas

instituições , mostrando uma minúcia poucas vezes vista em um texto constitucional.

1.2. DIREITOS SOCIAIS SEGUNDO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.

O constituinte  inseriu  no  rol  dos  direitos  fundamentais  os  direitos  sociais.

Segundo Uadi Lammêgo Bulos os “Direitos sociais são as liberdades públicas que

tutelam  os  menos  favorecidos,  proporcionando-lhes  condições  de  vida  mais

decentes  e  condignas  com  o  primado  da  igualdade  real”,  efetivando,  assim  os

direitos sociais.

Partindo  desta  premissa,  cumpre  observar  o  papel  relevante  dos  direitos

sociais na formação, estruturação e desenvolvimento do Estado.

Destaca-se  que,  dentre  os  direitos  e  garantias  fundamentais  previstos  na

Constituição  Fedreal  de  1988,  o  direito  à  saúde  se  apresenta  como  prioritário,
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necessário e essencial. É, portanto, um direito que deve ser efetivado através de

políticas públicas.

Inicialmente, cumpre destacar que o direito à saúde, previsto expressamente

no artigo 6º da Constituição Federal de 1988, apesar de estar elencado no rol dos

direitos sociais, se mostra também um direito fundamental.

Uadi  Lammêgo  Bulos(2008,p.528),  faz  distinção  entre  os  direitos

fundamentais e garantias fundamentais, destacando que:

Direitos  Fundamentais  são  bens  e  vantagens  disciplinados  na
Constituição Federal. 

Exemplo art. 5, XVI E XVII.

Garantias fundamentais são as ferramentas jurídicas por meio das 
quais tais direitos se exercem, limitando os poderes do Estado. 
Exemplo: Art.5º,XXXV a LXXVII.

O citado autor ainda, ao tratar sobre o assunto, diz que:

[...]  Na lição de Ruy Barbosa, os direitos fundamentais consagram
disposições meramente declaratórias (imprimem existência legal aos
direitos  reconhecidos.  Já  as  garantias  fundamentais  contém
disposições assecuratórias (defendem direitos,evitando o arbítrio dos
Poderes Públicos).[...] 

Historicamente,  a  formação  dos  direitos  fundamentais  passou  por  uma

classificação, fruto de uma construção doutrinária, dividindo-os em dimensões de

direitos fundamentais de primeira geração: direitos individuais; de segunda geração:

direitos sociais, econômicos e culturais; de terceira geração: direitos de fraternidade;

de quarta geração: direito dos povos, de quinta geração: direito à paz, e de sexta

geração: direito à democracia, à informação e ao pluralismo político.

Diante disso, encontra-se pacificado na doutrina pátria, a presença de direitos

fundamentais de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e até sexta dimensão.

Os direitos fundamentais de primeira dimensão seriam aqueles relacionados

às liberdades individuais, marcados por uma prestação negativa do Estado, que se

“afasta”, na medida em que concede as liberdades e inviolabilidades dos cidadãos.

Já os direitos fundamentais de segunda dimensão, ao contrário, são aqueles

direitos ditos sociais, marcados pela presença do Estado, que atua positivamente,
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como garantidor. Dentre os direitos de segunda dimensão - direitos sociais destaca-

se o direito à saúde, tema deste trabalho.

Por  fim,  à  quisa de complementação,  os direitos fundamentais  de terceira

dimensão são classificados como direitos difusos,coletivos e metaindividuais.

Sobre  o  tema,  destaca-se  a  citação  de  Uadi  Lammêgo  Bulos  (2008,

p.107),sobre o assunto quando relata que:

A  primeira  geração,  surgida  no  final  do  século  XVII,

inaugura-se  com  florescimento  dos  direitos  e  garantias

individuais clássicos,os quais encontravam na limitação do

poder estatal seu embasamento .

Nessa  fase,  prestigiavam-se as cognominadas  prestações

negativas,  as  quais  geravam um dever  de  não  fazer  por

parte do Estado,com vistas à preservação do direito à vida,à

liberdade de locomação,à expressão,à religião,à associação

etc (...)

O  momento  histórico  que  inspira  os  direitos  fundamentais  de  segunda

dimensão é logo após a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), em decorrência das

péssimas  situações  e  condições  de  trabalho,  evidenciando  uma  perspectiva  de

direitos sociais, culturais e econômicos, correspondendo aos direitos de igualdade,

na  busca  de  impor  ao  Estado  uma  prestação  de  amparo  e  dignidade  as  todo

cidadão.

A finalidade dos direitos sociais é beneficiar os hipossuficientes, assegurando-

lhes situação de vantagem direta ou indireta, a partir da realização de igualdade real.

Tais prestações qualificam-se como positivas porque revelam um fazer por

parte  dos  órgãos  do  Estado,  que  têm  a  incumbêcia  de  realizar  serviços  para

concretizar os direitos sociais. Dentre estes, a realização da saúde pública no país.

Efetivar a saúde pública no Brasil significa garantir e melhorar a qualidade de

vida  humana,  preservando  a  dignidade  e  a  integridade  do  povo,  servindo  de

substrato para um Estado garantidor dos direitos humanos.
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Os direitos sociais são direitos de crédito, pois envolvem poderes de exigir por

meio de prestações positivas do Estado. É dever do Estado proporcionar a proteção

à saúde (Artigo 196 da Constituição Federal  de 1988),  sendo a saúde direito de

todos e dever  do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que

visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal

igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Assim, os credores desses direitos,  ou seja,  os cidadãos têm o direito de

exigir do Estado que tal prestação seja calcada de forma positiva.

Trata-se de um direito subjetivo de todos os cidadãos e não de ações de

benemerência.  Disso  resulta  que  ao  Estado  cumpre  socorrer  todos  os  que  se

encontrem em situação de ameaça de dano ou de dano consumado à sua saúde,

consagrando a efetividade dos direitos sociais com a prestação de políticas públicas

positivas,buscando a verdadeira igualdade socioeconômica.

Diante do quadro de organização estatal e das deficientes políticas públicas,

se  tornam  recorrentes  os  questionamentos  acerca  da  efetividade  das  normas

constitucionais, ansiando que sejam mais que meros dispositivos declaratórios.

O Estado, ao instituir os serviços públicos, dentre elas a saúde pública, com o

intuito  de  tornar  operativas  as  disposições definidoras  de direitos  sociais,oferece

apenas uma garantia de índole institucional. Contudo, isso não é suficiente, pois é

preciso  mais.  A  garantia  do  direito  social  à  saúde  exige  do  Estado  uma

administração passível de implementação de políticas públicas capazes de suprir as

necessidades mais urgentes.

Dentre  elas,  destacam-se  as  necessidades  voltadas  ao  fornecimento  de

medicamentos gratuitos, contratação e remuneração digna aos profissionais da área

da saúde, construção e estruturação de hospitais e postos de saúde públicos, dentre

outras necessidades.

No  entanto,  é  sabido  que  tais  políticas  públicas  oneram sobremaneira  os

gastos do Estado, que diante dessa justificativa, invoca o argumento da Reserva do

Possível, a ser desenvolvido mais adiante.
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1.3. O DIREITO À SAÚDE NO PLANO INFRACONSTITUCIONAL.

1.3.1 A LEI ORGÂNICA DA SAÚDE.

O direito a saúde tem que ser encarado como um direito de todos, ou seja,

um  direito  de  titularidade  universal,  e  não  apenas  atribuível  a  brasileiros  e

estrangeiros  residentes  no  país  como  poderiam alguns  literalmente  interpretar  o

caput do artigo 5º da Constituição Federal de 1988.

O legislador infracosntitucional, por sua vez, utilizou os termos adequados e,

com isso, eliminou possíveis problemas de interpretação quando da elaboração da

Lei  n.º  8.080/90,  a  qual  em  seu  artigo  2º,  não  restringiu  o  direito  à  saúde,

universalizando-o “a saúde é um direito  fundamental  do ser  humano, devendo o

Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.

O § 1º do referido dispositivo garante a pretendida universalidade, bem como

o acesso universal.

O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de

políticas econômicas e sociais  que visem à redução de riscos de doenças e de

outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal

e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

A  referida  norma  ordinária  (Lei  Orgânica  da  Saúde)  enfatiza  o  direito

fundamental social estampado no artigo nº 196 da Constituição Federal de 1988,

dispondo-o em cinco pontos fundamentais:

I. a saúde é um direito fundamental do ser humano,devendoo Estado
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício;

II. o dever do Estado de garantir a saúde consiste na reformulação e
execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de
riscos  de  doenças  e  outros  agravos  e  ao  estabelecimento  de
condições que assegurem acesso universal;

III.  individual  e  coletiva  são  as  que  atuam  diretamente  sobre  os
fatores  determinantes  e  condicionantes  da  saúde,  como  a
alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o
trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos
bens e serviços essenciais



18

IV.  o  dever  do  Estadode  prover  as  condições  indispensáveis  ao
exercício  do  direito  do  cidadão  à  saúde  não  exclui  o  dever  das
pessoas, da família, das empresas e da sociedade;

V. além das ações diretamente derivadas da política da saúde e das
políticas econômicas e sociais, dizem respeito também à saúde as
ações  que  se  destinam  a  garantir  às  pessoas  e  à  coletividade
condições de bem-estar físico, mental e social, como,por exemplo: a
assistência do poder público ao cidadão para possibilitar-lhe o melhor
uso e gozo de seu potencial físico e mental; a possibilidade concreta
de a comunidade constituir entidades que a representem e defendam
os seus interesses vitais,prestando também colaboração ao poder
público na execução das ações e dos serviços de saúde.Saúde, a
exemplo de outros direitos fundamentais, por sua direta ligação com
o direito à vida e à integridade física e corporal-direito de todos-não
poderia  ser  compreendida  sem  esse  aspecto  de
universalidade.Consta-se,pois,que o direito à saúde passou a ter um
alcance  amplo,não  mais  sendo  entendido  como  mero
assistencialismo.

1.4. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA – DIREITO FUNDAMENTAL.

O princípio da dignidade humana teve relevância concreta, no ordenamento

jurídico brasileiro,  com a promulgação da Constituição Federal  de 1988,  em seu

artigo 1º,  inciso III,  com a conotação de princípio essencial  e de solidificação da

ordem jurídica.

A doutrina pátria,  por sua vez o considera princípio fundamental e a base

principiológica  da  atual  constituição,  dizendo  ser  o  mesmo  a  razão  dos  demais

princípios.  Assim,  tem-se que,  se desrespeitado tal  princípio,  ferir-se-ão diversos

outros  valores  que  o  ser  humano possui,  tais  como o  princípio  do  exercício  da

cidadania e dos valores sociais também inseridos como fundamentais  pelo texto

constitucional. Sua importância é revelada ao inaugurar a Constituição Federal de

1988 como fundamento da República, logo em seu artigo primeiro.

A dignidade é atributo essencial do ser humano, quaisquer que sejam suas

qualificações.  Em  última  instância,  a  dignidade  humana  reside  no  fato  de  a

existência do ser humano ser em si mesma um valor absoluto.

A dignidade  humana pode ser  considerada como fundamento  primeiro  do

Estado brasileiro.  É  o valor  fonte  a determinar  a  interpretação e a aplicação da
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Constituição, assim como a atuação de todos os poderes públicos que compõem a

República Federativa do Brasil.

O  Estado  deve  ser  instrumento  a  serviço  da  dignidade  humana  e  não  o

contrário.  É  nesse  amplo  alcance  que  está  a  universalidade  do  princípio  da

dignidade humana e dos direitos humanos.

Rizzato Nunes (2009, p.48) entende que “[...] a dignidade é garantida por um

princípio, sendo absoluta, plena, não podendo sofrer maculas ou argumentos que a

relativa”.

Com relação à aplicação do princípio da dignidade, o mesmo autor enfatiza

que: 

 [...]  é um verdadeiro supraprincípio [sic] constitucional que ilumina
todos  os  demais  princípios  e  normas  constitucionais  e
infraconstitucionais. E por isso não pode o Princípio da Dignidade da
Pessoa  Humana  ser  desconsiderado  em  nenhum  ato  de
interpretação, aplicação ou criação de normas jurídicas.

Portanto,  o  princípio  da  dignidade  da  pessoa  humana  é  o  norteador  do

ordenamento jurídico brasileiro e comparado,na medida em que é base fundamental

para a interpretação e para a aplicação de todas as outras normas constituicionais e

infraconstitucionais, devendo-se primar por sua prevalência nas relações entre os

indivíduos, bem como na relações destes com Estado.

Assim, a dignidade humana pode ser considerada como fundamento último

do Estado brasileiro, sendo valor-fonte a determinar a interpretação e a aplicação da

Constituição, assim como a atuação de todos os poderes públicos que compõem a

República  Federativa  do  Brasil.  O  estado  deve  ser  instrumento  a  serviço  da

dignidade  humana  e  não  o  contrário,  sendo  neste  amplo  alcance  que  está  à

universalidade do princípio da dignidade humana.

2. A POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.

Com o advento da Constituição Federal de 1988 e a criação do Sistema Único

de Saúde (SUS), o Estado brasileiro almeja a redução do risco de doenças e outros

agravos, e objetiva assegurar a todos, de forma universal e igualitária, a implantação
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de  políticas  sociais  e  econômicas  que  resultem  na  promoção,  proteção  e

recuperação da saúde, em prol do bem-estar da população. 

O conceito  de  saúde engloba,  dentre  outros,  a  alimentação,  a  moradia,  o

saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o lazer, o

transporte  e  o  acesso  aos  bens  e  serviços  essenciais,  fatores  determinantes  e

condicionantes que expressam a organização social e econômica de um país.

Sendo a saúde um dever do Estado, e um direito fundamental do ser humano,

deve aquele garantir  as condições de bem-estar físico, mental e social  de todos.

Porém, para o desenvolvimento da presente pesquisa, ressalta-se especificamente a

assistência farmacêutica prevista na Política Nacional de Medicamentos por meio da

Portaria MS nº 3.916 de 30 de Outubro de 1998, mais pontualmente em relação aos

Medicamentos Excepcionais.

A política nacional de medicamentos é parte integrante da política nacional de

saúde,  constituindo  um  de  seus  elementos  fundamentais,  e  objetiva  a  efetiva

implementação de ações que sejam capazes de promover a melhoria das condições

da assistência à saúde da população.

A Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção

e  recuperação  da  saúde,  a  organização  e  o  funcionamento  dos  serviços

correspondentes e dá outras  providências,  em seu artigo  6º,VI  estabelece como

campo de atuação do SUS.

2.1. APLICABILIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE.

As prestações garantidoras do direito à saúde estão consubstanciadas em

serviços e não benefícios.

O artigo 198 da Constituição Federal dispõe que as ações e os serviços de

saúde  constituem  um  sistema  único,  integrado  por  uma  rede  regionalizada  e

hierarquizada,  fixa  as  diretrizes  de  atuação  desse  grande  sistema.  O  sistema é

único,  porém, é descentralizado,  posto que cada esfera de governo tem direção

única.
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As atribuições do Sistema Único de Saúde estão enumeradas no artigo 200

da  Constituição  Federal  de  1988,  mas  outras  lhe  podem ser  conferidas  por  lei

ordinária.

Os  serviços  a  serem  executados  pelo  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS),

diretamente  ou  com  a  participação  complementar  da  iniciativa  privada,  serão

organizados de formas regionalizadas e hierarquizadas em níveis de complexidade

crescente,conforme preconiza  o  artigo  8º  da  Lei  nº  8.080/90,que  trata  sobre  as

condições para a promoção,  proteção,  recuperação,organização e funcionamento

dos serviços de saúde.

O Sistema Único de Saúde (SUS) tem por objetivos a formulação e execução

de políticas econômicas e sociais que visem à redução do risco à saúde em geral.

O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde impõem ao

Sistema Único de Saúde a formulação de política de saúde, destinada a promover,

nos campos econômico e social, a inclusão das pessoas, da família, das empresas e

da sociedade nas atividades de prestação desses serviços.

Não se nega que cabe ao Sistema Único de Saúde (SUS) executar ações de

assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, conforme previsto na Lei nº

8.080/1990,  art.  6º,  inciso  I,  alínea  d,  em que  a  realização  integrada  de  ações

assitenciais e atividades preventivas propicia a prevenção, proteção e recuperação

referentes a doenças e/ou a riscos à saúde de toda uma população.

Discute-se,  atualmente,  se  essa  competência  dada  ao  Sistema  Único  de

Saúde configura um direito subjetivo ao fornecimento de medicamentos, isto é, se o

Poder Público, além de dar assistência médico-hospitalar,  deve também fornecer

medicamentos a quem não tem condições financeiras para adquiri-los.

Cabe indagar, nesse caso,sobre a extensão do direito à saúde e sobre até

que ponto vai  a responsabilidade do Estado pelo fornecimento de medicamentos

tem sido reiteradamente decidida em favor daquele que necessita de tratamento ao

fundamento de estar inserido no direito à saúde, que é dever do estado, conforme

entendimento do Supremo Tribunal Federal.



22

Há precedentes jurisprudenciais reconhecendo ainda que a responsabilidade

para o fornecimento de medicamentos e equipamentos necessários aos tratamentos

de saúde é solidária da União, dos Estados e dos Municípios, tese que encontra

respaldo na competência administrativa comum prevista no art. 23, II da Constituição

Federal de 1988.

Muitas  vezes  o  Poder  Público  manifesta  sua  recusa  em  fornecer

medicamentos de alto custo com base na Teoria da Reserva do Possível, pela qual

se não é possível atender a todas as demandas, cabe ao Poder Executivo estipular

quais são as prioridades que serão atendidas.

3. MEDICAMENTOS.

Os  medicamentos  são  vistos  como  um  instrumento  eficaz  para  enfrentar

enfermidades e promover a saúde, e resulta em um anseio pela colocação de novos

medicamentos no mercado de consumo, os quais,  efetivamente, deverão resultar

em benefícios à saúde humana, de forma segura, e não colocar em risco a saúde

pública.

O  medicamento  é  um instrumento  terapêutico,  produto  de  longa  trajetória

tecnológica,  cuja  finalidade  indisputada  é  a  intervenção  positiva  na  saúde  das

pessoas, seja por função curativa, profilática ou de diagnóstico. Não há dúvida de

que o medicamento é um bem de consumo. No entanto, a sua essencialidade para a

recuperação e preservação da saúde torna-o um bem diferenciado e nobre.

Sinteticamente,  Marilene  Cabral  do  Nascimento  os  definem  como

“substâncias  ou  preparados  utilizados  como  remédio,  elaborados  em  indústrias

farmacêuticas de acordo com especificações técnicas e legais.

No Brasil, a definição legal de medicamento está inserta no artigo 3°, II, do

Decreto nº 79.094, de 5 de janeiro de 1977 – que regulamentou a Lei nº 6.360/76 –

que assim dispõe: II– medicamento: produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou

elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico.

Segundo Antônio Carlos Matteis de Arruda Júnior (2004,p.93) “medicamentos

são produtos farmacêuticos que visam a prevenir, curar e tratar de enfermidades dos

seres vivos, principalmente dos seres humanos.”
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A Organização Mundial da Saúde define assistência farmacêutica como:

Grupo  de  serviços  e  atividades  relacionados  com o  medicamento
destinado  a  apoiar  as  as  ações  da  saúde  que  demanda  a
comunidade,  os  quais  devem  ser  efetivados  através  da  entrega
expedida e oportuna dos medicamentos a pacientes hospitalizados e
ambulatoriais, garantidos os critérios de qualidade na farmacoterapia.

A utilização do termo excepcional acaba por revelar que ditos medicamentos

são  exceções  a  serem utilizados  em  doenças  que,  embora  nem  sempre  raras,

atingem um número  reduzido  da  população.  E,  assim  sendo,  despertam menor

interesse  da  indústria  farmacêutica,  que,  por  sua  vez,  os  produzem  em  menor

escala. Seguindo a lei da oferta e da demanda, tem-se que referidos medicamentos,

ante a baixa produção e a reduzida procura, acabam tendo um preço elevado, o que

resulta em um alto custo do tratamento indicado.

A assistência Farmacêutica, a que o Estado está obrigado, se dá por meio de

três componentes:

Básico;

Estratégico;

Medicamentos de dispensação excepcional (auto custo).

O  Componente  Básico  da  Assistência  Farmacêutica  consiste  em

financiamento para ações de assistência farmacêutica na atenção básica em saúde

e para agravos e programas de saúde específicos, inseridos na rede de cuidados da

atenção básica, sendo de responsabilidade dos três gestores do Sistema Único de

Saúde.

Os  medicamentos  para  a  atenção  básica  em  saúde,  também  chamados

“essenciais”, são aqueles que servem para satisfazer às necessidades de atenção à

saúde da maioria da população.

De  acordo  com  a  Organização  Mundial  da  Saúde,  eles  devem  ser

selecionados de acordo com a sua relevância na saúde pública, evidência sobre a

eficácia e a segurança e os estudos comparativos de custo efetividade. Segundo a

Organização Mundial da Saúde, medicamentos essenciais são aqueles de máxima
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importância, que são básicos, indispensáveis e acessíveis em todo o momento, nas

doses apropriadas, a todos os segmentos da sociedade.

Os medicamentos essenciais devem estar disponíveis em todo momento, nas

quantidades adequadas, nas formas farmacêuticas requeridas e a preços que os

indivíduos e a comunidade possam pagar. Eles compõem a Relação Nacional de

Medicamentos Essenciais (RENAME), que é utilizada no âmbito do Sistema Único

de Saúde, com mais de 200 (duzentos) itens, pactuada entre os entes federados.

Todavia, é bom ressaltar que a disponibilização de medicamentos no Sistema

Único  de  Saúde  não  está  restrita  aos  medicamentos  constantes  na  Relação

Nacional de Medicamentos Essenciais, já que, além da lista com os medicamentos

essenciais, existem outras como aquela que elenca os medicamentos de alto custo

(medicamentos excepcionais ou de dispensação excepcional).

Já o Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CEAF) consiste

em financiamento para ações de assistência farmacêutica de programas específicos

e  estratégicos,  sendo  que  o  financiamento  e  o  fornecimento  de  referidos

medicamentos, bem como de produtos e insumos diversos, são de responsabilidade

do Ministério da Saúde e reúne:

Controle de Endemias: Tuberculose, Hanseníase, Malária e Leischmaniose,

Chagas e outras doenças endêmicas de abrangência nacional ou regional;

Programa de DST/AIDS (antirretrovirais);

Programa Nacional do Sangue e Hemoderivados;

Imunobiológicos;

Insulina.

No tocante aos medicamentos de dispensação excepcional, tem-se que esses

integram o Programa de Medicamentos de Dispensação em Caráter Excepcional,

sendo este o responsável por um grupo de medicamentos destinados ao tratamento

de  patologias  específicas,  complexas,  que  atingem  um  número  limitado  de

pacientes, os quais são de uso prolongado na maioria dos casos. Referido programa

financia, adquire e distribui medicamentos segundo os seguintes critérios:
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a)  doença  rara,  ou  de  baixa  prevalência,  com  indicação  de  uso  de

medicamentos de alto valor unitário ou que, em caso de uso crônico ou prolongado,

seja um tratamento de custo elevado;

b)  doença prevalente, com uso de medicamento de alto custo unitário ou que,

em caso de uso crônico ou prolongado, seja um tratamento de custo elevado, desde

que;

c) haja tratamento previsto para o agravo no nível de atenção básica, ao qual

o  paciente  apresentou  necessariamente  intolerância,  refratariedade  ou  evolução

para quadro clínico de maior gravidade;

d) o diagnóstico ou estabelecimento de conduta terapêutica para o agravo

estejam inseridos na atenção especializada.

Com o surgimento de novas demandas a serem encaradas pelos gestores de

saúde,  criou-se  o  Programa  de  Medicamentos  Excepcionais,  instituído  pelo

Ministério da Saúde, para fornecimento de medicamentos de alto custo, geralmente

de uso contínuo, utilizados em nível ambulatorial no tratamento de doenças crônicas

e raras,  em que os  recursos financeiros  são independentes  dos destinados aos

medicamentos da assistência básica. Para cada solicitação são abertos processos

individuais e analisados por comissão. E aí têm início os problemas, que resultarão

no que hoje é chamado judicialização da saúde, como será estudado mais adiante.

É nesse grupo de medicamentos de dispensação excepcional, regulado pela

Portaria nº 1.587, de 3 de setembro de 2002 e posteriormente complementada e

regulamentada pela Portaria n. 2.577/GM, de 27 de outubro de 2006, que encontra-

se a fonte principal dos inúmeros litígios que buscam decisões judiciais.

As diversas listas de medicamentos elaboradas pelo Estado visam atender ao

maior número possível de situações, criando protocolos e facilitando o sistema de

aquisições com a uniformização dos medicamentos na rede pública de saúde.

Outro ponto positivo, com a adoção das referidas listas, é a facilitação do

exercício da farmacovigilância, bem como o controle de disponibilidade por parte dos

órgãos de fiscalização, o que resulta em melhoria na qualidade da atenção à saúde,
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economizando recursos públicos, a transparência, a impessoalidade e a eficiência

da gestão administrativa.

Há  casos  em  que  um  determinado  medicamento,  já  aprovado  pelas

autoridades sanitárias,ou seja, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA),

ainda não foi  incluído  nas listas  oficiais  de  medicamentos  do Sistema Único  de

Saúde e,por conta disso, o Estado nega-se a fornecê-lo aos necessitados. Ocorre,

muitas  vezes,  que  o  profissional  da  saúde,   médico,  por  força  dos  princípios

fundamentais  da  sua  profissão,  está  eticamente  obrigado  a  usar  o  melhor  do

progresso científico em benefício do paciente, o que poderá resultar na prescrição

de medicamentos modernos não disponibilizados.

Há  outras  situações  na  qual  um  determinado  medicamento,  regularmente

aprovado  e  registrado,  encontra-se  incluído  no  Protocolo  Clínico  e  Diretrizes

Terapêuticas (PCDT) para tratamento de uma determinada patologia. Entretanto, a

mesma droga pode ser  usada no tratamento  de outro  tipo  de doença,  porém o

protocolo  de  utilização  ainda  não  foi  aprovado  pelo  Estado,  e  este  se  nega  a

fornecê-lo.

Não se pode olvidar das hipóteses em que o medicamento solicitado ainda

não  foi  regularmente  registrado  na  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária

(ANVISA), nos termos da Lei nº. 6.360/76.

Gomes  Temporão,  durante  a  Audiência  Pública  da  Saúde  realizada  pelo

Supremo Tribunal Federal em 07 de Maio de 2009, em relação a esse tema assim

se posicionou:

Obrigar o SUS a fornecer ou incorporar produtos não registrados no
país significa abrir mão de princípios básicos de vigilância sanitária
da preservação da integralidade e segurança de nossos cidadãos.
[...] é preciso que preliminarmente se diga: registro na ANVISA não
significa automaticamente incorporação ao Sistema Único de Saúde.

As inúmeras situações envolvendo fornecimento de medicamentos pelo SUS

estão sempre embasadas em uma das três premissas bases:

1° inexecução da política pública existente;
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2° inadequação da política pública existente;

3° ausência ou indefinição de política pública específica.

Como  resultado  prático  da  inobservância  de  pelo  menos  uma  dessas

premissas – inexecução, inadequação ou indefinição de política pública – tem-se

incontáveis processos judiciais que pleiteiam o fornecimento de medicamentos.

Com isso,  União,  Estados e municípios têm respondido a inúmeras ações

para  o  fornecimento  de  medicamentos  e  tratamentos  médicos  não  listados  pelo

Sistema Único de Saúde (SUS), o que tem afetado os cofres públicos. Só para o

governo federal, o impacto de uma derrota em todos os processos seria de R$ 3,93

bilhões - o equivalente a 4% do orçamento do ano de 2013 do Ministério da Saúde

(cerca  de  R$  106  bilhões).  O  valor  está  no  anexo  "Riscos  Fiscais"  da  Lei  de

Diretrizes Orçamentárias (LDO) - Lei nº 12.919, de dezembro de 2013.

As  derrotas  dos  entes  públicos  são  constantes  e  a  jurisprudência  já

reconheceu a responsabilidade solidária entre eles e até a possibilidade de bloqueio

de valores para o fornecimento de medicamento ou tratamento médico. No Rio de

Janeiro, só no ano de 2013, a Secretaria Estadual de Saúde gastou R$ 31,8 milhões

para o cumprimento de decisões judiciais sobre remédios. Entram, em média, cerca

de 40 ações sobre saúde por dia no Estado - 20 delas referentes a medicamentos.

4. A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE.

Brito (2012,p. 564) define o termo “judicialização” como sendo um neologismo

empregado para traduzir a efeitvação em concreto dos direitos sociais através da

tutela jurisdicional.

Ou  seja,  quando  os  demais  poderes  estatais  são  omissos  ou  falhos  em

garantir os direitos elencados em nossa Constituição Federal o cidadão prejudicado

busca junto ao Poder Judiciário o cumprimento destes direitos.

A “judicialização da saúde”  é um fenômeno multifacetado,  expõe limites e

possibilidades institucionais estatais e força a produção de respostas pelos agentes

públicos da saúde e da justiça.É uma forma  de buscar o direito de acesso à saúde e

aos meios para garantir  a vida e a sobrevivência digna.
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De acordo com as palavras do doutrinador BRITO (2012, p.575)

É forçoso perceber que o fenômeno do controle judicial das políticas
públicas  prestacionais  deveria  ser  uma  exceção.  Mas  não  é,  ao
contrário, tem se tornado prática reiterada demandar judicialmente os
entes  públicos  para  exigir  a  prestação  de  serviço  ou  o  acesso  a
algum direito social obstado pela própria omissão estatal ou pela falta
de normas que o regulamente. 

Camara diz (2007, p.9)

O Direito à Saúde insere-se no rol dos direitos sociais, na medida em
que  exige  ações  de  cunho  positivo  dos  três  poderes.No  poder
Legislativo há a obrigatoriedade da elaboração e aprovação de Leis
que sejam voltadas à proteção da vida física e psíquica.No Poder
Executivo, este deve primar pela execução de políticas públicas, pelo
fornecimento de medicamentos e pela aplicação e regulamentação
das  Leis  elaboradas  pelo  Legislativo.Já  a  atuação  do  Poder
Judiciário deve consistir na tutela jurisdicional do cidadão ou grupo
destes que se sintam lesados de alguma forma em seu direito  à
saúde seja em virtude da omissão ou pelos danos causados pelos
serviços  prestados  pelos  órgãos e  entidades  vinculadas  ao  poder
executivo.

4.1.  RESPONSAILIDADE  CIVIL  DOS  ENTES  DA  FEDERAÇÃO  NA

ENTREGA DOS MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NO SUS.

É  importante  destacar  que  o  Sistema  Único  de  Saúde  –  SUS,  criado  e

regulado pela Lei nº 8.080/90, é constituído pela União, Estados e Municípios, os

quais podem atuar conjunta ou isoladamente, conforme prescreve o seu artigo 4º,

razão  pela  qual  respondem  solidariamente  pelas  ações  que  visem  assegurar  o

direito à saúde, garantido constitucionalmente,  sendo legítimo, por consequência,

qualquer destes entes figurar de forma isolada no polo passivo de uma demanda.

O Superior Tribunal  de Justiça tem decidido reiteradamente neste sentido,

conforme arestos a seguir colacionados:

PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  FUNDAMENTO  NÃO
IMPUGNADO.  SÚMULA  182/STJ.  SISTEMA  ÚNICO  DE  SAÚDE
(SUS).  FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTOS.
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DOS  ENTES  FEDERATIVOS.
LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO

1. As razões do agravo regimental não impugnam o fundamento da
decisão  agravada  quanto  à  ausência  de  omissão  no  julgado,
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afastando a preliminar de violação ao art. 535 do CPC. Incidência da
Súmula 182/STJ.

2.  Pacífica  a  jurisprudência  do  STJ  de  que  o  funcionamento  do
Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União,
dos Estados e dos Municípios. Assim, qualquer um desses entes tem
legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de ação visando
garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde.

Agravo regimental conhecido em parte e improvido.” (AgRg no REsp
937.426/SC,  Rel.  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA
TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 04/10/2013)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.  SÚMULA  282/STF.  SISTEMA  ÚNICO  DE  SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.  SOLIDARIEDADE  ENTRE
UNIÃO,  ESTADOS  E  MUNICÍPIOS.  AGRAVO  REGIMENTAL
DESPROVIDO.

1. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que,
mesmo sendo a matéria de ordem pública, há necessidade de que
ela  esteja  prequestionada  para  que  sua  análise  se  viabilize  na
instância extraordinária. A propósito: AgRg no AREsp 174.409/GO,
Rel.

Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, AgRg no AgRg no
AREsp 147.317/RJ, Rel.  Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA  TURMA,  AgRg  no  AREsp  250.170/CE,  Rel.  Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA.

2. O Superior  Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem
decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é
de  responsabilidade  solidária  dos  entes  federados,  de  forma  que
qualquer  deles  tem  legitimidade  para  figurar  no  polo  passivo  de
demanda que objetive o acesso a medicamentos.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp
351.683/CE,  Rel.  Ministro  SÉRGIO  KUKINA,  PRIMEIRA  TURMA,
julgado em 03/09/2013, DJe 10/09/2013).

Dessa forma, não se pode aceitar o argumento de que há necessidade de

formação  do  litisconsórcio  passivo  ente  os  entes  da  federação,  como  medida

protetiva do direito à vida, por ser obrigação comum e solidária dos mesmos.

Os argumentos colocados pelos entes federativos para o não-fornecimento de

medicamentos,  especialmente  os  de  alto  custo,  são:  a)  a  necessidade  de

observância do princípio da legalidade orçamentária; b) impossibilidade de exigência

de  algo  superior  ao  limite  de  pagamento  do  Estado,  estando  o  ente  sujeito  e
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condicionado à reserva do financeiramente possível; c) a Carta Magna não traz um

dispositivo sequer que obrigue o Estado a fornecer medicamentos, vez que se trata

de ato discricionário da Administração

O ordenamento jurídico brasileiro, através da Constituição Federal de 1988 ,

garante a todos os cidadãos o direito a vida e a saúde, a saber:

Art.  5º Todos são iguais  perante a lei,  sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)

Art.  6º  São  direitos  sociais  a  educação,  a  saúde,  o  trabalho,  a
moradia,  o lazer,  a  segurança,  a previdência  social,  a  proteção à
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma
desta constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante  políticas  sociais  e  econômicas  que visem à redução  do
risco  de  doença  e  de  outros  agravos  e  ao  acesso  universal  e
igualitário  às  ações  e  serviços  para  sua  promoção,  prestação  e
recuperação.

Para Alexandre de Moraes (2004, p.66), a CRFB/1988 protege a vida de uma

forma  geral,  “cabendo  ao  Estado  assegurá-lo  em  sua  dupla  acepção,  sendo  a

primeira relacionada ao direito de continuar vivo e a segunda de se ter a vida digna

quanto á subsistência.”

Seguindo o caminho apontado pelo constituinte, o legislador ordinário editou a

Lei  nº  8.080,  de  19  setembro  de  1990,  que  estabelece  as  condições  para  a

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos

serviços correspondentes, a qual estatui que:

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o
Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.”

Art. 3º Omissis

Parágrafo único. Dizem respeito também à saúde as ações que, por
força  do  disposto  no  artigo  anterior,  se  destinam  a  garantir  às
pessoas e à coletividade  condições de bem-estar  físico,  mental  e
social.”

Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único
de Saúde (SUS).
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I - a execução de ações;

(...)

d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;

(...)

VI  -  a  formulação  da  política  de  medicamentos,  equipamentos,
imunobiológicos  e outros  insumos de interesse para  a  saúde e  a
participação na sua produção;

VII - o controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias
de interesse para a saúde;

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados
contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde
(SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no
artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes
princípios:

I  -  universalidade  de acesso aos serviços  de saúde em todos os
níveis de assistência;

II - 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;

(...)

IV  -  igualdade  da  assistência  à  saúde,  sem  preconceitos  ou
privilégios de qualquer espécie.

Destarte,  de  acordo  com  as  normas  constitucionais  e  infraconstitucionais

acima referidas, infere-se que é dever do Estado, por suas três esferas de poder

(União, Estados e Municípios), prestar toda a assistência necessária à promoção,

proteção e recuperação da saúde de todas as pessoas que se utilizem do Sistema

Único de Saúde – SUS, incluindo-se aí o fornecimento gratuito de medicamentos

(assistência farmacêutica, artigo 6º, inciso I, alínea “d”, da Lei nº 8.080/90), de forma

regular e continuada, para que possam surtir os efeitos terapêuticos almejados.

Consoante o Defensor Público da União e professor André da Silva Ordacgy

(2013, p.107):

A Saúde encontra-se entre os bens intangíveis mais preciosos do ser
humano,  digna  de  receber  a  tutela  protetiva  estatal,  porque  se
consubstancia  em  característica  indissociável  do  direito  à  vida.



32

Dessa forma, a atenção à Saúde constitui um direito de todo cidadão
e  um  dever  do  Estado,  devendo  estar  plenamente  integrada  às
políticas públicas governamentais. 

Visando dar concretude à norma constitucional que classifica a saúde como

direito de todos e dever do Estado, a União, por meio do Ministério da Saúde, no

exercício da competência que lhe foi deferida pela Lei nº 8.080/90 (artigo 16, inciso

X),  editou  a  Portaria  nº  3.916/GM,  de 30 de outubro  de 1998,  estabelecendo a

Política Nacional de Medicamentos.

Segundo  as  diretrizes  implantadas  pela  citada  Portaria  do  Ministério  da

Saúde,  o  dever  do  Estado  de  atenção  à  saúde,  na  seara  da  assistência

farmacêutica, deve ser orientado por uma política que não se restrinja à aquisição e

à  distribuição  de  medicamentos.  Com  efeito,  segundo  a  orientação  contida  na

aludida Portaria Ministerial, as ações incluídas nesse campo de assistência à saúde

terão por objetivo implementar,  no âmbito das três esferas do Sistema Único de

Saúde - SUS, todas as atividades relacionadas à promoção do acesso da população

aos medicamentos essenciais, previstos na Relação Nacional de Medicamentos –

RENAME.

Pela divisão de competências entre os gestores do Sistema Único de Saúde –

SUS,  em  matéria  de  assistência  farmacêutica,  compete  ao  gestor  estadual  a

instituição  e  manutenção  de  Programa  de  Distribuição  de  Medicamentos

Excepcionais (alto custo).

Em que pese a  subsunção do Estado ao princípio  da  legalidade,  se  está

diante de um aparente conflito entre princípios,  pois se do Estado exige-se uma

conduta guiada pela observância da legalidade, esse mesmo Estado tem o dever

constitucional  de  garantir  a  saúde  de  todos,  “mediante  políticas  sociais  e

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e

recuperação (art. 196, CRFB 1988).

Referindo-se ao artigo 196 da Carta Magna, o Ministro Luiz Fux, quando do

julgamento do Recurso Especial nº 480.387 – SP, brilhantemente asseverou que “o

dispositivo  recebeu  como  influxo  os  princípios  constitucionais  da  dignidade  da
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pessoa  humana  (art.  1º,  III),  da  promoção  do  bem  comum  e  erradicação  de

desigualdades e do direito à vida (art. 5º, caput), cânones que remontam às mais

antigas Declarações Universais dos Direitos do Homem.”

Em José Afonso da Silva, podemos visualizar o tema da saúde tratado pela

Constituição brasileira:

“A saúde é concebida como direito de todos e dever do Estado, que
a deve garantir mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos. O direito à saúde
rege-se pelos princípios da universalidade e da igualdade de acesso
às ações e serviços que a promovem, protegem e recuperam.

As ações e serviços de saúde são de relevância pública,  por isso
ficam inteiramente sujeitos à regulamentação, fiscalização e controle
do  Poder  Público,  no  termos  da  lei,  a  que  cabe  executá-los
diretamente ou por terceiros, pessoas físicas ou jurídicas de direito
privado. Se a Constituição atribui ao Poder Público o controle das
ações e serviços de saúde, significa que sobre tais ações e serviços
tem  ele  integral  poder  de  dominação,  que  é  o  sentido  do  termo
controle, mormente quando aparece ao lado da palavra fiscalização.”

O  Superior  Tribunal  de  Justiça  já  fincou  posicionamento  no  sentido  de

reconhecer  ser  dever  do  Estado  de  fornecer  medicamentos  aos  cidadãos,  nos

seguintes termos:

ADMINISTRATIVO.  FORNECIMENTO DE REMÉDIO.  PORTADOR
DO VÍRUS HIV. OBRIGAÇÃO DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS
E  DISTRITO  FEDERAL.  MEDICAMENTOS  INDICADOS  POR
PRESCRIÇÃO  MÉDICA.  POSSIBILIDADE.  DIREITO À  VIDA  E  À
SAÚDE.

1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia
direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão
que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os
Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e
4º da Lei n. 8.080/1990.

2.  Assim,  o  funcionamento  do  Sistema  Único  de  Saúde  é  de
responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios.
Dessa forma, qualquer um destes entes tem legitimidade ad causam
para figurar no polo passivo da demanda.

3. ‘A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido
de  que  não  incorre  em  condenação  genérica  o  provimento
jurisdicional que determina ao Estado prestar tratamento de saúde e
fornecer  medicamentos  necessários  ao  cuidado  contínuo  de
enfermidades determinadas e já diagnosticadas por médicos’ (AgRg
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no AREsp 24.283/MG, Rel.  Ministro  SÉRGIO KUKINA,  PRIMEIRA
TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 10/04/2013).

4. Observa-se a perda de objeto dos embargos de declaração de fls.
319/325,  visto  que  objetivavam  o  julgamento  do  presente  agravo
regimental,  que  estava  sobrestado.  Agravo  regimental  improvido.
Embargos de declaração prejudicados.”  (AgRg no Ag 822.197/RJ,
Rel.  Ministro  HUMBERTO MARTINS,  SEGUNDA TURMA,  julgado
em 26/11/2013, DJe 09/12/2013).

MEDIDA  CAUTELAR  –  FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTOS
PARA  TRATAMENTO  MOLÉSTIA  GRAVE  –  DIREITO
CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE – DEVER DO ESTADO –
URGÊNCIA  QUE  SUPERA  A  ESPERA  DA  SOLUÇÃO  DA
CONTROVÉRSIA  EM  TORNO  DA  COMPETÊNCIA  PARA
FORNECER O MEDICAMENTO.

1. Cautela que se faz pertinente para afastar o perigo maior que paira
sobre a vida;

2.  Recurso  especial  cuja  sede  central  da  controvérsia  está
pacificada,  aguardando-se  uniformizar  a  questão  da  competência
para o fornecimento dos medicamentos aos portadores de moléstias
graves,  que  não  tenham disponibilidade  financeira  para  custear  o
tratamento;

3.  Preservação  do  direito  maior,  já  assegurado  por  liminar,  até  o
julgamento do recurso especial;

4. Medida cautelar julgada procedente.” (MC 14.015/RS, Rel. Ministra
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe
24/03/2009).

Assim sendo, não podem ser aceitos os argumentos expedidos pelos entes

federativos no sentido de que a judicialização dos pleitos acarretaria elevação das

despesas  sem  autorização  legislativa  e  previsão  orçamentária,  em  afronta  aos

artigos 18 e 167 da Constituição Federal e que, assim agindo, o Judiciário adentraria

no mérito administrativo da despesa estatal, causando gravame às finanças do ente

público.

Nesse  sentido,  o  Supremo  Tribunal  Federal,  quando  do  julgamento  do  Agravo

Regimental  na  Suspensão  de  Tutela  Antecipada  (STA  175  AgR/CE),  já  deixou

assentado:
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Suspensão  de  Segurança.  Agravo  Regimental.  Saúde  pública.
Direitos  fundamentais  sociais.  Art.  196  da  Constituição.  Audiência
Pública.  Sistema  Único  de  Saúde  -  SUS.  Políticas  públicas.
Judicialização  do  direito  à  saúde.  Separação  de  poderes.
Pafrâmetros para solução judicial dos casos concretos que envolvem
direito à saúde. Responsabilidade solidária dos entes da Federação
em  matéria  de  saúde.  Fornecimento  de  medicamento:  Zavesca
(miglustat).  Fármaco registrado na ANVISA.  Não comprovação de
grave lesão à ordem, à economia, à saúde e à segurança públicas.
Possibilidade  de ocorrência  de dano inverso.  Agravo regimental  a
que se nega provimento.

(STA 175  AgR,  Relator(a):  Min.  GILMAR  MENDES  (Presidente),
Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2010, DJe-076 DIVULG 29-04-2010
PUBLIC 30-04-2010 EMENT VOL-02399-01 PP-00070).

Repise-se que é dever institucional da Fazenda Pública, seja em nível federal,

estadual, distrital ou municipal manter dotação orçamentária destinada ao custeio do

Sistema Único de Saúde, devendo inclusive, e se necessário, relocar recursos de

setores que não demandem tamanha urgência, para a satisfação das obrigações

constitucionais  para  com  a  saúde  pública,  tal  qual  a  obrigação  de  fornecer

medicamentos. 

4.2. PRINCÍPIO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.

O  princípio  do  mínimo  existencial  está  ligado  à  pobreza  absoluta,  assim

compreendida  a  que  deve  ser  combatida  pelo  Estado,  ao  contrário  da  pobreza

relativa, que depende da situação econômica do país.

O mínimo existencial não possui locução constitucional própria, devendo ser

procurado na idéia de liberdade, nos princípios da igualdade, do devido processo

legal,  da  livre  iniciativa  ,  nos  direitos  humanos,  nas imunidades e  privilégios  do

cidadão.  Necessita  de  conteúdo  específico,  podendo  abranger  qualquer  direito,

como  o  direito  à  saúde  e  à  alimentação,  entre  outros,  considerados  em  sua

dimensão,essenciais e inalienáveis.

Ricardo Lobo Torres (2009,p.35) diz que o mínimo existencial é “um direito à

condições  mínimas  de  existência  humana  digna  que  não  pode  ser  objeto  de

intervenção do Estado e que ainda exige prestações estatais positivas.”
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Portanto,  o  mínimo  existencial  é  a  parcela  mínima  de  que  cada  pessoa

precisa para sobreviver, devendo ser garantido pelo Estado através de prestações

estatais  positivas.  O  Estado  por  sua  vez  obtém  os  recursos  necessários  para

garantir o mínimo existencial através de tributos.

Sem  o  mínimo  existencial,  não  há  que  falar  em  liberdade  social  e/ou

igualdade social pois a dignidade humana é o alicerce e o ponto de partida para a

efetivação de qualquer direito fundamental.

Nessa  ponderação  de  valores,  é  essencial  a  invocação  do  princípio  da

proporcionalidade para se resguardar o equilíbrio entre a reserva do possível e o

mínimo existencial, impedindo,assim, o retrocesso nas conquistas sociais . Por fim, a

fiel  efetivação  dos  direitos  sociais  de  prestação  depende  ainda  de  um  padrão

uniformizado de atuação dos poderes estatais , para que a inércia do Poder Público

e a adoção de medidas parciais não acabem por produzir categorias variadas de

prestações de caráter universal.

Maria de Fatima Ribeiro (2009) diz que os direitos sociais , na sua efetivação

reclamam um mínimo de concretização. Isso significa que a reserva do possível não

pode ser usada para justificar nenhuma concretização.

Os direitos  mínimos garantidos constitucionalmente  e  as  políticas  públicas

necessárias  para  a  sua  implementação  necessitam  de  recursos  para  serem

concretizados.É papel do Estado, tanto rever quanto aplicar adequadamente esses

recursos arrecadados para atender as necessidades coletivas.

O mínimo existencial deve ser assegurado a todo o cidadão não de forma

individualizada,  mas,  sim,  como  objeto  de  políticas  públicas  bem  definidas  e

harmônicas com a noção de Estado Democrático de Direito.

4.3. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL.

O  princípio  da  reserva  do  possível  é  uma  construção  jurídica  germânica

originária de uma ação judicial que objetivava permitir a determinados estudantes 

cursar o ensino superior público embasada na garantia da livre escolha do trabalho,

ofício  ou  profissão.  Neste  caso,  ficou decidido  pela  Suprema Corte  Alemã que,
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somente se pode exigir do Estado a prestação em benefício do interessado, desde

que observados os limites de razoabilidade. Os direitos sociais que exigem uma

prestação de fazer estariam sujeitos à reserva do possível no sentido daquilo que o

indivíduo, de maneira racional, pode esperar da sociedade, ou seja, justificaria a

limitação do Estado em razão de suas  condições sócio econômicas e estruturais.

Por  outro lado,  de acordo com o artigo 7º,  IV,  da Constituição Federal,  o

mínimo existencial seria  o  conjunto de bens e utilidades básicas imprescindíveis

para  uma  vida  com  dignidade,  tais  como  a  saúde,  a  moradia  e  a  educação

fundamental.  Violar-se-ia,  portanto,  o  mínimo  existencial quando  da  omissão  na

concretização de direitos fundamentais inerentes à dignidade da pessoa humana, 

onde  não  há  espaço  de  discricionariedade  para  o  gestor  público.  Torna-se

importante, pois, que se amplie, ao máximo, o núcleo essencial do direito, de modo

a  não  reduzir  o  conceito  de  mínimo  existencial à  noção  de  mínimo  vital.

Ressaltando-se que, se o  mínimo existencial fosse apenas o mínimo necessário à

sobrevivência,  não  seria  preciso  constitucionalizar  o  direito  social,  bastando

reconhecer o direito à vida.

Segundo o autor alemão Andreas Krell, (2002, p.108) vivendo no Brasil desde

1993, “vários autores brasileiros tentam se valer da doutrina constitucional alemã

para inviabilizar um maior controle das políticas sociais por parte dos tribunais. Essa

posição é discutível e, na verdade, não corresponde às exigências de  um Direito

Constitucional Comparado produtivo e cientificamente coerente.

O  Princípio da Reserva do Possível consiste em uma falácia decorrente de

um Direito Constitucional Comparado equivocado, na medida em  que a situação

social  brasileira  não pode ser  comparada àquela dos países membros da União

Europeia (máxima  do Princípio da Igualdade Material) 

Devemos lembrar que os integrantes do sistema jurídico alemão não
desenvolveram seus posicionamentos para com os direitos sociais
num Estado de permanente crise social  com milhões de cidadãos
socialmente excluídos, um grande contingente de pessoas que não
acha  uma  vaga  nos  hospitais  mal  equipados  da  rede  pública,
crianças e jovens fora da escola, deficiência alimentar, subnutrição e
morte.

Relata o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal:
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Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se
qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela
própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 196) ou fazer
prevalecer,  contra  essa  prerrogativa  fundamental,  um  interesse
financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez configurado
esse dilema – que razões de ética jurídica impõem ao julgador uma
só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à
vida  e  saúde  humanas”.  (Agravo  Regimental  no  Recurso
Extraordinário  nº  393175-0RS,  Segunda  Turma,  Supremo Tribunal
Federal,  Relator  Ministro  Celso  de  Mello.Julgado  em
12/12/2006,publicado em 02/02/2007).

 É indiscutível a controvérsia sobre a aplicação do Princípio da Reserva do

Possível pelo Estado com o objetivo de legalizar sua omissão na implementação das

políticas públicas cuja função seria buscar o interesse público primário. Por outro

lado, não haveria óbice à utilização desse mesmo princípio, por analogia, para servir

de amparo legal aos prestadores de serviços de saúde que, muitas vezes, e em

decorrência  da  própria  inércia  do  Poder  Público,  veem-se   em  presença  de

condições  fáticas  desfavoráveis  que  os  impossibilitam  de  adotar  as  melhores

medidas  que  seriam  necessárias  e  indispensáveis  para  viabilizar,  concretizar  o

direito à vida e/ou à saúde. Essas condições, esse contexto, a deficiência estrutural,

a escassez material e de meios podem limitar a ação dos médicos e, sobremaneira,

a  implementação  desses  direitos  que  se  tornam dependentes  da  existência  das

condições materiais para a sua atendibilidade, a sua exequibilidade. O que se torna

muito mais grave no campo da saúde, onde uma ação ou omissão pode redundar

em grande sofrimento, ou mesmo, em morte.

Não há dúvidas de que a assistência  farmacêutica  está compreendida no

denominado “mínimo existencial”,  também designado “piso vital”  ou “piso mínimo

normativo”.

Filósofos e juristas têm defendido a tese de que o Estado deve garantir  o

"mínimo existencial", ou seja, os direitos básicos das pessoas, sem intervenção para

além desse piso. Dizem, ainda, que esse mínimo depende da avaliação do binômio

necessidade/capacidade, não apenas do provedor, mas, também, daqueles a quem

se prometeu a implementação da satisfação daquelas necessidades. Além disso,

como  vem  sendo  reconhecido  pela  doutrina  e  pela  jurisprudência  de  diversos

países, por força do princípio da dignidade humana, todo ser humano possui um
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direito ao mínimo existencial, o que significa um direito aos meios que possibilitem a

satisfação das necessidades básicas, entre as quais a necessidade de ter saúde.

Opõe-se ao atendimento do “mínimo existencial” a insuficiência dos recursos

financeiros do Estado para sua concretização. Essa insuficiência vem sendo aferida

pela doutrina e pela jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal Federal, na esfera

daquilo que se convencionou designar “reserva do possível”.

A “reserva do possível”,  no que toca à possibilidade financeira do Estado,

consubstancia a disponibilidade de recursos materiais para cumprimento de eventual

condenação do Poder Público na prestação de assistência farmacêutica.

Da mesma forma em que não há dúvidas de que a assistência farmacêutica

está compreendida no conceito  de mínimo existencial,  também não há qualquer

dúvida de que o mais visível limite à atuação judicial é o postulado da reserva do

possível. No entanto, é também o mais difícil de ser delimitado, sobretudo quando se

trata da possibilidade financeira de cumprimento da ordem judicial.

Assim  sendo,  o  orçamento  das  entidades  estatais  deve  conter  em  cada

exercício financeiro recursos suficientes para atender às prestações necessárias ao

mínimo existencial, tendo em vista se tratar de um direito fundamental da pessoa

humana.

As  Constituições  modernas  são  dotadas  de  normas  eficácia  imediata,  e

possuem o poder de tomar decisões políticas fundamentais, com o estabelecimento

de objetivos que devem ser perseguidos pelo Estado, independentemente de quem

esteja no poder.

O  princípio  da  dignidade  da  pessoa  humana  se  constitui  em  um  dos

fundamentos  da República Federativa do Brasil (art 1º, III), que por sua vez, tem

como um de  seus  objetivos  a  erradicação da pobreza e  a  marginalização,  e  a

redução das desigualdades regionais e sociais (Art 3º, III).

O mínimo existencial é a parcela mínima de que cada pessoa precisa para

sobreviver,  e  deve  ser  garantido  pelo  Estado,  através  de  prestações  estatais

positivas.
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O  Estado  obtém  recursos  para  garantir  o  mínimo  existencial  através  de

tributos, na espécie de impostos.

Devem ser observadas por cada entidade da Federação as parcelas mínimas

de  receitas  de  impostos,  incluídas  as  obtidas  através  de  transferências,  no

desenvolvimento do ensino e na saúde pública, conforme determina a Constituição

Federal.

É importante a existência de um sistema tributário que defina com precisão a

capacidade contributiva, de modo que os mais ricos contribuam para que o Estado

possa garantir a sobrevivência dos mais desfavorecidos, em conformidade com os

ditames constitucionais.

4.4. APLICAÇÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL NA SAÚDE.

Com a evolução dos avanços científicos e tecnológicos ao longo dos anos no

mundo,  os  indivíduos  foram  se  transformando  culturalmente  e  socialmente,

buscando cada vez mais o aumento  de seus conhecimentos  e,  passaram a ser

melhor qualificados  para o mercado de trabalho. Porém, principalmente em países

como o Brasil, muitos cidadãos ficam incapacitados de acompanhar estas mutações:

ora por falta de iniciativa própria, ora por falta de um Estado mais próximo. Esta

situação acaba deixando estes à margem da sociedade, sem capacidade proverem

a sua própria subsistência.

A análise dos direitos a prestações estatais em sentido estrito, necessita de

garantia de liberdade fática como pressuposto para o exercício da liberdade jurídica.

Assim, os direitos fundamentais expressam princípios que exigem que o indivíduo

possa se desenvolver dignamente na comunidade social. Para ele: se o objetivo dos

direitos fundamentais é o desenvolvimento da personalidade humana de forma livre,

há  necessidade  de  liberdades  fáticas,  isto  é:  devem  assegurar  também  os

pressupostos do uso de liberdades jurídicas e, portanto, são não só do poder fazer

jurídico, mas também do poder atuar realmente (ALEXY, 2008, p.538).
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Por  vezes,  a  prestação  de  um  direito  de  segunda  geração  carece  da

concretização  de  direitos  fundamentais  de  todas  as  dimensões.  A  prestação

concreta  da  saúde  depende  da  materialização  da  liberdade  fática,  do

desenvolvimento  pessoal  e  coletivo  e  possibilita  o  pluralismo  e  o  exercício  da

democracia. Contudo, sua análise teórica é feita sob o prisma da ponderação dos

direitos  fundamentais  a  prestações  estatais:  "verificase  em  que  medida  tais

prestações são asseguradas concretamente como direito fundamental e quais as

prerrogativas garantidas para além dessas prestações objeto de direito fundamental"

(PEREIRA, 2006, p.272).

Diante da impossibilidade do Estado suprir a carência de alguns cidadãos que

necessitam do seu amparo, pois ao se extraírem pretensões positivas dos direitos

fundamentais, sua concretização passa a demandar emprego de meios financeiros,

tais direitos passam a viger sob a reserva do possível, compreende o fornecimento

de serviços públicos de acordo com a situação econômica conjuntural, isto é, sob a

reserva do possível  ou conforme autorização orçamentária -  evidenciando que a

efetividade dos direitos positivos, ao seu turno, demanda a existência de um aparato

estatal de prestação, incluindo estrutura física, logística e pessoal, a gerar gastos

que devem ser cobertos.

A teoria do princípio da reserva do possível,  tem como berço as decisões

proferidas pela Corte Alemã, que  sustentou que as limitações de ordem econômica

podem comprometer sobremaneira a plena implementação dos ditos direitos sociais.

Ficando  a  satisfação  destes  direitos,  assim,  na  pendência  da  existência  de

condições materiais - especialmente econômicas – que permitam sua atendibilidade.

(OLIVEIRA NETTO, 2005, p.04).

Vaz faz uma distinção entre reserva do possível e reserva do financeiramente

possível: Aquela é gênero do qual esta é espécie. Enquanto a reserva do possível

diz respeito a todos os eventos formais ou materiais que impedem a concretização

dos direitos humanos econômicos, sociais e culturais, a reserva do financeiramente

possível  faz  referência  apenas  à  eventuais  limites  orçamentários  do  Estado.

(VAZ,2007,p.40).
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A  insuficiência  de  possibilidade  econômica  se  apresenta  como  fronteira

necessária  à  prestação  dos  direitos  fundamentais.  Isto  significa  o  abandono  da

incondicionalidade das prestações de direitos fundamentais. As inevitáveis decisões

sobre preferências, sobre o emprego e distribuição dos meios financeiros estatais

disponíveis,  motivadas  pela  falta  de  recursos,  passam  de  ser  uma  questão  de

discricionariedade política a uma questão de observância dos direitos fundamentais,

mais nomeadamente: de concorrência e conflito de direitos fundamentais. De logo,

mostra-se um problema hermenêutico,  que se agrava cada vez mais,  porque os

direitos  fundamentais,  decifrados  conforme  o  Estado  Social,  não  contêm  em  si

mesmo nenhum critério acerca da extensão da garantia dos pressupostos sociais da

sua liberdade.

Acredita-se  que  somente  o  fato  da  legislação  deferir  prerrogativas  aos

componentes da sociedade,  não suscita  a obrigação de cumpri-las,  por se fazer

imperiosa  a  existência  de  recursos  materiais  viabilizando  a  satisfação  de  tais

direitos.

Os direitos sociais e econômicos dependem da concessão do legislador, o

que gera a problemática dos direitos fundamentais e acabam por não gerar por si só

a  pretensão  às  prestações  positivas  do  Estado.  São  revestidos  pela  forma  de

normas  programáticas  e  acabam  por  ficar  sujeitos  à  interposição  do  legislador,

especialmente  no  que  diz  respeito  ao  orçamento  público  (NEGREIROS,  2001,

p.282).
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CONCLUSÃO.

Em conformidade com os estudos relacionados, pode-se concluir que a saúde

é direito fundamental constitucionalmente garantido, de forma que qualquer cidadão

está  legitimado  a  exigir  do  Estado,  administrativamente  ou  judicialmente,  a

efetivação deste direito fundamental social e de aplicabilidade imediata.

Todavia,  o  direito  à  saúde deve ser  entendido como um direito  de justiça

social essencialmente como forma de garantia a uma vida digna.

Compete ao Estado a garantia do direito fundamental à saúde, utilizando-se

de  medidas  suficientes  e  adequadas  para  tratar  e  prevenir  doenças,  além  de

modificar o sistema social mediante políticas sociais e econômicas, com a finalidade

de elevar cada vez mais a qualidade de vida das pessoas.

A efetivação do direito à saúde pelo Estado se dá por intermédio do SUS ,

órgão este que é descentralizado, com competências distintas e direções únicas em

cada esfera de governo, tendo como obrigação a promoção de atendimento integral

a população.

A prestação dos serviços de saúde pública nos dias de hoje padece com

problemas que afetam a qualidade deste serviço junto à população.

A  falta  de  medicamentos  e  de  tratamentos  médicos  e  ambulatoriais

adequados  fornecidos  pelos  Estados,  hospitais  em  números  insuficientes,

profissionais  da  área  médica  muitas  vezes  desqualificados,  implicam,

consequentemente a uma má gestão da saúde pelo Estado.

Verifica-se  pessoas  doentes  sem  condições  financeiras  para  custear

tratamentos particulares ou através de planos de saúde, são obrigados a aguardar

atendimento em filas intermináveis e se veem obrigadas a permanecer muitas vezes

a  espera  de  medicamentos  e  tratamentos  necessários  a  serem  custeados  pelo

Estado, ferindo direito fundamental consagrado.

O princípio da reserva  do possível  refere-se à disponibilidade de recursos

materiais  para  o  cumprimento  de  eventual  condenação  do  Poder  Público  na

prestação de assistência farmacêutica. Por vezes tem encontrado adeptos, mas a

maioria  dos  entendimentos  doutrinários  e  jurisprudências  curvam-se  diante  do
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princípio  do  mínimo  existencial,  ou  seja,  entende-se  que,  para  se  aplicar  este

princípio da reserva do possível, o Estado deve prestar no mínimo aos cidadãos os

direitos  básicos  descritos  em  nossa  Constituição  Federal  de  1988,  sem  esta

prestação do mínimo não há de se discutir o princípio da reserva do possível.

Por sua vez, o princípio do mínimo existencial está atrelado ao princípio da

dignidade humana e garante  que a reserva do possível somente deve ser acolhida

se o Poder Público demonstrar suficientemente que a decisão causará mais danos

do  que  vantagens  à  efetivação  de  direitos  fundamentais,  considerando-se

principalmente o fato de que a saúde é direito fundamental de todos os cidadãos,

não podendo, por isso, prevalecer a situação econômica financeira do Estado sobre

aquele.

No entanto, quando violado o direito à saúde , outro caminho não há para o

cidadão  senão  a  busca  da  intervenção  do  Poder  Judiciário,  fazendo  valer  a

aplicabilidade  imediata  das  normas  que  definem  os  direitos  e  as  garantias

fundamentais, garantindo-se, assim, a realização de efetivas medidas na busca à

assitência farmacêutica e médica necessária.

Neste vértice, o Poder Judiciário vem cumprindo o seu papel, determinando a

realização de tais  medidas pelo  Estado,  no  sentido  de proporcionar  tratamentos

médicos e hospitalares, além do fornecimento de medicamentos às pessoas que

deles necessitem.
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