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RESUMO 

Apesar dos benefícios e avanços da Política Nacional de Medicamentos (PNM), sobretudo o 

aumento significativo do acesso da população brasileira a medicamentos, tem-se observado, 

notadamente em âmbito estadual, o crescimento do número de demandas judiciais 

direcionadas a esse propósito. A judicialização da saúde acaba por exigir que o Estado forneça 

medicamentos e tratamentos demandados em juízo, em homenagem ao direito à saúde, 

previsto no art. 6º da Constituição Federal de 1988. O objetivo deste trabalho é analisar a 

relação entre os poderes médicos e jurídicos na promoção do direito ao acesso a 

medicamentos no estado do Ceará. Trata-se de um estudo descritivo, qualitativo, que se 

utilizou basicamente de pesquisa documental, tendo como material de análise processos 

judiciais impetrados contra a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (SESA) ou contra a 

Secretaria Municipal da Saúde (SMS) do município de Fortaleza, no período de 2014 a 2017, 

cujos objetos contemplavam a solicitação de medicamentos para o tratamento de doenças 

crônico-degenerativas. Utilizou-se a análise do discurso numa perspectiva foucaultiana, com o 

propósito de identificar as visões dos atores que compõem os processos judiciais e examinar 

as diferentes maneiras pelas quais o discurso desempenha um papel em sistemas estratégicos. 

Sob essa ótica, constatou-se que o Estado é manipulado e manipula interesses, fazendo com 

que a judicialização do acesso a medicamentos apresente-se, de modo indireto, como uma 

verdadeira forma de organização do mercado farmacêutico. Com efeito, muitas vezes, há a 

imposição para fornecimento de medicamentos recém-lançados no mercado e cuja efetividade 

sequer restou cientificamente comprovada. Propõe-se uma maior comunicação entre os 

sistemas de saúde e jurídico, sobretudo entre o Poder Judiciário estadual e as secretarias de 

saúde do estado e do município de Fortaleza, que permita a efetiva funcionalidade entre a 

judicialização e a resolutividade dos problemas de saúde. Afigura-se também imperioso um 

maior investimento no apoio e formação dos magistrados que atuam nas causas que versam 

sobre a concessão de medicamentos em âmbito estadual, como o estabelecimento de critérios 

objetivos para concessão de medicamentos, tendo em vista o tipo, gravidade e risco da doença 

que acomete o paciente. 

Palavras-chave: Poder Judiciário e saúde. Biopolítica. Judicialização e medicamentos. 



 

 

ABSTRACT 

 

The National Medications Policy (PNM) in Brazil has resulted in a significant increase in the 

population’s access to medications. However, despite the significant advances and benefits 

brought by the PNM, there has been an increase in the number of lawsuits related to the 

access to medications. The judicialization of health ultimately requires the State to provide 

drugs and treatments demanded in court to honor the right to health, as guaranteed by the 

article 6 of the Federal Constitution of 1988. The purpose of the present work was to analyze 

the relationship between the medical and legal powers in the promotion of the right to access 

to medications in the State of Ceará. This was a descriptive and qualitative study, which 

reviewed and analyzed lawsuits filed against the Health Department of the State of Ceará 

(SESA) or against the Municipal Health Department (SMS) of the municipality of Fortaleza, 

from 2014 to 2017. These lawsuits claimed rights to free access to medications for the 

treatment of chronic degenerative diseases. A discourse analysis under the Foucaultian 

perspective was used to identify the points of view of the actors involved in the judicial 

processes, and to examine the different ways in which discourse plays a role in strategic 

systems. From this perspective, it was found that the State is manipulated and also 

manipulates the interests of the parties involved, indirectly making the judicialization of 

access to medications a form of organization of the pharmaceutical market. In fact, there is 

often the imposition that certain newly launched drugs be freely supplied to patients, despite a 

lack of scientifically proven effectiveness for them. The present work proposes an increase in 

the communication between the health and legal systems to allow for an effective 

functionality between judicialization and the resolution of health problems, especially 

between the state judiciary and the health departments of the state and municipality of 

Fortaleza. It is also imperative to invest more in the support and training of magistrates who 

work on processes related to the granting of medicines at the State level, for example, with the 

establishment of objective criteria for the granting of medications, taking into account the 

type, severity and risks of the disease that affects the patient. 

 

Keywords: Judiciary and health. Biopolitics. Judiciary and medications. 
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1 INTRODUÇÃO 

A saúde é um direito fundamental, social e universal. O Estado, em seu papel de 

garantidor dos direitos fundamentais consubstanciados na Constituição Federal de 1988 e 

concretizador dos direitos sociais de cunho prestacional, possui o dever de fornecer prestações 

mínimas para garantia da vida e do desenvolvimento sadio da população. O texto 

constitucional, em seu art. 196, preceitua que tais intervenções prestacionais do Estado na 

área da saúde são desenvolvidas a partir de políticas públicas sociais e econômicas que 

objetivem a redução ao risco de doenças, além da universalidade de acesso igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

Com efeito, dentre o rol de medidas que podem ser citadas como necessárias à 

garantia da efetiva melhoria das condições de saúde dos cidadãos, tem-se a política de 

medicamentos, cujo “[...] propósito precípuo é o de garantir a necessária segurança, eficácia e 

qualidade dos medicamentos, a promoção do uso racional e o acesso da população àqueles 

considerados essenciais” (BRASIL, 2001a, p. 9). 

No que se refere ao acesso a medicamentos, a judicialização tem, hodiernamente, 

se constituído uma das mais confiáveis medidas adotada por usuários de saúde, para garantia 

desse direito no atual panorama do Sistema Único de Saúde (SUS), onde operadores do 

direito interferem profundamente na alocação de recursos e benefícios dentro das políticas 

públicas no Brasil (MARQUES; DALLARI, 2007; FERRAZ; VIEIRA, 2009; CARVALHO; 

LEITE, 2014). 

Dentre as tecnologias disponíveis à ciência médica, o medicamento é, sem sombra 

de dúvidas, uma das mais empregadas. Além disso, os medicamentos são considerados 

essenciais e importantes indicadores sociais e culturais de uma sociedade (CARRIE; 

MACKEY; LAIRD, 2015; DOOCY et al., 2016). Ocorre que os medicamentos, ao longo dos 

anos, tornaram-se verdadeiras fontes de lucro, sobretudo para as indústrias. Se num passado 

remoto os medicamentos foram tão somente concebidos como meios de se promover a saúde, 

atualmente são percebidos como mercadorias de estimado valor econômico (FRIEDEN, 

2013). 

Segundo dados da Associação Brasileira do Atacado Farmacêutico (Abafarma), no 

Brasil, que é o 6º maior consumidor mundial de medicamentos per capita, com previsão de 

assumir o 5º lugar em 2022, o faturamento no mercado farmacêutico em 2017 ultrapassou os 

R$ 85,35 bilhões, sendo que, deste montante, 52% foram de recursos governamentais e  
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R$ 1,32 bilhão decorrentes de judicialização do setor, onde 50 medicamentos concentraram 

todas as ações (INTERFARMA, [2017]). 

A garantia do acesso a medicamentos é um dos princípios que orientam  

as políticas públicas estabelecidas pela Política Nacional de Medicamentos (PNM).  

Os medicamentos são empregados em intervenções básicas de promoção e de proteção à 

saúde. De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde do Brasil (2005), garantir o acesso da 

população a medicamentos e promover seu uso racional é um dos principais objetivos das 

políticas mundiais. É importante também se destacar que diversos profissionais de saúde e 

variadas instituições (governamentais e não governamentais, públicas e privadas), cada um 

desempenhando ações distintas a depender do contexto social e político, integram o 

componente do acesso a medicamentos. 

No Brasil, o SUS, por meio da Política Nacional de Assistência Farmacêutica 

(PNAF), oferece medicamentos gratuitos para atendimentos ambulatoriais. Conforme 

estabelecido na Portaria GM/MS n. 204, de 29 de janeiro de 2007, o financiamento da 

assistência farmacêutica (AF) é constituído por três componentes, são eles: o componente 

básico (CBAF), que custeia medicamentos e insumos oferecidos nas unidades de atenção 

básica à saúde, contemplando as doenças mais prevalentes; o componente estratégico 

(CESAF), que custeia medicamentos para doenças consideradas endêmicas e que acometem 

grupos vulneráveis, tais como tuberculose e hanseníase, e o componente de dispensação de 

medicamentos excepcionais – Componente Especializado de Assistência Farmacêutica 

(CEAF), que custeia medicamentos cujas estratégias de emprego foram estabelecidas por 

Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), elaborados pelo Ministério da Saúde 

(CHIEFFI; BARRADAS; GOLBAUM, 2017). 

Hodiernamente é possível se perceber que os gastos anuais realizados para a 

aquisição de medicamentos aumentam em todos os países, fazendo com que se torne um 

verdadeiro fenômeno mundial. Dados veiculados pelo The Statistics Portal mostram que os 

gastos com medicamentos no mundo passaram de $ 887.000.000.000,00, no ano de 2010, 

para $ 1.105.000.000,00, em 2016, e com previsão de gastos para $1.470.000.000,00, em 

2021. Assim, os gastos com medicamentos refletem um dos principais componentes de custos 

em saúde no mundo (PARKER-LUE; SANTORO; KOSKI, 2015). 

Com efeito, os debates sobre os preços dos medicamentos deixaram de ser 

exclusivos do meio acadêmico e governamental, passando a atingir praticamente todos os 

níveis sociais (GRONDE; UYL-DE GROOT; PIETERS, 2017). O financiamento com a 
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aquisição de medicamentos pelo governo e a regulação do preço dos mesmos no mercado 

foram um dos temas nas eleições presidenciais nos Estados Unidos no ano de 2016 (WARD, 

2015; POLLACK, 2015). 

Segundo a PNM, aprovada pela Portaria n. 3.916, de 30 de outubro de 1998,  

o acesso da população a medicamentos seguros, eficazes e de qualidade é assegurado quando 

os gestores do SUS, nas três esferas de governo (federal, estadual e municipal), atuam em 

estreita parceria, concentrando esforços e recursos para alcançar tal propósito (BRASIL, 

2001a). Ocorre, entretanto, que o que pode ser verificado em, basicamente, todo o território 

nacional é um aumento exponencial das ações judiciais voltadas a garantir o acesso individual 

a medicamentos. Ora, até junho de 2009, 2.762 ações relacionadas à requisição de 

medicamentos (BRASIL, 2009) tinham atingido o Supremo Tribunal Federal (STF). No ano 

de 2015, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo teve seu orçamento num montante 

aproximado de R$ 1,2 bilhão. Tal valor destinou-se à aquisição de medicamentos e insumos 

para atendimento de 57 mil pacientes que recorreram diretamente aos tribunais de justiça 

(PIERRO, 2017). Até julho de 2016, o Ministério da Saúde respondia a 16.031 ações,  

9% acima do montante movido em 2015 (MELLO, 2016). 

O Brasil é um dos principais atores da política de medicamentos na América 

Latina. Com um sistema de saúde universal garantido por lei, o Brasil oferece um terreno 

propício para se pensar as maneiras, muitas vezes imprevisíveis, que as pessoas empregam 

para obtenção de tratamentos, seja junto ao Estado ou ao Mercado (BIEHL, 2016b). 

Nos últimos anos, o processo de desenvolvimento de produtos farmacêuticos,  

de tecnologias sanitárias e de artifícios relacionados à comercialização desses produtos 

tornou-se cada vez mais global. A questão pertinente é a necessidade de se discutir a 

governamentalidade desse mercado, ou seja, o modo como são regulados a produção, a 

distribuição e, sobretudo, o acesso e uso de produtos farmacêuticos, particularmente, 

medicamentos. 

Sabe-se que o sistema de regulamentação de medicamentos originou-se no início 

do ano de 1900, em reação às práticas abismais da indústria de alimentos e à comercialização 

sem restrições de produtos frequentemente altamente tóxicos (HILTS, 2003). Após os graves 

incidentes com o dietilenoglicol, no ano de 1937, e com a talidomida, na década de 1960, 

observou-se uma expansão gradual dos requisitos para a comercialização de medicamentos, 

sendo que o foco permaneceu sendo a validação de informações fornecidas pela indústria 

farmacêutica, particularmente aquelas relacionadas à segurança e eficácia em uma população 

definida por meio de uma série de ensaios clínicos controlados (EVANS, 2010). 
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Diversos aspectos, alguns dos quais serão abordados neste trabalho, tais como o 

controle da indústria farmacêutica sobre as informações disponibilizadas aos profissionais  

de saúde e a sociedade em geral sobre produtos farmacêuticos, podem resultar em graves 

ameaças para a saúde pública. Diferentes práticas e campos regulatórios que afetam o acesso  

a medicamentos são, muitas vezes, separados artificialmente e tratados isoladamente, o que 

interfere na qualidade da informação disponível sobre a segurança e eficácia dos 

medicamentos, comprometendo diretamente sua prescrição e disponibilização à população. 

O termo “judicialização” é comumente empregado para descrever a crescente 

dependência da adjudicação de direitos pela resolução de decisões políticas complexas, como 

a distribuição de escassos recursos (HIRSCHL, 2009; 2011; TATE; VALLINDER, 1995; 

VALLINDER, 1994). A maior crítica à judicialização, entretanto, é que ela cria incentivos 

para o Judiciário usurpar as prerrogativas dos demais poderes constituídos pelo governo 

(HIRSCHL, 2009; 2011; TATE; VALLINDER, 1995; VALLINDER, 1994). Há que se 

destacar, contudo, que alguns autores, como Brinks, Gauri e Shen (2015), afirmam que o 

constitucionalismo dos direitos sociais pode complementar o trabalho de ramos mais 

representativos do governo e das organizações da sociedade civil. 

No ano de 2014, em entrevista à Folha de S.Paulo, o diretor do Centro Cochrane 

no Brasil, Álvaro Atallah, especulou que são os interesses da indústria farmacêutica na 

obtenção de lucro que mobilizam a judicialização no setor farmacêutico: “Por que ninguém 

processa o governo para dar cálcio às gestantes e prevenir a hipertensão? Porque o cálcio não 

custa nada, não tem nenhum lobby por trás” (ATALLAH, 2014, online). Já Biehl (2016a) 

entende que a judicialização é conduzida por elites urbanas que buscam medicamentos de alto 

custo que não fazem parte da lista de medicamentos governamentais. Sob essa ótica, as 

pessoas que judicializam são interpretadas como litigantes que explodem a expansividade do 

direito constitucional à saúde, o que prejudica as políticas de saúde pública programadas pelo 

País e promove os interesses do setor privado que restringem e esgotam os recursos do 

Estado. 

Ana Luiza Chieffi, pesquisadora da Universidade de São Paulo (USP), em sua 

pesquisa de doutoramento, constatou que 

[...] as ações judiciais dos pacientes diabéticos têm menor chance de serem 
impetradas por defensores públicos e promotores que por advogados privados. Em 
relação ao tipo de ação, observou-se maior chance de serem impetradas via mandado 
de segurança do que via rito ordinário, e menor chance de serem impetradas via ação 
civil pública em relação ao rito ordinário. A análise do local onde ocorreu a 
prescrição médica dos itens judicializados mostrou menor chance desta ser 
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elaborada em UBS/centro de saúde, hospitais e clínica especializada/ambulatório de 
especialidade/policlínica, quando comparadas com a clínica privada. Os dados 
demonstraram que as ações judiciais dos pacientes diabéticos acentuam as 
características de natureza privada e individual da demanda. (CHIEFFI, 2017, p. 27). 

Considerando esse quadro, haveria que se concluir que, na prática, aquele que 

goza de menos recursos e mais precisa é, efetivamente, quem menos tem acesso a esse tipo de 

demanda judicial. Ter-se-ia uma espécie de “Robin Hood às avessas”, onde se tiraria dos 

pobres para dar àqueles que dispõem de condições de pagar por um bom advogado. 

A hipótese que conduz este trabalho, à luz do conceito de biopolítica empregado 

por Michel Foucault em muitas de suas investigações, é a de que os discursos que descrevem 

a judicialização como fenômeno de desigualdade e antagonista do sistema de saúde pública 

estão equivocados. Pretende-se demonstrar que as demandas judiciais são, na verdade, uma 

prática generalizada, acessível até aos mais pobres. Com efeito, a judicialização tornou-se, em 

grande medida, um recurso alternativo para que as pessoas tenham acesso aos cuidados de 

saúde quando alguns mecanismos administrativos não respondem às expectativas da 

sociedade. 

Uma das características da judicialização no campo da saúde é que, além de 

indicar um crescente aumento no número de ações judiciais, ela reintroduz discursos de 

diversos setores em um debate público acerca do direito à saúde, bem como problematiza a 

natureza do cuidado para além das tecnologias sanitárias e estabelece uma interface entre o 

público e o privado com instituições governamentais. A judicialização permite, em certa 

medida, que pacientes, profissionais de saúde, profissionais do direito e tecnologias médicas, 

por conta das relações que estabelecem entre si, refaçam suas práticas, ocupem novos  

espaços e se ressignifiquem entre si (BIEHL, 2016a). Estar-se-á, portanto, em um campo fértil 

para a problematização de novas formas de subjetivação, que podem ser exploradas no 

agenciamento entre jurisprudência, política e medicamentos. 

Apesar dos benefícios e avanços da PNM, sobretudo o aumento do acesso da 

população brasileira a medicamentos, tem-se observado um crescimento significativo  

do número de demandas judiciais voltadas a esse propósito. A judicialização da saúde acaba 

por exigir que o Estado, particularmente os gestores das políticas de saúde, forneça os 

medicamentos e tratamentos requeridos, em homenagem ao direito à saúde definido pela 

Constituição Federal. 

Um dos efeitos negativos da judicialização é que ela pode comprometer os 

princípios do SUS, uma vez que promove dificuldades na gestão dos recursos da assistência 
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farmacêutica e não fornece garantias ao uso criterioso dos medicamentos, por vezes 

submetendo os requentes a riscos desnecessários. Nesse cenário, onde a judicialização 

praticamente tornou-se rotina, um dos grandes desafios do Estado é, tendo em vista a escassez 

de recursos financeiros disponíveis, garantir o acesso da sociedade a medicamentos seguros, 

eficazes e em tempo hábil, suficiente para aliviar o sofrimento dos doentes, curar suas 

doenças e restaurar seu estado de saúde. 

A importância do presente estudo se dá pela necessidade de se compreender esse 

fenômeno dentro do SUS. Tendo em vista o elevado custo com medicamentos para o 

tratamento de doenças crônico-degenerativas e a proporção elevada de demandas por estes 

medicamentos, que não são previstos nos programas governamentais, é necessário analisar e 

problematizar a origem dessas demandas, seus efeitos sobre a política e a vida da população. 

Estudos realizados sobre a judicialização da saúde em alguns estados brasileiros indicam que 

a maioria dos processos judiciais é movida por particulares (WANG et al., 2014), conduzidos 

por advogados privados, envolvendo medicamentos que não são fornecidos pelos programas 

de assistência farmacêutica do SUS. 

Em estudo realizado no estado de São Paulo, por exemplo, foi detectada forte 

associação entre o nível socioeconômico do demandante e o número de ações judiciais 

(CHIEFFI; BARATA, 2009; NAFFAH FILHO; CHIEFFI; CORREA, 2010). O atraso no 

fornecimento de medicamentos, a má gestão, a inatividade e a incorporação de novas 

tecnologias no SUS, sobretudo, de novos fármacos, estão associados ao aumento das 

demandas judiciais por medicamentos e novos tratamentos (PEPE et al., 2010; GOMES et al., 

2014). 

Este trabalho é fruto de reflexões, e seu propósito é expô-las na expectativa de que 

novos elementos sejam inseridos nos debates sobre o acesso às tecnologias sanitárias. Para tal 

desiderato, utilizar-se-ão das perspectivas foucaultianas, segundo as quais a judicialização da 

saúde é fruto de uma evolução histórica. Contar essa história, fazendo genealogia da 

judicialização da saúde, é o propósito deste trabalho. Esse seria o primeiro eixo desta 

dissertação. O segundo eixo, de cunho metodológico, é o que se denominaria de análise dos 

discursos. Aqui, tomando como base exemplos de ações judiciais envolvendo solicitações de 

medicamentos, será realizada uma análise das peças que as compõem, à luz dos conceitos de 

biopoder e biopolítica, tão bem trabalhados por Foucault. A partir desse enfoque, a pretensão 

é avaliar como se dá a constituição da judicialização da saúde por meio de certos discursos, 

particularmente tomando como objeto de disputa o tratamento pelo emprego de 

medicamentos. 
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Uma das contribuições de Foucault para as ciências humanas foi sua investigação 

sobre os modos como a sociedade produz subjetividades. Para este filósofo, o poder político 

não está ausente do saber, ele é tramado pelo saber. Ora, quando alguém se encontra doente, 

necessitando de medicamentos para obter a cura e não tem condições financeiras de adquirir o 

medicamento pode mover uma ação judicial contra o Estado no intuito de que este 

providencie o tratamento medicamentoso necessário. Entrar no direito é onerar os cofres 

públicos, sem, porém, se descurar da observância de determinadas regras e formalidades. 

O Estado, por sua vez, alegando não ter recursos, pode negar-se a fornecer o 

tratamento proposto e apresentar alternativas, estabelecendo, assim, uma espécie de disputa.  

O direito é, pois, uma maneira de “fazer guerra”. Se isso é verdade, não é menos verdadeiro 

dizer que é possível chegar a um acordo, isto é, interromper uma hostilidade regulamentada. 

O acordo é estabelecido mediante um pacto. Aqui, os dois oponentes recorrem a um sistema 

jurídico que buscará regulamentar as tensões, as relações de força, tentando demonstrar qual 

dos dois apresenta a verdade, a força e a importância do que se diz, capaz de ancorar a melhor 

decisão. 

A judicialização é, em certa medida, um modo de governar a vida humana, de 

impor o cumprimento de decisões que expõem as verdades construídas pelos médicos, pelos 

laboratórios farmacêuticos. É essa análise mais restrita das relações econômicas, políticas e 

sanitárias que se deseja realizar. 

Pretende-se, com este trabalho, apresentar conceitos de biopolítica e de biopoder, 

tão bem investigados por Foucault, na expectativa de que, uma vez problematizados, seja 

possível compreender melhor de que modo o Estado legitima-se a tomar a vida humana como 

objeto de governo, e como fenômenos, como a medicalização da sociedade, são fundamentais 

para que o Poder Judiciário interfira, bem como sofra interferência direta sobre a medicina, 

especificamente na disponibilização de medicamentos. O propósito é viabilizar a interface 

entre medicalização e judicialização, sobretudo na produção de subjetividades, visto que  

estas são resultados das tensões existentes entre poder-saber nos campos médico e jurídico. 

Buscar-se-á demonstrar tal perspectiva com a apresentação de alguns processos judiciais, 

exemplos da judicialização do acesso a medicamentos. 

O objetivo principal desta pesquisa é analisar a relação entre os poderes médico e 

jurídico na promoção do direito ao acesso a medicamentos no estado do Ceará. E os objetivos 

específicos são: contextualizar a judicialização na saúde à luz do conceito de biopolítica de 

Foucault; e problematizar o papel do Poder Judiciário na garantia do direito a medicamentos 

aos usuários do SUS. 
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Esta dissertação utilizou-se basicamente de pesquisa documental, notadamente 

doutrina de estudiosos, artigos e periódicos de profissionais das áreas médica e jurídica, bem 

como peças de processos iniciados junto ao Poder Judiciário. Buscou-se focar a análise de 

processos judiciais impetrados contra a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (SESA) ou 

contra a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) do município de Fortaleza, principalmente no 

período de 2014 a 2017, com vistas ao fornecimento de medicamentos destinados ao 

tratamento de doenças crônico-degenerativas. 

Aplicou-se a análise do discurso numa perspectiva foucaultiana, para identificar 

visões dos atores que compõem processos judiciais. Ao se empregar a análise do discurso, não 

se buscará encontrar o poder e sua origem, tal como se faz na análise fenomenológica ou em 

métodos interpretativos, mas sim os discursos presentes nos materiais analisados tal como 

eles se apresentaram. O objetivo é buscar examinar as diferentes maneiras pelas quais o 

discurso desempenha um papel em sistema estratégico, que envolve a Secretaria de Saúde do 

Estado do Ceará e/ou a Secretaria Municipal da Saúde do município de Fortaleza, o hospital, 

o médico e o paciente, onde o poder está implicado e para o qual o poder funciona. A análise 

do poder que se pretendeu analisar é concebida como algo que opera por meio do discurso, já 

que o discurso, a verdade enunciada, é um elemento estratégico nas relações de poder. 

Optou-se pela perspectiva foucaultiana de biopolítica em virtude de que esta 

noção apareceu no início do século XX, nas teorias do Estado do tipo organicista e em 

diferentes versões – humanista, biológica e política – ao longo do século passado. No entanto, 

a noção que mais influenciou diversos pesquisadores, em seus mais variados campos de 

saberes, foi a empregada por Foucault, para analisar uma das formas assumidas pelo poder na 

modernidade. 

O termo “biopolítica” foi cunhado por um cientista político sueco, Rudolf Kjellén, 

no intuito de traduzir a biologização do Estado. Pois bem, se a medicina clássica trabalha  

com binômio saúde/doença, numa perspectiva biológica da profundidade – os órgãos internos, 

a visão da fisiologia e da anatomopatologia, a espessura dos tecidos, apenas para citar alguns 

dos elementos evidenciados por Foucault (2004a/1963), em “O nascimento da clínica” –,  

a noção de biopolítica introduzida por este autor possibilita compreender de que modo a 

medicina opera, independentemente do código binário saúde/doença, e investe na 

normalização do corpo populacional, em sua “superfície”, por meio de circuitos de 

informação onde se pode verificar a biomedicalização e a molecularização da biologia, 

decompondo unidades orgânicas dos corpos e tornando possível uma posterior circulação dos 

poderes e dos saberes (CHIGNOLA, 2015). 
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A análise do poder proposta por Foucault caracteriza-se por estudar seu 

funcionamento concreto, as tecnologias e dispositivos de poder-saber, estrategicamente 

implantados a partir da imanência das relações sociais. Para ele, a biopolítica trabalha com 

probabilidades e metas estatísticas, intervindo no ambiente e objetivando regular a população 

como espécie viva. Nesse sentido, pareceu oportuno problematizar a judicialização do acesso 

a medicamentos sob a perspectiva desse autor, visto que os medicamentos constituem, numa 

sociedade atravessada por mecanismos normativo-disciplinares e de regulação, um importante 

instrumento de normalização. 
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2 BIOPOLÍTICA E BIOPODER 

Em suas análises, Foucault propõe uma análise ascendente do poder, que parte de 

múltiplas relações de forças, práticas, configuradas e cristalizadas em certos dispositivos.  

Em seus achados, ele identificou a implantação de uma série de dispositivos que, desde o 

século XVIII, davam suporte, ou seja, complementavam o poder soberano. 

No século XVIII, Foucault identificou o aparecimento de uma modalidade de 

poder, o “poder disciplinar”, que é exercido diretamente sobre os corpos e que, diferente do 

“poder soberano”, não se propõe a extrair bens e riquezas, mas energias, tempo e trabalho, 

com o mínimo de gastos e a máxima eficiência possível. Ora, é este “poder disciplinar” que 

progressivamente dará origem a um tipo de conhecimento, o “clínico”, que teria como padrão 

de medida não a lei, mas a norma. 

O poder disciplinar é um modo do exercício do poder sobre o homem, como  

ser vivo em sua forma individualizada. No poder disciplinar, a medicina ocupa um lugar 

central. Prosseguindo suas análises, Foucault constatou que na sociedade disciplinar  

surgiu outra tecnologia de poder que também se aplica à vida, mas que, diferentemente  

do poder disciplinar, não se aplicava sobre o corpo do indivíduo, mas sobre outro corpo, o da 

população. 

Foi numa conferência sobre o nascimento da medicina social que a noção de 

biopolítica apareceu pela primeira vez em Foucault (1984). Pode se verificar uma clara 

complementaridade entre disciplinas e biopolítica, quando ele argumentou que: 

[...] o capitalismo, desenvolvendo-se em fins do século XVIII e início do século 
XIX, socializou um primeiro objeto que foi o corpo enquanto força de produção, 
força de trabalho. O controle da sociedade sobre os indivíduos não se opera 
simplesmente pela consciência ou pela ideologia, mas começa no corpo, com o 
corpo. Foi no biológico, no somático, no corporal que, antes de tudo, investiu a 
sociedade capitalista. O corpo é uma realidade bio-política. A medicina é uma 
estratégia bio-política. (FOUCAULT, 1984, p. 80). 

Esta medicina social, que se apresentou em diferentes aspectos – medicina do 

Estado alemão, medicina urbana francesa e medicina da força de trabalho inglesa – foi 

responsável pelo estabelecimento de regulamentações sobre o sujeito/objeto da biopolítica:  

a população. 

A população, esse novo sujeito/objeto do poder, será regulado fundamentalmente 

pela norma a fim de integrar os corpos ao circuito produtivo. Medicina e economia tornam-se 

áreas estratégicas: a medicina com a tarefa de manter saudável esse corpo, individual e 
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coletivo, e a economia com a função de regular a produtividade destes. A medicina estava 

preocupada principalmente com a higiene pública para combater doenças endêmicas e os 

problemas relacionados àqueles que estão fora do circuito de trabalho, mas, também, os meios 

de existência da população, o problema da cidade. A biopolítica se interessou, desde a 

segunda metade do século XVIII, pelos processos de nascimento, mortalidade, morbidade e 

longevidade. A biopolítica trabalha com probabilidades, instrumentos estatísticos, buscando 

intervir sobre o ambiente de uma sociedade já tão impregnada de normas e mecanismos 

voltados a regular a conduta dos cidadãos. É a passagem do Estado territorial para a 

população. 

Ora, a implantação da biopolítica, segundo Foucault, deu-se graças a dois vetores 

fundamentais: o biomédico e o econômico. O primeiro foi abordado por Foucault em:  

“O nascimento da clínica”, publicado em 1963 (FOUCAULT, 2004a/1963); “Os anormais”, 

curso ministrado em 1975 (FOUCAULT, 2002c/1975); e “Vigiar e punir: nascimento da 

prisão”, publicado em 1975 (FOUCAULT, 2004b/1975). A primeira abordagem que Foucault 

realizou sobre a biopolítica foi numa conferência, em 1974, intitulada “O nascimento da 

medicina social” (FOUCAULT, 1984), posteriormente no livro “História da sexualidade I: a 

vontade de saber”, publicado em 1976 (FOUCAULT, 1988/1976). Em tais obras, ambos os 

vetores estão interligados. De fato, em “A vontade de saber” (FOUCAULT, 1988/1976) e no 

curso “Em defesa da sociedade”, ministrado em 1976 (FOUCAULT, 2002b/1976), Foucault já 

chamava a atenção sobre o objetivo econômico desse poder de regulamentação. Para 

Foucault, o sexo tornou-se objeto de regulação pelo Estado porque a população passou a ser 

considerada um problema econômico e político, daí os termos “população-riqueza”, 

“população-trabalho” ou “capacidade de trabalho”. 

Foucault (1988/1976) adverte sobre as consequências letais do poder assumido 

pelo Estado, quando apoiado por novos conhecimentos, como antropologia, criminologia e 

teorias de degeneração, ou ideias da divisão de raças conforme bases biológico-hereditárias. 

No nível político, essa ideia de luta racial estava implícita em movimentos irredentistas como 

o pan-germanismo e o pan-eslavismo. O que aconteceu no início do século XX foi que alguns 

destes movimentos políticos colonizaram o Estado, e a luta que se viu travar não foi mais 

entre diferentes raças, mas dentro da mesma raça, cuja pureza deveria ser defendida. Isso 

resultaria em um racismo de Estado que, sob o imperativo da defesa da sociedade dos perigos 

que se escondem dentro, permitiu o exercício de um poder de morte, como foi o poder 

soberano funcional clássico. Foi nesse quadro que surgiu um paradoxo: um poder destinado a 

fazer as pessoas viverem, mas que produziu a morte em uma escala até então desconhecida. 
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Com efeito, as primeiras análises da biopolítica de Foucault (1988/1976) 

acabaram colidindo com a aporia que o nazismo significava, como um regime destinado  

a proliferar a raça ariana em detrimento das sub-raças, dos degenerados que a colocavam  

em perigo, associando políticas destinadas à proliferação da vida com um trabalho 

aterrorizante de morte. A biopolítica, no entanto, não termina com o nazismo, nem encontra, 

necessariamente, lá, sua verdade. 

Como já mencionado, a biopolítica é um poder produtivo e econômico. Essas 

características são mais claras nos dois cursos sucessivos ministrados no Collège de France, 

onde a economia foi transformada no propósito da ação administrativa em forma de verdade e 

em instrumentos de governo das populações. De fato, a partir dos cursos “Segurança, 

território, população”, ministrado em 1978 (FOUCAULT, 2008b/1978), e “O nascimento da 

biopolítica”, ministrado em 1979 (FOUCAULT, 2008a/1979), Foucault apresenta uma história 

da governamentalidade. O conceito de biopolítica é assim integrado no problema mais amplo 

do governo, entendido como a condução dos comportamentos, o governo das condutas. 

Nesses cursos, a governamentalidade designa um conjunto de instituições, procedimentos, 

análises e cálculos, cujo objetivo principal é a população, onde os dispositivos, denominados 

por Foucault de dispositivos de segurança, constituem-se instrumentos técnicos fundamentais 

para o exercício e conhecimento de uma economia política. Assiste-se, assim, a uma 

mudança. Sai-se da ênfase sobre vetor biomédico da normalização para uma gestão dos vivos 

que ocorre por meio da economia política. 

Foucault considerou que o Estado não é o centro do poder e de que os 

mecanismos que o atravessam são mais importantes. Nesse sentido, o autor deu ênfase aos 

dispositivos de segurança que gerenciam o corpo populacional, atuando no ambiente e 

regulando riscos e eventualidades com base na norma obtida a partir das normalidades 

diferenciais e onde o motor da ação a ser levado em conta é o desejo. 

Segundo Foucault, a população é constituída entre a determinação biológica  

(a espécie) e a dimensão psico-política (o público). A economia política emerge ao mesmo 

tempo que a opinião pública. Foucault desenvolveu a história da governamentalidade a partir 

do “poder pastoral”, modo de governo dos homens da tradição judaico-cristã, onde se verifica 

uma estreita e biunívoca ligação entre o pastor e seu rebanho. Ao contrário do modelo grego e 

latino, o que conta não é tanto a legitimidade do poder estabelecido pela lei, nem a 

conservação da concórdia entre os cidadãos, mas a atenção dada pelo pastor à salvação do seu 

rebanho. Assim como as ovelhas obedecem, sem hesitação, à vontade de quem as guia, o 

pastor tem o dever de vigiar a vida de cada uma delas, a ponto de arriscar a própria quando 
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necessário. Isto implica uma direção capilar, coletiva e individualizada, dos corpos e almas 

dos sujeitos. 

No centro desse processo está o dispositivo de longo prazo constituído pela 

prática da confissão. O poder pastoral é exercido em benefício dos governados. A confissão  

e a direção espiritual são práticas que dão origem à subjetividade, que exercitam um  

poder que faz as pessoas falarem, como o dispositivo da sexualidade, da psicanálise,  

do marketing e assim por diante. Ora, este poder salvífico foi retomado pelo Estado moderno 

por meio dos mecanismos de seguro contra incertezas materiais, da administração, com  

uma lógica eficiente e econômica. O poder da polícia atua sob o signo da necessidade,  

do cálculo econômico e da urgência inerente das coisas. Este poder olha para o bem-estar  

dos governados, suas necessidades e extrai sua própria força da força de seus súditos.  

A Polizeiwissenschaft (ciência policial) intervirá em todos os setores da experiência 

individual e coletiva, não mais para evitar os males, mas para produzir bens (FOUCAULT, 

1984). Para o economista político Johann von Justi, a polícia deve garantir a felicidade do 

povo para que seu desenvolvimento reforce o poder do Estado (FOUCAULT, 1990). 

Essa forma de governo muda com o triunfo da fisiocracia e do liberalismo.  

Para Foucault, o liberalismo não é apenas uma teoria econômica, mas a forma histórica  

mais importante da racionalidade política moderna. O liberalismo seria uma prática  

político-antropológica que começa a partir do momento em que o mercado se torna um 

mecanismo de veridição. Durante a Idade Média, o mercado era um lugar de justiça.  

A partir do século XVIII, tornou-se um espaço natural que funciona de acordo com seus 

próprios mecanismos. Nesse contexto, os preços, no jogo natural do mercado, mostram quais 

práticas governamentais estão corretas e quais não são. Usando o mercado como um lugar  

de verificação, os liberais clássicos procuraram limitar as práticas da razão de Estado.  

O mercado, lugar de troca, não deve ser distorcido pelas intervenções estatais, de modo que se 

propõem a governar o mínimo possível o laissez-faire. 

Os neoliberais consideram essa concepção naturalista do mercado ingênua.  

Por um lado, não deve ser concebido em termos de troca e equivalência, mas de competição e 

desigualdade (FOUCAULT, 1990). Isso é possível se houver certas condições que ocorrem 

artificialmente. Para os neoliberais, é preciso governar pelo mercado, em vez de governar por 

causa do mercado. Não se trata mais de afirmar o laissez-faire. O Estado é responsável pela 

atividade econômica e deve criar as condições legais e materiais para o funcionamento do 

mercado. 
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Nesse quadro, os neoliberais propõem uma política social individual. Em vez de 

pedir à sociedade que proteja os indivíduos dos riscos que podem ameaçá-los, procurar-se-á 

que cada indivíduo possa se capitalizar para poder enfrentar sozinho esses possíveis riscos.  

É por isso que o neoliberalismo não é uma maneira de governar respeitando as leis naturais da 

economia, mas uma forma de governo da sociedade que objetiva tornar o tecido social em 

empresa. A economia passa a ser pensada como uma ciência da sistematicidade das respostas 

às variáveis do ambiente. Surge o homo economicus, compreendido como um empreendedor 

de si mesmo com habilidades inatas e adquiridas. Nesse contexto, a noção de interesse é 

central. Ao contrário do homo juridicus que é regido pelo contrato – o que implica obrigação 

e dever –, o homo economicus é governado apenas pelo interesse privado. Por outro lado, 

como ninguém tem acesso a todo o processo econômico, ninguém pode buscar o bem 

coletivo. Para Foucault, a biopolítica abre um campo problemático que o leva a uma análise 

de diferentes formas históricas de governamentalidade, onde o neoliberalismo aparece como a 

última forma histórica de governo ou política de e sobre a vida. 

Foucault, em suas investigações arquegenealógicas, demonstrou que um dos 

principais fenômenos ocorridos no século XIX foi a assunção da vida pelo poder, a 

estatização do biológico. O direito do poder soberano, que era o de “fazer morrer” ou “deixar 

viver”, vai ser penetrado, perpassado, modificado por outro poder, exatamente inverso, que é 

o poder de fazer “viver” e o de deixar “morrer”. Foucault (2002b/1976) fala de uma nova 

tecnologia de poder que, diferentemente da disciplina que se dirige ao corpo, ao homem-

corpo, essa nova tecnologia se dirige ao homem-espécie. Já “Não se trata mais de uma 

anátomo-política do corpo humano, mas de uma biopolítica da espécie humana” (BOFF, 

2009, p. 23). 

Como é cediço, o título escolhido para este estudo foi “Judicialização e 

biopolítica: o caso do acesso a medicamentos no estado do Ceará”. A primeira questão a ser 

enfrentada, então, é esclarecer o que se pode entender por biopolítica. Bem, serão mostrados 

alguns exemplos e, a partir deles, entrar-se-á no conceito. Veja-se: qual foi o número de 

internações no Brasil no ano de 2016? Ao se consultar o Departamento de Informática do 

SUS (DATASUS), tem-se que, em todo o território nacional, o número de internações 

registradas foi de 11.295.764. E no ano de 2015? Em 2015, esse número foi de 11.377.716, 

sendo que as principais causas de hospitalização foram doenças do aparelho respiratório, para 

os dois anos. E quais as principais doenças que causaram a morte de brasileiros nesses dois 

anos? No DATASUS, encontram-se, em 2015, as doenças do aparelho circulatório (n = 

349.642 óbitos), seguida por neoplasias (n = 209.780 óbitos). Como os dados do ano de 2016 
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ainda não foram consolidados, apresentam-se os do ano de 2014, sendo 340.284 óbitos por 

doenças do aparelho circulatório e 201.968 óbitos por neoplasias. 

Pois bem, essa apresentação estatística do número de doenças e de mortes, no 

Brasil, que pode ser demonstrada a depender da região ou mesmo do município em que 

ocorrem, traduz uma racionalidade de gestão da vida humana? Outras perguntas mais: Quanto 

custam esses internamentos? Quantos leitos são necessários para atender toda a demanda? 

Quantos profissionais são necessários? Quais medicamentos devem ser adquiridos? É mais 

vantajoso construir hospitais ou unidades básicas de saúde? O agravo deve ser tratado no 

município de origem ou o paciente deve ser encaminhado para outra cidade? Assim, perguntas 

como essas caracterizam o que Foucault (2008b/1979) denominou de biopoder. Para esse 

autor, o biopoder é 

[...] essa série de fenômenos que me parece bastante importante, a saber, o conjunto 
dos mecanismos pelos quais aquilo que, na espécie humana, constitui suas 
características biológicas fundamentais vai poder entrar numa política, numa 
estratégia política, numa estratégia geral de poder. Em outras palavras, como a 
sociedade, as sociedades ocidentais modernas, a partir do século XVIII, voltaram a 
levar em conta o fato biológico fundamental de que o ser humano constitui uma 
espécie humana. É em linhas gerais o que chamo, o que chamei, para lhe dar um 
nome, de biopoder. (FOUCAULT, 2008b/1979, p. 3). 

Para Foucault, o corpo é uma realidade biopolítica. Em outras palavras, é no corpo 

que se dá a gestão da vida humana pela política. Sob essa ótica, o controle dos nascimentos e 

das causas de adoecimento constitui-se uma maneira de gerenciar o objeto primordial desse 

governo, o corpo. Mas, como apresentado anteriormente, as principais causas de óbitos no 

Brasil, e no mundo inteiro, são as doenças do aparelho circulatório, bem como as neoplasias. 

Por isso, assistem-se aos enunciados confeccionados sob a tutela da medicina, voltados às 

populações para que essas adotem medidas de proteção, mudem suas condutas, protejam-se, 

realizem um autocuidado. São esses discursos e essas medidas que, na verdade, caracterizam 

o biopoder. 

Outro aspecto importante levantado por Foucault, apontado como uma das 

características do biopoder, é o enfrentamento da morte, por meio de sua desqualificação.  

É cediço que a morte foi, durante muitos anos, um dos principais objetos de ritualização 

pública, todavia, hodiernamente, é vista como verdadeiro objeto de negação. Ao prescrever 

medidas de proteção aos indivíduos e à sociedade, o biopoder busca negar a supremacia da 

morte, mostrando que os indivíduos são os principais responsáveis por sua saúde e bem-estar, 

e que a adoção de certos cuidados e medidas preventivas podem torná-los senhores de seu 
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estado de saúde. Para a biopolítica, o indivíduo é o principal responsável por sua vida e morte. 

Silva (2013, p. 3086) afirma que: 

Na sociedade contemporânea, com a disponibilização de informações médicas e 
sanitárias na Internet, por exemplo, as pessoas estão trocando o encontro corpo a 
corpo com o médico por consultas a revistas, jornais e recomendações presentes em 
sites médicos. Só que a escuta e a fala, procedimentos básicos do processo ensino-
aprendizagem, não estão presentes na maioria desses espaços, condicionando o leitor 
a fazer interpretações por si mesmo. Nesse sentido, temos uma nova moral [...], que 
se caracteriza pelo controle do corpo pelo próprio indivíduo. 

O biopoder institui uma nova moral, uma ascese apoiada na obediência às 

recomendações de proteção e de cuidado disseminadas pelo mercado, presentes nas escolas, 

nos consultórios médicos e no mundo digital em geral. 

As informações sobre a saúde e cuidados vitais são disseminadas com o propósito 

de que esse controle pequeno, porém eficiente, seja realizado. Apenas a partir dessas 

informações é que as pessoas poderão avaliar suas condutas e fazer um levantamento de como 

andam se cuidando e quais perigos andam sendo expostos. Uma vez que o dever de não 

adoecer se consolida numa consciência modelada por tais discursos de verdade, os indivíduos 

se reconhecem ligados àqueles que os elaboraram, de forma que os médicos passam a ser 

guias dessa maneira de viver (SILVA, 2013). Trata-se de uma maneira de governar que: 

[...] vai se dar não pela designação, pela marcação de um lugar hierárquico do 
indivíduo. Ela não vai se dar, tampouco, pela afirmação de um domínio de si sobre 
si, mas por toda uma rede de servidões, que implica a serviço geral de todo o mundo 
em relação a todo o mundo, e ao mesmo tempo a exclusão do egoísmo como forma 
central, nuclear do indivíduo. É portanto uma individualização por sujeição [...] é 
uma individualização que não vai ser adquirida pela relação com uma verdade 
reconhecida, [mas] que, ao contrário, vai ser adquirida pela produção de uma 
verdade interior, secreta e oculta. (FOUCAULT, 2008b/1979, p. 243). 

Na biopolítica, o controle se dá pela informação. Nesse aspecto, a disseminação 

de informações sobre saúde se presta notadamente para regular a vida da população. No caso 

da promoção da saúde, as informações se apresentam como um instrumento que permite a 

medicalização contínua da sociedade. Revestidas de inquestionabilidade, as informações 

produzidas por profissionais e instituições sanitárias são postas em circulação exercendo 

efeitos de ordem e de obediência (FOUCAULT, 2006). 

A concepção da verdade como sendo a correspondência entre realidade e 
pensamento, como algo que é mensurável, ou verificável, é que deu e dá 
possibilidades para a quase irrefutabilidade da dita Medicina Baseada em Evidências 
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(MBE). Sendo considerado verdadeiro o que está conforme entre o que é pensado 
(as coisas) e os fatos. Sendo a evidência a visão intelectual do que é pensado, uma 
Medicina segura, digna de confiança, na qual as pessoas podem depositar suas 
seguranças, é a Medicina que não se apoia nas aparências, nem nas opiniões e 
tampouco nas ilusões de nossos órgãos dos sentidos. Por isso é que essa Medicina se 
arvora na condição de afirmar que seu discurso de verdade é universal e necessário, 
em contrapartida às opiniões, que variam de lugar para lugar, de sociedade para 
sociedade. (SILVA, 2013, p. 3088). 

Com efeito, denota-se a formação de uma verdadeira relação de mando e 

obediência entre os que produzem informação em saúde e os que a consomem. Há que se 

destacar que, sob a ótica de Bourdieu (1998), essa ligação ultrapassa o aspecto hierárquico, 

por assim dizer, configurando também uma relação de cunho mercadológico, pois, a depender 

do posicionamento ocupado pelas partes, pelo menos uma delas encontra-se revestida de valor 

econômico. 

É importante não esquecer que, para Foucault (2004), não existe, de um lado, os 

médicos ou magistrados que detêm o poder e, de outro, os cidadãos doentes que sofrem seus 

efeitos. O poder não é um objeto que está nas mãos de um grupo de pessoas, como uma bola, 

e que, de tempos em tempos, passa de mão em mão. O poder é uma relação. Assim, as 

resistências ou desobediências que se dão dentro dessa relação são, na realidade, próprias das 

relações de força ou de poder. 

Considerando as investigações de Foucault sobre o biopoder, é possível se afirmar 

que a economia sanitária valora de sobremaneira o conhecimento científico, sobretudo porque 

esse estabelece uma moral que convoca a um consumo, não somente de tecnologias, mas de 

subjetividades. 

As análises realizadas por Foucault, sobre biopolítica e neoliberalismo, são 

fundamentais para compreender a interface que verificada entre medicina, direito e mercado. 

Nas sociedades liberais, o mercado formula sua verdade e a propõe como regra e norma à 

prática governamental. O mercado que até o final do século XVII era o lugar da justiça, isto é 

“[...] um lugar em que devia aparecer na troca e se formular nos preços algo que era a justiça” 

(FOUCAULT, 2008a/1979, p. 43), ou seja, o lugar da jurisdição deixou, no século XVIII, de 

ser este lugar e tornou-se o lugar da verdade. O que parece, aliás, o que se descobriu na 

prática governamental neste período, foi que os preços das coisas se constituíram em um 

padrão de verdade à luz da qual as práticas governamentais irão ser avaliadas em corretas ou 

erradas. Doravante, governar bem não se restringe a governar com base na justiça. Em vez 

disso, “[...] o mercado e que vai fazer que o governo, agora, para poder ser um bom governo, 

funcione com base na verdade” (FOUCAULT, 2008a/1979, p. 45). 
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Para compreender como o mercado tornou-se um lugar da verdade seria 

necessário efetuar uma análise das múltiplas relações estabelecidas entre a situação monetária 

das principais nações no Ocidente e os crescimentos econômicos e demográficos, justamente 

com as conformações teóricas dos problemas econômicos, todavia, não é esse o objetivo deste 

estudo. Por outro lado, é importante mencionar que há uma história do mercado jurisdicional, 

depois veridicional, cruzamentos entre jurisdição e veridição, fenômenos fundamentais na 

história do Ocidente e que colaboraram para que a sociedade civil fosse reduzida a um 

domínio transacional de assuntos livres movidos por interesses financeiros (BIEHL, 2016b). 

No Brasil, as ações judiciais envolvendo tecnologias médicas, particularmente 

aquelas que solicitam medicamentos, sinalizam um movimento em direção a versões cada vez 

mais comercializadas de política e cidadania. Ocorre, entretanto, que, diferentemente das 

reflexões realizadas por Foucault, é possível observar um retorno surpreendente do sujeito 

jurídico nas economias políticas do liberalismo tardio. Nas ações judiciais, a mudança que 

Foucault sinalizava, do corpo individual ao corpo populacional, do homo jurídicus ao homo 

economicus, não tem lugar privilegiado, ou seja, não se mantém. Na judicialização da saúde, 

observa-se a penetração e manutenção dos princípios do mercado na prestação dos cuidados à 

saúde, alinhados com o sujeito jurídico dos direitos. O sujeito econômico, um consumidor de 

tecnociência, de escolha racional, é, simultaneamente, objeto de direitos legais. O direito à 

saúde, a reivindicação por viver é, portanto, reclamado em algum lugar entre as secretarias de 

saúde dos municípios ou dos estados, os tribunais e o mercado. 

Denota-se, no Brasil, uma experimentação jurídico-política que se torna evidente 

nas tentativas individuais daqueles que ingressam na justiça para obter acesso a 

medicamentos. As diretrizes e normas elaboradas, na tentativa de regulamentar esse litígio 

generalizado do direito à saúde, estão em constantes mudanças e, em diversos segmentos 

(Instituições do Estado e do Mercado, bem como especialistas, representantes legais e 

pacientes), a manipulam com o objetivo de alavancar o acesso. Embora precária, essa 

estrutura informa, de modo significativo, as formas de vida das pessoas em um contexto onde 

instituições públicas de saúde, inadequadas ou não, revelam o alcance da governamentalidade 

em tempo real. 

Dois acontecimentos simultâneos e paradoxais formaram a estrutura do SUS, 

sistema que ampliou a cobertura de saúde a todos os cidadãos no final da década de 1980.  

O primeiro foi o reconhecimento do papel do Estado na garantia da saúde, direito social 

assegurado pela Constituição brasileira de 1988, e o segundo foi a descentralização e 

terceirização dessas funções do Estado para a setor privado. Assim, enquanto o governo 
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federal assumia um papel central no financiamento da saúde pública, as secretarias de saúde 

estaduais e municipais tinham que desenvolver estruturas que avaliassem as necessidades de 

saúde e administrassem recursos para a prestação dos cuidados à saúde. Essas mudanças 

produziram uma delegação de responsabilidades sem, contudo, garantir o financiamento e/ou 

a capacitação técnica necessários para sua implementação. 

Embora o Brasil tenha uma PNM, muitas pessoas que se dirigem ao sistema 

público e às farmácias populares constatam que os medicamentos prescritos não se encontram 

ali, ou seja, os médicos prescrevem medicamentos recém-lançados no mercado, ainda não 

incluídos nos formulários terapêuticos e, dessa maneira, não disponibilizados aos usuários do 

SUS. O que se verifica hoje, na realidade, é que os governos em todos os níveis (federal, 

estadual e municipal) não conseguem gerenciar efetivamente um sistema de saúde complexo, 

onde se assiste um aumento exponencial das demandas por tecnológicas, por infraestruturas e 

por recursos econômicos, no qual os setores público e privado tornam-se cada vez mais 

indistinguíveis. 

2.1 A BIOPOLÍTICA EM GIORGIO AGAMBEN E ROBERTO ESPOSITO 

Muitas questões relacionadas à biopolítica foram compartilhadas e recuperadas 

por uma série de filósofos italianos que deram ênfase a diferentes problemas inaugurados por 

Foucault. Giorgio Agamben será o primeiro a abordar esse problema, enfocando a relação 

entre soberania e biopolítica e, depois, entre soberania e governo, ligando a biopolítica ao 

direito soberano original e ao governo divino do mundo. Roberto Esposito também analisa a 

relação entre biopolítica e soberania, mas enfoca com extrema particularidade o problema da 

medicalização, analisando a natureza ambivalente da biopolítica. 

Mesmo reconhecendo a possibilidade de uma biopolítica anterior à modernidade, 

Esposito alerta para a especificidade da biopolítica moderna na medida em que está ligada ao 

processo de imunização, tanto em seus aspectos biológicos quanto legais. Aqui, esta pesquisa 

se limita a essas abordagens, embora deva ser notado que, na Itália, um enorme conjunto de 

estudos sobre biopolítica foi desenvolvido a partir da perspectiva econômica mais claramente 

aberta por Foucault com seus estudos sobre a governamentalidade neoliberal. 

Em sua pesquisa sobre biopolítica, Agamben acredita que é necessário partir de 

duas áreas que Foucault não considerou as mais pertinentes para essa análise: direito e 

teologia. Por isso, vai investigar as estruturas jurídicas nas quais o governo dos vivos está 

inserido e a fonte teológica dos conceitos políticos modernos. 
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Agamben (2014) faz dois movimentos. Por um lado, expande e extrapola a lógica 

da soberania até o próprio nascimento da política, entendendo-a como a biopolítica já presente 

e funcionando por meio da lógica soberana caracterizada pela possibilidade de matar. Por 

outro lado, porém no mesmo sentido, a biopolítica está presente na produção da vida nua por 

parte do Estado através da suspensão temporária do direito no Estado de exceção. 

Agamben parte da distinção grega entre bíos e zoé. A primeira, a vida qualificada, 

era típica da cidade (polis). A segunda, a vida natural simples, foi confinada à casa (oikos).  

A esfera política é baseada na exclusão inclusiva dessa vida natural, uma lógica que pertence 

à exceção. Na perspectiva do filósofo italiano, o nascimento da biopolítica coincidiria com o 

do poder soberano, isto é, praticamente com o surgimento da política. Dessa maneira, a 

modernidade só reviverá essa estrutura original, um quadro em que o Estado de exceção se 

tornou a regra e que se verifica o ingresso da zoe na polis. Esse foi o evento decisivo da 

modernidade, colocando em questão as categorias clássicas político-filosóficas. 

A soberania, para Agamben, seria originalmente biopolítica, já que sua função é 

produzir a vida nua do homo sacer. Por vida nua entende-se como a vida despojada de toda 

cobertura legal, exposta à morte. Agamben emprega a figura do homo sacer porque é uma 

figura do direito romano arcaico que poderia ser morta por qualquer um sem que lhe fosse 

imputado crime de homicídio. A tese de Agamben é que no Estado de exceção o direito 

encontra-se numa zona de indiscernibilidade, onde a vida nua como tal encontra-se inclusa 

através de sua exclusão e exposta, sem mediadores, ao poder de vida e de morte do soberano, 

de modo que todos se encontram virtualmente expostos à morte, sujeitos ao estabelecimento 

de censuras biopolíticas. E na medida em que o Estado de exceção se torna a regra da política 

moderna e especialmente contemporânea, todos passam a ser considerados, potencialmente, 

homines sacri. 

Ainda de acordo com Agamben, enquanto não houver outro valor político que o 

da vida, o nazismo e o fascismo permanecerão atuais. É por isso que detecta uma 

solidariedade íntima entre os totalitarismos do século XX e as sociedades de entretenimento 

atuais. Isso também se estende em suas reflexões sobre o governo. A máquina governamental 

seria composta de dois polos: o da soberania, que se discute até aqui; e o da oikonomía, um 

reino transcendente e outro imanente, auctoritas e potestas. Em sua obra “O reino e a glória”, 

Agamben (2011) complementa sua análise sobre o biopoder sob uma matriz teológica e 

jurídica produzindo um deslocamento no debate da teologia política e da secularização, 

movendo-a para o campo da governamentalidade econômica. 
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Enquanto Foucault coloca o nascimento da biopolítica na modernidade e sua 

genealogia de governamentalidade parte do governo das almas no pastorado cristão,  

Agamben remonta tanto às origens gregas da teologia política como econômica que nasce 

com a patrística cristã. Têm-se, portanto, dois tipos de abordagem, duas temporalidades e  

duas genealogias diferentes. Um tipo de abordagem arqueológico-genealógica (Foucault)  

e uma abordagem arqueológico-paradigmática-ontológica (Agamben). Uma temporalidade 

que coloca a biopolítica na modernidade e outra que a coloca no nascimento da política.  

Uma genealogia da biopolítica que não é nem grega nem romana e outra que é. A diferença de 

substância tem a ver com a noção de secularização. Para Agamben, os conceitos políticos 

modernos são conceitos teológicos secularizados. Nesse contexto, há uma continuidade 

semântica e funcional entre conceitos teológicos e conceitos modernos. Para Foucault, cada 

episteme implica uma ruptura, uma descontinuidade no campo do visível e do enunciável.  

Daí a tendência à ontologização da biopolítica em Agamben, e a historização e periodização 

de Foucault. 

Esposito (2009) aborda a biopolítica sob a perspectiva por ele denominada de 

paradigma da imunização, por meio da qual ele faz leituras de aspectos da modernidade. 

Imunização significa uma maneira de proteger a vida por meio do que a nega. Tal lógica 

imunológica tem uma conotação ontológico-política imediata, pois é o inverso da lógica 

comunitária. 

Ao estabelecer uma dialética entre os termos “communitas” e “immunitas”,  

Esposito (2009) explica que o primeiro envolve o compartilhamento de um munus (onus, 

officium, donum), isto é, um dever, uma atribuição ou um presente que é obrigatório. A partir 

daí, ele desenvolve uma ontologia da comunidade em situações de exposição a contágio 

recíproco, alteração, perda de fronteiras identitárias e assim por diante. O termo oposto a 

communitas é “immunitas”, que indica a isenção dessa obrigação comum de doar-se. É por 

isso que a lógica imune predomina na modernidade, onde há um processo de individualização 

e ruptura dos laços tradicionais da comunidade. Além disso, a imunização procura 

precisamente evitar o contágio, e é por isso que isso supõe um limite, um corte dentro da 

comunidade. Na modernidade, uma vida em comum que não recorra a mecanismos de 

proteção não seria possível. 

Na análise de Esposito (2009), a lógica imunológica atravessa todas as linguagens 

da modernidade, sendo que seus dois vetores fundamentais são: o jurídico e o médico. 

Precisamente neste quadro é onde se adquirem conotações biopolíticas. Primeiro, porque a 

imunidade procura precisamente proteger o corpo biológico, individual e coletivo, que é o que 
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está em jogo nos dispositivos biopolíticos. Segundo, porque na modernidade há um passo da 

imunidade natural à imunidade adquirida, que coloca as doses de imunidade como uma opção 

estratégica, isto é, política. 

Em “Immunitas”, Esposito (2009) estuda em diferentes áreas essa relação de 

proteção da vida por meio do que a nega e dedica um capítulo à noção de biopolítica de 

Foucault. Lá, percebe-se claramente que é o vetor biomédico que Esposito está interessado em 

desenvolver, referindo-se, sobretudo, ao texto foucaultiano sobre medicina social. Ou seja, a 

biopolítica é entendida em termos de medicalização e normalização. Mas dentro de uma 

estrutura imunológica, onde uma política não é mais pensável que não se refira ao ser vivo em 

sua constituição corporal. Nesse sentido, a perspectiva de Esposito se aproxima da de 

Foucault, a qual foi adotada neste trabalho. 

Outra obra de Roberto Esposito é “Bios”. Nessa obra, Esposito (2010) expande 

suas investigações sobre biopolítica, fazendo uma genealogia dos usos do termo da 

caracterização que fez Rudolph Kjellén em 1905. Mas o que interessa aqui é a leitura que o 

autor faz de Foucault: colonização progressiva do conhecimento médico pela área do direito, 

cuja racionalidade encontra-se centrada na vida, em sua conservação, desenvolvimento e 

administração. Eis a chave interpretativa que Roberto Esposito realiza sobre biopolítica. 

Esposito reconhece que a vida da qual Foucault se ocupou sempre foi atravessada pela 

história. A questão problemática são os efeitos da biopolítica: por um lado, esta produz 

subjetivação e, por outro, a morte. Ou é uma política da vida ou sobre a vida. Isso para 

Esposito configura um enigma. 

Para capacitar a si mesmo, o poder deve capacitar a vida, que é seu objeto.  

O poder deve produzir condições de liberdade dos sujeitos a quem se aplica. E se há liberdade 

pelo poder, também se é contra ele. Mas, por outro lado, Foucault conecta o desenvolvimento 

do biopoder ao aumento da capacidade homicida, dando origem à aporia da morte necessária 

para preservar a vida. Nesse caso, parece haver uma sobreposição entre soberania e 

biopolítica. Para articular essas questões, o autor pensará a biopolítica sob o paradigma 

imunológico, que lhe permite, no plano temporal, diferenciar a biopolítica moderna em sua 

especificidade daquela que existiria no mundo antigo. A imunidade é colocada na 

encruzilhada da vida e da lei e, ao mesmo tempo, combina a vida com a política de maneira 

intrínseca, porque a imunidade não liga a vida ao poder, mas é o poder da conservação da 

vida. Não há poder fora da vida e não há vida fora do poder: a política é o instrumento para 

manter a vida viva. Esse paradigma permite articular as versões afirmativas e negativas da 

biopolítica, já que a negação é a maneira pela qual a vida é conservada através do poder. Para 
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Esposito (2010), em resumo, a modernidade estabelece a lógica imunológica, gerando espaços 

de dessocialização que evitam a exposição ao contágio para preservar a vida. 

Esposito (2010) argumenta que é com o nazismo que a vida se torna traduzível em 

política, numa dialética tanatopolítica que condiciona a potencialização da vida e a 

generalização da morte. O nazismo conduziu a biologização da política a um limiar nunca 

antes alcançado e, segundo o autor, o que atualmente se verifica de modo análogo é realizado 

pela medicalização e pela biologização. No nazismo, a biopolítica torna-se tanatopolítica 

porque no centro desse empreendimento nazista está o desaparecimento do limite entre curar  

e matar. 

Ao contrário de Agamben, que considera a biopolítica em conexão direta com a 

exceção soberana, Esposito (2010) sinaliza a especificidade da biopolítica moderna em seu 

caráter imunológico. É a lógica da proteção imunológica negativa de vida que faz com que a 

biopolítica moderna empregue doses variáveis de morte para manter a vida. A morte é uma 

modalidade da própria preservação da vida. Neste sentido, a tanatopolítica nazista não é o 

resultado necessário de dispositivos da biopolítica, mas um sinal de alerta para o tempo atual. 

2.2 O BIOPODER 

Nas investigações realizadas por Foucault, o conceito de biopoder foi introduzido 

quando o filósofo francês o definiu como “[...] um poder que se exerce, positivamente, sobre a 

vida, que empreende sua gestão, sua majoração, sua multiplicação, o exercício, sobre ela, de 

controles precisos e regulações de conjunto” (FOUCAULT, 1988/1976, p. 149). Para ele, essa 

forma de poder é caracterizada pela gestão da vida, uma forma de poder que apareceu no 

século XVIII, sendo reconhecido por duas modalidades: de um lado, por meio das técnicas 

disciplinares, constitutivas das sociedades disciplinares, cujo alvo é o corpo anátomo-político, 

concebido como máquina, do qual deve ser extraído o máximo de força; de outro, por meio da 

interferência sobre a vida em sua dimensão coletiva, regulando-a a partir de estratégias 

biopolíticas que têm como objeto-alvo o corpo populacional. 

Há, portanto, um poder normalizador do corpo anátomo-político, individual, e um 

poder regulador do corpo da população. Em ambos, todavia, encontra-se algo em comum: a 

norma. Nesse sentido, veja-se o seguinte excerto da obra de Foucult (2002b/1976, p. 302): 

A sociedade de normalização é uma sociedade em que se cruzam, conforme uma 
articulação ortogonal, a norma da disciplina e a norma da regulamentação. Dizer que 
o poder, no século XIX, tomou posse da vida, dizer pelo menos que o poder, no 
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século XIX, incumbiu-se da vida, é dizer que ele conseguiu cobrir toda a superfície 
que se estende do orgânico ao biológico, do corpo à população, mediante o jogo 
duplo das tecnologias de disciplina, de uma parte, e das tecnologias de 
regulamentação, de outra. 

Para Foucault (1988/1976, p. 156), “O homem, durante milênios, permaneceu o 

que era para Aristóteles: um animal vivo e, além disso, capaz de existência política; o homem 

moderno é um animal em cuja política sua vida de ser vivo está em questão”. Essa forma de 

poder desponta na modernidade, pois seu aparecimento dá-se simultaneamente com o 

ingresso da vida humana na história, ou seja, é o ingresso da espécie humana nos regimes do 

poder e do saber. A partir da concepção de biopoder, é compreensível reconhecer, na eugenia, 

no aprimoramento de técnicas de purificação genética, por exemplo, a afirmação do racismo, 

bem como a maneira como o determinismo biologicista assumiu, junto aos mecanismos 

estatais, importância nas agendas políticas. A ciência do aperfeiçoamento se desenvolve 

paralelamente ao desenvolvimento de medicamentos e técnicas intervencionistas reparadoras, 

curativas, normalizantes. 

Depois de mais de 30 anos da introdução da definição de biopoder por Foucault, 

este campo tem se tornado mais determinante e enigmático, principalmente pelo fato de ser 

contestado por problemas e estratégias. Rabinow e Rose (2006, p. 29), por exemplo, propõem 

que o conceito de biopoder, na atualidade, inclua alguns elementos: 

1. Um ou mais discursos de verdade sobre o caráter “vital” dos seres humanos, e um 
conjunto de autoridades consideradas competentes para falar aquela verdade. Esses 
discursos de verdade não podem ser “biológicos”, no sentido contemporâneo da 
disciplina. Por exemplo: eles podem hibridizar os estilos biológico e demográfico ou 
mesmo sociológico de pensamento, como nas relações contemporâneas de genômica 
e risco, unificadas na nova linguagem de suscetibilidade; 
2. Estratégias de intervenção sobre a existência coletiva em nome da vida e da 
morte, inicialmente endereçadas a populações que poderiam ou não ser 
territorializadas em termos de nação, sociedade ou comunidades pré-dadas, mas que 
também poderiam ser especificadas em termos de coletividades biossociais 
emergentes, algumas vezes especificadas em termos de categorias de raça, 
etnicidade, gênero ou religião, como nas formas recentemente surgidas de cidadania 
genética ou biológica; 
3. Modos de subjetivação, por meio dos quais os indivíduos são levados a atuar 
sobre si próprios, sob certas formas de autoridade, em relação a discursos de 
verdade, por meio de práticas do self, em nome de sua própria vida ou saúde, de sua 
família ou de alguma outra coletividade, ou inclusive em nome da vida ou saúde da 
população como um todo. 

Em outro turno, para Hardt e Negri (2004), o termo “biopoder” é considerado 

totalizante, tendo em vista sua função de garantir uma forma global de dominação, 

denominada de “Império”. Para os autores, 
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O poder agora é exercido mediante máquinas que organizam diretamente o cérebro 
(em sistemas de comunicação, redes de informação etc.) e os corpos (em sistemas de 
bem-estar, em atividades monitoradas etc.) no objetivo de um estado de alienação 
independente do sentido da vida e do desejo de criatividade. (HARDT; NEGRI, 
2004, p. 42). 

Hardt e Negri (2004, p. 43) explicam que o biopoder é “[...] a forma de poder  

que regula a vida social por dentro, acompanhando-a, interpretando-a, absolvendo-a e a 

rearticulando”. Para Agamben (2004), o Holocausto é o último exemplar do biopoder. Esse 

poder deriva da suspensão ou da neutralização da ordem jurídica, onde o direito e a vida 

implicam-se. 

No que diz respeito ao enfoque contemporâneo sobre o corpo, as ações sobre as 

dimensões coletivas, ou seja, sobre o corpo-população, enfatizam o aumento da longevidade e 

da qualidade de vida. Na grande maioria, as causas e os meios para o enfrentamento dos 

problemas sanitários “[...] são conhecidos, e não exigem maiores avanços científicos ou 

inovação tecnológica, mas apenas vontade política” (RABINOW; ROSE, 2006, p. 49). 

As análises conduzidas por Rabinow e Rose (2006, p. 53) sinalizam que o 

conceito de biopoder direciona a três elementos-chaves: “[...] o conhecimento de processos 

vitais, as relações de poder que adotam os humanos, como seres vivos, como seu objeto,  

e os modos de subjetivação por meio dos quais os sujeitos atuam sobre si próprios”.  

Com efeito, a questão da judicialização do acesso a medicamentos é um dos exemplos de que 

o conceito de biopoder enseja diversas análises. Quem, por exemplo, em 1955, imaginaria que 

a experimentação da tristeza e da depressão se tornaria uma condição mórbida e de que os que 

as tivessem seriam agentes ativos de uma política de saúde mental? O mesmo questionamento 

se aplica a pacientes oncológicos, reumatológicos etc. 

Em verdade, vivencia-se um momento emergente de uma política vital, onde 

celebrar avanços ou denunciar negligências são condutas que, por si só, não confrontam,  

de modo eficiente, os problemas. A partir dessa conclusão, percebe-se que a concepção do 

conceito de biopoder inegavelmente tem lugar como uma parte das ferramentas para análise 

adequada da sociedade em que se vive. 

2.3 AGENCIAMENTOS ENTRE PODER-SABER NOS CAMPOS MÉDICO E JURÍDICO 

O primeiro caso, Processo n. 0870511-57.2014.8.06.0001 (Anexo A), trazido à 

baila, se iniciou em julho de 2014. Trata-se de um homem, F.W.R.L, solteiro, diagnosticado 
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com Espondilite Anquilosante que requer à 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca do 

município de Fortaleza do estado do Ceará o medicamento Adalimumabe. 

Para justificar que o medicamento deve ser fornecido ao Sr. F.W.R.L, a Defensoria 

Pública primeiramente se apropria de um discurso que não nasceu no campo do direito, um 

enunciado que não tem sua origem na jurisprudência. A Defensoria se apropria do discurso 

elaborado pela medicina. Num receituário médico, “À Defensoria Pública do Estado do 

Ceará”, o médico do paciente vai dizer: 

O paciente F.W.R.L é portador de Espondilite Anquilosante com grave 
comprometimento axial e de quadris. Tem HLA B27 positivo e passado de uveíte 
anterior aguda no olho esquerdo. Necessita utilizar em caráter de urgência 
imunobiológico Anti-TNF-α – Adalimumabe 40mg, uso subcutâneo de 15 em 15 
dias, pois encontra-se em atividade da doença a despeito do uso de AINES e 
DMARDS não biológicos. Doença articular inflamatória axial e periférica grave 
crônica cujo tratamento na forma axial é a base de AINES e se não [há – nossa 
correção] resposta clínica, os Guidelines orientam o início mais precoce possível de 
Anti-TNF-α sob o risco de deformidades graves e irreversíveis. Tendo em vista que 
a Espondilite é uma doença articular inflamatória axial e periférica crônica, não há 
como prever tempo determinado para o uso da medicação. CID M45, Dra. 
B.G/Reumatologista, em 27/06/2014. 

A Defensoria se ancora num achado importante que é o fato de que o 

Adalimumabe está presente na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), 

ou seja, ele integra um elenco de medicamentos que o SUS se propõe a fornecer. 

Depois de apresentar o laudo médico, o que se tem é a associação do uso do 

medicamento à possibilidade de viver. “O Requerente”, alega a Defensoria, “[...] não pode 

ficar sem o uso do medicamento, sendo, atualmente, o único meio eficaz de controlar a sua 

doença, tornando-se imprescindível para o seu convívio em sociedade e para a manutenção da 

sua vida”. Em seguida, a culpabilização: 

Toda essa situação está deixando a requerente psicologicamente aflito e angustiado, 
pois, além de estar com a saúde debilitada por causa de uma neoplasia, tem ainda 
que enfrentar uma situação adversa, por culpa da requerida, que poderá se não for 
imediatamente sanado pelo Poder Judiciário, levá-lo à morte. (grifo do autor). 

Quem está sendo culpabilizado? Quem é o responsável pelo mal-estar do 

paciente? A resposta é: aquele ou aquela que tem a obrigação, o dever de promover a saúde, 

ora, o próprio Estado. E será o sistema judiciário que ira mediar esta tensão, este conflito, essa 

guerra de força que está, na perspectiva da Defensoria, prejudicando o Sr. F.W.R.L. A prova 

de que isto é possível, a de que o sistema judiciário pode e intervirá para apaziguar a tensão é 
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que a Defensoria apresenta casos semelhantes solucionados, a exemplo do fornecimento do 

medicamento Humira® (Adalimumabe) ocorrido no estado de Minas Gerais. 

Com efeito, em suas alegações, a Defensoria sustenta que o Estado “[...] não pode 

exonerar-se de suas obrigações constitucionais”, ou seja, deixar de proteger a vida dos 

indivíduos. Aduz que a saúde, como consta na Constituição Federal do Brasil, é direito de 

todos e, por conseguinte, trata-se de obrigação do Estado mantê-la e preservá-la. Inclusive, 

para assegurar o fornecimento do medicamento, o Poder Judiciário poderá até bloquear os 

valores necessários para sua aquisição em contas públicas, como forma de assegurar a tutela.  

Percebe-se, portanto, uma medida de punição. Sob essa ótica, a punição pela 

taxação, pelo bloqueio de reservas, como medida de assegurar o tratamento, é uma das 

características da sociedade disciplinar. É o modo de reparar o dano físico sofrido pelo 

paciente. Contudo, constata-se a alegação de existência de outro dano além do físico, qual 

seja: o constrangimento, o dano moral, a aflição imposta ao paciente, o sofrimento pela recusa 

do tratamento, pela temeridade do agravamento da doença, e possível morte. A reparação do 

dano é reclamada pela Defensoria por meio da punição. A punição defendida pela Defensoria 

é necessária “[...] para que o causador do dano sofra as consequências de seu ato e, em tese, o 

desestimule a que assim haja em casos futuros”. O Estado deve fazer a compensação do 

sofrimento imposto, “[...] correspondente ao pagamento de uma indenização aos requerentes, 

face ao mal sofrido, embora se saiba que a moral não tem preço”. 

No segundo caso, Processo n. 0805770-21.2014.4.05.8100 (Anexo B), datado de 

setembro de 2014, a paciente M.S.S. é portadora de neoplasia maligna do ovário. Segundo 

documentos apresentados pela Defensoria Pública, 

[...] o quadro clínico deve se agravar rapidamente e necessita do medicamento 
DOXOPEG 83mg + 250mL SFO 9% EV em 1 hora, aplicando a cada 28 dias, por 
tempo indeterminado ou toxicidade limitante, para o efetivo controle dos sintomas 
de seu transtorno, o que, segundo prescrição médica, é o tratamento adequado ao 
estágio da enfermidade em que se encontra a autora. 

Além do mais, “[...] o curso de cada caixa do referido remédio, que possui registro 

na ANVISA, é elevado e a autora não dispõe de condições para adquiri-lo”. Em outras 

palavras, a Defensoria Pública defende que a paciente não tem como comprar o medicamento 

e a unidade de saúde onde ela é tratada não o disponibiliza. Em razão disso, sustenta que o 

Estado deve fornecê-lo, caso contrário, a paciente morrerá brevemente. Relevante mencionar 

que o custo mensal do tratamento consta do processo e, em data de 30 de setembro de 2014, 

alcançava o montante de R$ 12.717,00. 
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Nos dois casos apresentados, ambos os pacientes estão afetados por doenças, cujo 

não enfrentamento farmacológico terá desfechos funestos: imobilidade progressiva e óbito.  

As condições financeiras de ambos pacientes os impossibilita da aquisição do tratamento. 

Percebe-se o esboço de algo muito importante cujas consequências, como se sabe, são 

desagradáveis para gestores sanitários, governantes e, sobretudo, pacientes. A análise do que 

ocorre nos processos de judicialização dos medicamentos leva à conclusão de que o Poder 

Judiciário também se tornou refém das práticas prescritivas de insumos farmacêuticos de 

custos elevados. Sob a justificativa de que a ausência do tratamento ameaça o direito 

constitucional à saúde, de que a não disponibilização dos medicamentos ameaçam à vida, 

medicamentos caros, muitas vezes inacessíveis à maioria dos cidadãos, são prescritos para o 

manejo de doenças cujos tratamentos existentes deram resolutividade inquestionável até o 

aparecimento de novas moléculas elaboradas pela indústria farmacêutica. Pode se afirmar que 

houve, com a judicialização do acesso a medicamentos, uma juridificação da Medicina, 

podendo ser melhor compreendida na medida em que organiza o mercado desse setor. 

Outro exemplo dessa racionalidade jurídica que faz interface com o campo 

médico, organizando o mercado farmacêutico, é a limitação crescente dos recursos das três 

esferas governamentais (União, Estado e Municípios), que é invocada a justificar a 

impossibilidade da disponibilização dos medicamentos, mas que não resiste à ilimitação do 

mercado externo, internacional, mundial, diga-se, assim, dos medicamentos, capaz de 

persuadir os organismos reguladores acerca da supremacia dos novos fármacos frente aos já 

existentes. Quanto mais vasto esse mercado farmacêutico, menos fronteiras, menos 

regulações e limites haverá, de modo que até os cofres públicos mais esvaziados sucumbem 

frente às promessas de uma saúde longínqua. 

Seria um equívoco pensar que o Estado, ao conceder medicamentos caríssimos, 

está reconhecendo o direito fundamental de acesso à saúde, tido por essencial a todos os 

indivíduos. De modo algum. O que o Estado está a fazer é reconhecendo e se comprometendo 

com mecanismos econômicos que lhe permitam conhecer, com precisão, o que acontece na 

sociedade, no mercado, nos circuitos econômicos, sanitários, de modo que a limitação de seu 

poder seja condicionada pelas evidências das análises econômicas que ele deverá respeitar.  

O Estado está condicionado não aos direitos fundamentais das pessoas, mas às evidências do 

mercado. É isto que é preciso considerar. A mesma racionalidade jurídica empregada para 

impor o direito aos tratamentos farmacológicos é empregada para obrigar o Estado a custear 

exames específicos, a exemplo do exame de ressonância magnética, eletroencefalograma, bem 

como o fornecimento de aparelhos auditivos, implante de prótese, internação em unidade de 
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tratamento intensivo (UTI), tratamento psiquiátrico ou psicológico, custeio de transporte etc. 

A partir dessa perspectiva é que se pode compreender melhor as implicações do Poder 

Judiciário. 

No terceiro caso, o que se tem é a postura defensiva do Estado. Ele reconhece seu 

dever em prover os cidadãos dos tratamentos, todavia, adota uma postura de esclarecimento 

ao Judiciário: o tratamento está disponível, todavia, este deve ser procurado em unidades 

específicas, em unidades que dispõe de protocolos próprios para cada doença. Não é o 

tratamento prescrito pelo médico que será disponibilizado, mas o tratamento estabelecido por 

um grupo de especialistas, um tratamento em forma de protocolo. Destaca-se, inclusive, que, 

a esses protocolos, devem ser submetidas as solicitações do Judiciário, notadamente as 

prescrições dos médicos dos pacientes. 

O terceiro caso, Processo n. 0149876-04.2011.8.06.0001 (Anexo C), é de um 

indivíduo, F.C.J., portador de câncer dos gânglios linfáticos (também conhecido como 

Linfoma Não-Hodkin Folicular), ao qual fora prescrito o medicamento Mabthera® (cuja 

substância ativa é Rituximabe). Ocorre que o Rituximabe é disponibilizado pelo SUS, 

contudo, para que seja manejado, faz-se necessário que o paciente seja encaminhado a um 

Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON). 

Com efeito, acerca dos fatos trazidos aos aludidos autos, mostra-se imperioso o 

esclarecimento de alguns pontos. Primeiramente, a SESA, que está sendo culpabilizada pela 

Defensoria Pública pelo não fornecimento do medicamento, não está diretamente e nem 

indiretamente envolvida na sua concessão. Em segundo lugar, existem diretrizes terapêuticas 

e diagnósticas para este tipo de câncer. Por fim, o Rituximabe está incluído como alternativa 

para o tratamento do câncer em questão. Assim, sob essa ótica, entende-se que o Estado não 

pode ser culpabilizado. Ora, o que se percebe é justamente uma relação de forças, de saberes 

e, consequentemente, de poder. O que a defesa do Estado está a defender é que existem outros 

saberes aos quais podem e devem estar subordinados os saberes do médico e do paciente, até 

mesmo os saberes judiciais. Essa hierarquia de saber traduz a hierarquia de poder a qual o 

acesso aos medicamentos, aos tratamentos e a realização de exames médicos devem estar 

submetidos. 

Na realidade, o que entra em questão é justamente o problema da verdade médica, 

da verdade sobre o medicamento. Entendendo-se como a verdade sobre o medicamento o 

conjunto de informações relacionadas à sua eficácia, efetividade e segurança. Pois não basta 

que seja prescrito ao paciente qualquer medicamento, mesmo que este seja recém-lançado no 

mercado, é preciso que seja prescrito o medicamento cuja eficácia e efetividade estejam 
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demonstradas por meio de evidências científicas, comprovadas por estudos clínicos. Além do 

mais, é preciso que o uso do medicamento não esteja associado a danos à saúde dos usuários. 

Pois bem, essas evidências, essas verdades sobre o medicamento precisam estar demonstradas 

e a elas é que devem ser submetidas à prescrição e à disponibilização dos tratamentos.  

O direito do paciente, portanto, esbarra frente a esta verdade. À verdade devem se submeter o 

direito do paciente à saúde, bem como a prática médica. 

Não se trata da ignorância ou do desconhecimento, mas do valor que é atribuído à 

verdade científica, o valor superior dessa verdade. Nesse sentido, o modo de proceder do 

Judiciário deve ser subordinado aos critérios estabelecidos em outro campo, que é o campo 

médico. Dessa maneira, a questão do conhecimento remete à da moralidade. Assim, a questão 

não é indagar qual o conhecimento é verdadeiro ou falso, mas qual tem força de determinar a 

conduta, o comportamento a ser adotado pela sociedade e indivíduos. E a força está associada 

ao grau da verdade elaborada por aqueles que a instituíram. São estes que instituem valores a 

serem seguidos pela sociedade. Em suma, a questão foucaultiana que pode ser colocada é:  

a serviço de que tipo de vida se coloca a verdade fabricada e instituída?  

Na realidade, a verdade que nasce no campo jurídico é uma criação do homem: 

não são fatos, são interpretações introduzidas pelo Judiciário no mundo para dar conta das 

tensões, dos conflitos de interesses existentes. Nesse sentido, a pesquisa arquegenealógica 

aqui desenvolvida não é uma pesquisa sobre a verdade das decisões judiciais envolvendo 

medicamentos, mas uma pesquisa sobre os valores que adquirem as verdades forjadas no 

Judiciário e que são incorporados por organismos como as secretarias de saúde, os 

profissionais de saúde e os pacientes. A arquegenealogia, portanto, pretende desnaturalizar os 

valores prevalentes nesse campo. 

Nos processos judiciais, um elemento comum é a produção do culpado e a 

consequente solicitação de sua penalização. A ideia central dos argumentos da Defensoria 

Pública e da Promotoria de Justiça é fazer da culpabilização a força coercitiva, repressora e 

reguladora do próprio Estado. Outro efeito da culpabilização é a transformação do paciente, 

do doente, em ressentido. O paciente vai atribuir ao Estado a causa de seu sofrimento, 

transformando-o no culpado por qualquer consequência trágica de sua doença, já que é ele, 

nos moldes dispostos na Constituição Federal, o responsável pelo fornecimento do tratamento 

prescrito e, ao não fazê-lo, passa a ser digno de punição. Afinal, alguém deve ser o culpado de 

que ele, o paciente, tenha adoecido, sofra ou morra por conta do não tratamento da doença.  

O que se observa na origem de uma decisão judicial é um combate de forças, um 

duelo de enunciados, onde cada um procura afirmar sua própria perspectiva em detrimento 
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das demais. Essa necessidade de desqualificar a perspectiva do outro é necessidade de 

dominação e não, como podem pensar alguns, a predominância do bem. Trata-se da 

imposição da perspectiva como norma, como regra, como dever, ou seja, como lei a ser 

imposta a todos os outros. O conhecimento produzido é o efeito ou o resultado dessa relação 

de força, que nasce da luta entre os que querem dominar. Assim, o que se chama de direito, de 

obrigação, é a verdade imposta à sociedade como condição de sua existência. Têm-se, 

portanto, três elementos fundamentais: a produção do culpado, a produção do ressentido e o 

estabelecimento da penalidade. 

Se for verdade, como afirma a Defensoria Púbica, que o Estado comete um 

atentado à vida do paciente quando não disponibiliza o tratamento prescrito, por conseguinte 

um crime, qual deverá ser sua punição? A punição não terá nenhuma relação com reparação 

ou vingança, nem tampouco um castigo. A punição terá uma relação com a proteção da 

sociedade. Por isso que é proposta uma escala de penas que deriva da utilidade para a 

sociedade. Já que a vulnerabilidade do paciente é grande, então será necessário o 

estabelecimento de uma pena pesada, capaz de inibir futuras transgressões pelo Estado ao 

direito constitucional à saúde. Não se trata de reconciliar o Estado e o doente (cidadão), mas 

de induzir mudanças no modo como são administrados os recursos destinados à promoção da 

saúde e do bem-estar das pessoas. O que se tem, então, é a moralização da disponibilização 

dos insumos farmacêuticos, das tecnologias sanitárias, enfim, dos tratamentos das doenças. 

Os casos analisados são exemplos disso. Mas, para entender essa moralização da saúde, 

melhor dizendo, da assistência à saúde, entende-se que seja necessário formular os seguintes 

questionamentos: onde está a riqueza? Onde estão os recursos financeiros? Onde estão os 

insumos e as tecnologias sanitárias? 

Ora, a legislação está diretamente relacionada aos interesses sociais, uma vez que 

sanciona a moralidade de uma determinada sociedade. Pois bem, a instância que vigia a 

aplicação da lei é o Poder Judiciário. As leis, portanto, são instrumentos que permitem ao 

sistema judiciário intervir e agir no nível da moralidade, logo o Estado é o agente essencial da 

moralidade, da vigilância e do controle ético-jurídico. Mas, o que se observa nos exemplos 

estudados é a manifestação de acusações contra o Estado, justamente por sua imoralidade. 

Tem-se, aqui, um dos exemplos onde o Estado aparece como “infrator”. No entanto, o Estado, 

representado pelas secretarias de saúde, cada vez que passa por cima da lei, violando o 

regulamento constitucional, o que ele está atacando não são os direitos das pessoas, mas o 

modo de arrecadação, a operação de poder exercida sobre os medicamentos. Dessa maneira, 

têm-se ilegalismos cometidos pelo Estado de natureza econômica e sanitária. 
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O direito à saúde presente na Constituição Federal é muito anterior às 

emergências das solicitações por medicamentos junto ao Judiciário. Todavia, esse direito só 

passou a ser reclamado judicialmente no momento em que se abriu um campo capaz de se 

beneficiar com tais “ilegalismos”. Os maiores beneficiados pela imposição desse dever, da 

moralidade, não foram os pacientes, mas os que lucram com a compra dos medicamentos. 

Diante desse quadro, surge a pergunta: onde estão as riquezas, os insumos, os recursos?  

A história da moral está relacionada à história das riquezas. De todo o modo, é preciso se 

fazer a distinção não somente entre as modalidades de poder e os aparatos do Estado, como 

também, entre as estruturas políticas e os sistemas de poder. Pouco importa, na realidade, se 

as instituições de saúde reproduzem o Estado ou vice-versa. As unidades de saúde e o Estado 

funcionam em relação mútua, apoiando-se um no outro. O mesmo é válido para a relação 

entre o sistema judiciário e as secretarias de saúde, enfrentando-se eventualmente, num 

sistema de poder numa sociedade como a do Brasil, caracterizada como disciplinar, mas 

também, como uma “sociedade do controle”, na qual o poder é localizado num aparato estatal 

ou difuso num sistema geral. 

A judicialização do acesso a medicamentos torna evidente um esquema de 

subordinação, onde o Poder Judiciário mantém um modo de produção, submetendo o tempo 

da vida das pessoas aos mecanismos e a uma cronologia da produção e consumo. Seja às 

secretarias de saúde, seja aos indivíduos, é estabelecido um tempo para a tomada de decisões 

sob risco de penalidades, sobretudo a pena da dívida financeira, para o Estado, ou do 

agravamento do estado de saúde, no caso do paciente. 

Outro aspecto importante é que os casos analisados possibilitam constatar um 

fenômeno já explicitado por Foucault, que é o fato de que na sociedade brasileira o saber 

funciona atrelado ao poder, ou seja, quem tem o saber tem o direito de exercer o poder.  

Assim, o médico, na qualidade de senhor do anormal e do patológico, estende seu poder sobre 

o paciente para os grupos dos magistrados, e o magistrado, na qualidade de senhor da 

moralidade, estende seu poder sobre os infratores para os profissionais e gestores da saúde. 

Poder e saber devem ser pensados juntos. Vive-se numa sociedade do biopoder, do poder 

sobre o vivo, sobre o biológico, sobre o orgânico, sobre o nascer e o morrer. O poder do 

sistema judicial não se exerce somente sobre as infrações relacionadas à violência, mas se 

exerce por meio da normatização da vida orgânica. Têm-se outros discursos nas peças 

processuais, tais como: exames médicos, prontuários, laudos médicos, relatos dos pacientes, 

prescrição de medicamentos, entre outros. Agenciado ao discurso médico, encontra-se o 

discurso do magistrado em torno da vida humana, na busca de normatizá-la. 
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Com efeito, pode-se afirmar a existência de um confronto entre interesses 

individuais e coletivos, entre o efetivo bem-estar social e os benefícios econômicos auferidos 

com a venda de medicamentos, entre o equilíbrio das contas públicas e os interesses  

do mercado farmacêutico. Trata-se de um jogo complexo entre os direitos fundamentais e  

a autonomia daqueles que são governados. O Estado é manipulado e manipula interesses.  

A verdade é que a judicialização do acesso a medicamentos é uma forma de organização do 

mercado farmacêutico. Em outras palavras, a judicialização do acesso a medicamentos é um 

modo de governar para o mercado farmacêutico. 

Outro aspecto importante que merece ser anunciado é que o sujeito de direito e o 

sujeito de interesse possuem lógicas distintas, ou seja, em nenhum lugar dos processos 

judiciais se visualizará a renúncia dos interesses dos indivíduos por seus tratamentos em 

função da justificativa de escassez de recursos apresentada pelo Estado, que defende a 

necessidade de priorizar o atendimento do interesse da coletividade. O que ocorre é que, 

dentro de uma estratégia econômica, o bem coletivo não pode ser quantificado. O que pode 

ser calculado é o bem individual, o preço do remédio, dos tratamentos e cuidados que serão 

ministrados àqueles que recorrem ao Judiciário. 

Para subsidiar esse cálculo do montante a ser dispendido com medicamentos e 

tratamentos de saúde, há a possibilidade de utilização de instrumentos desenvolvidos pelo 

Estado, como a RENAME, por exemplo, que é uma lista dos medicamentos tidos por 

essenciais, que atenderiam a população brasileira no enfrentamento das principais doenças já 

catalogadas. Trata-se de um instrumento elaborado com vistas a subsidiar os gestores 

sanitários, bem como profissionais de saúde do SUS, na tomada de decisões relativas ao 

tratamento farmacológico das doenças e enfermidades. Todavia, o que tem sido observado, 

com base em pesquisas já realizadas, é que a maioria das prescrições que fundamentam os 

processos judiciais resulta de médicos ligados ao setor privado de saúde (PIERRO, 2017), 

fortalecendo a hipótese de que as alternativas e os insumos já disponibilizados pelo SUS são 

desconsiderados, e de que existem interferências diretas da indústria farmacêutica nas 

prescrições desses medicamentos requisitados. 

Percebe-se, portanto, um aumento significativo do número de demandas judiciais 

voltadas à aquisição de medicamentos que sequer constam nas listas oficiais lançadas  

pelo Ministério da Saúde. Atento a esse quadro, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

recomendou, por meio das Recomendações n. 31, de 30 de março de 2010, e 36, de 12 de 

julho de 2011, a adoção de algumas medidas por parte dos magistrados que lidam com a 

problemática, dentre as quais podem ser citadas: 
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Incentivar os tribunais a promover convênios com instituições médicas e científicas 
que disponibilizem apoio técnico para auxiliar na apreciação de questões clínicas; 
Exigir que a defesa do paciente inclua no processo, relatórios médicos com a 
descrição da doença, inclusive o Código Internacional de Doenças, contendo 
também a prescrição do medicamento, com denominação genérica ou princípio ativo 
e posologia; 
Evitar autorizar o fornecimento de medicamentos ainda não registrados pela Anvisa 
ou em fase experimental; 
Ouvir os gestores (secretarias municipais, estaduais ou Ministério da Saúde) antes da 
apreciação de medidas de urgência; 
Procurar incorporar o direito sanitário em programas de formação ou 
aperfeiçoamento de magistrados; 
Promover visitas aos conselhos municipais e estaduais de saúde, assim como a 
unidades básicas de saúde e centros de assistência, como forma de conhecer a 
realidade do SUS. (PIERRO, 2017, p. 25). 

O convênio entre tribunais, e instituições médicas e científicas é uma estratégia 

interessante. Diz respeito a uma relação que fortalecimento mútuo do poder, de sua 

capacidade de difusão e do fortalecimento da inquestionabilidade das decisões tomadas. 

Ambos os poderes médico e jurídico se amparam, se auxiliam, se corrigem, se agenciam de 

modo a permitir que a vida humana seja governada em sua dimensão médica-jurídica, 

biológica e civil. Na realidade, trata-se de uma relação antiga. Desde o estabelecimento das 

condutas anormais, dos infratores, dos doentes mentais, que a medicina foi convocada pelo 

direito para poder subsidiar a tomada de decisões. 

Oportuno registrar que hoje já se encontra em funcionamento o chamado  

e-NatJus, definido, na página do CNJ, como sendo o cadastro nacional de pareceres, notas e 

informações técnicas, cujo objetivo “[...] é dar ao magistrado fundamentos científicos para 

decidir se concede ou não determinado medicamento ou tratamento médico a quem aciona a 

Justiça” (BRASIL, [2017], online). 

No estado do Ceará, o Núcleo de Assistência Técnica ao Judiciário 

(NAT-JUS/CE), funciona desde novembro de 2016, viabilizado por meio do Termo de 

Cooperação Técnica (TCT) n. 07/2016, firmado entre: o Tribunal de Justiça do Estado do 

Ceará (TJCE); o Estado do Ceará, por meio da SESA; o Município de Fortaleza, por meio da 

SMS; e o Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC-UFC), que é vinculado à Rede 

Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares). Aludido TCT teve por objeto 

[...] a cooperação mútua na elaboração de documentos técnicos e especializados na 
área de saúde para auxiliar magistrados das Varas da Fazenda Pública, do Tribunal 
de Justiça, dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e da Turma Recursal da 
Fazenda Pública, na formação de um juízo de valor por ocasião da apreciação das 
questões clínicas apresentadas nas ações judiciais envolvendo a assistência à saúde 
pública, na forma da Recomendação nº 31, de 30 de março de 2010, do CNJ. 
(CEARÁ, 2016, p. 1-2). 
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Pelo que consta das cláusulas segunda e terceira do mencionado TCT, os serviços 

desenvolvidos pelo NAT-JUS/CE contemplam: Respostas Técnicas rápidas, “[...] para casos 

em que não seja necessário levantamento bibliográfico complexo, mas que demande 

informação qualificada imediata”; e Notas Técnicas, que abrangem casos específicos e 

complexos e que “[...] demandem revisão bibliográfica, análise de cenário, informações sobre 

o custo unitário, recomendação sobre riscos e benefícios da liberação ou não da tecnologia 

fora do protocolo SUS” (CEARÁ, 2016, p. 2), desenvolvidas pela Câmara Técnica formada 

por médicos e farmacêuticos que compõem o quadro de servidores efetivos dos entes 

colaboradores. 

Destaque-se, outrossim, que as consultas ao NAT-JUS/CE se restringem aos 

magistrados e desembargadores daqueles órgãos mencionados no objeto do ajuste, e serão 

respondidas via e-mail, no prazo máximo de cinco dias úteis contados da solicitação. 

Ao seu turno, a orientação de juntada de relatórios médicos, com códigos das 

doenças, laudos e relatórios técnicos demonstrativos da segurança e efetividade do tratamento, 

demonstra o zelo que se deve ter em se certificar quanto à imprescindibilidade de determinado 

tratamento para aquela situação em concreto, em detrimento de outro que possa existir no 

mercado. Outrossim, a capacitação dos magistrados quanto aos aspectos sanitários, e suas 

visitas às unidades de saúde se afiguram como medidas bastante salutares, para que 

compreendam a realidade vivenciada por aqueles que necessitam se socorrer da saúde pública 

no Brasil. Sem dúvidas, conhecer tudo isso é, na realidade, um investimento maciço sobre 

controle da vida, dos comportamentos, sobre a saúde, sobre o adoecer das pessoas. 

Percebe-se que os magistrados são instados a elaborar discursos que, além de 

exercerem poder de vida ou de morte, já que a não concessão do tratamento pode vir a resultar 

na morte do paciente, podem vir a determinar uma decisão médica, a qual poderá vir a 

implicar, no final, na saúde ou no adoecimento de uma pessoa. Impende mencionar que esse 

poder dos magistrados funcionará como discurso de verdade porque amparado em estudos 

científicos, formulados por pessoas qualificadas, no interior de uma instituição científica.  

Eis a razão pela qual o CNJ vai recomendar que os magistrados se aliem aos médicos, 

cientistas e instituições médico-científicas. Discursos que podem ensejar no óbito dos 

pacientes, discursos de verdade, estão presentes nos documentos processuais envolvendo 

solicitações de tratamentos. 

O fato é que o poder do magistrado não pode ser exercido se a verdade não for 

manifestada. Mas qual verdade? A verdade que ele, o magistrado não sabe, é a verdade do 

médico. Será preciso que o médico lhe forneça a sua verdade, a verdade sobre a doença,  
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sobre o tratamento, sobre o doente, para que o magistrado possa exercer seu poder. E o poder 

do magistrado é manifesto em forma de sentença, capaz de regular as condutas dos  

homens, de governá-los. Todavia, a sujeição das instituições, dos indivíduos a esta sentença 

não será de modo voluntário, sem resistências, por isso a sentença é acompanhada de 

fundamentos, instrumentos e justificativas, bem como de ameaças de penalizações aos seus 

descumprimentos. 

Ora, o que significa a submissão das instituições sanitárias às determinações do 

Poder Judiciário? Significa que essas instituições querem o que o Poder Judiciário quer, eis o 

que significa obedecer, submeter-se. Eis um aspecto da submissão, da obediência ao discurso. 

A obediência é um dos efeitos da verdade médico-jurídica. Por outro lado, na contramão da 

obediência, é possível encontrar a autonomia, que é exatamente o inverso da submissão, que 

faz com que as instituições de saúde, os gestores de saúde decidam por si o que lhes é mais 

razoável fazer. A autonomia se ancora, igualmente, nas evidências, em outros discursos de 

verdade. Tem-se, portanto, uma relação conflituosa de poder-saber, uma batalha que não cessa 

jamais. Ela pode até gozar de períodos de paz, mas se configura em uma disputa que 

acompanha a história do homem. 

2.4 A MEDICALIZAÇÃO DA SOCIEDADE 

A partir das discussões apresentadas anteriormente é compreensível, em certo 

modo, a prioridade que tem a saúde nas sociedades contemporâneas. Atualmente, sobretudo 

em países pobres, os esforços se concentram prioritariamente na obtenção de recursos  

básicos para a manutenção da vida, como água potável, alimentos e moradia. Uma vez que 

bens essenciais são obtidos, é que a atenção é voltada para o tratamento das principais 

doenças, particularmente aquelas com maiores incidências e com maiores impactos sobre a 

mortalidade. 

Diferentemente dos países pobres, nos mais desenvolvidos, naqueles em que o 

acesso das pessoas às necessidades básicas está garantido, bem como a atenção à saúde, surge 

um fenômeno crescente, que é o de inserir dentro da medicina, situações que até pouco tempo 

atrás não eram consideradas de seu domínio. A sociedade deslocou para o campo médico a 

busca por soluções de problemas inerentes à realidade subjetiva e social das pessoas, e a 

obsessão por uma saúde perfeita se tornou um fator predominante, de modo que atualmente 

uma pessoa saudável é somente um doente ainda não identificado. 
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A Constituição da Organização Mundial da Saúde foi celebrada na Conferência 

Sanitária Internacional, realizada em Nova York entre os dias 19 e 22 de julho de 1946, 

assinada em 22 de julho de 1946 pelos representantes de 61 estados e entrou em vigor em 7 de 

abril de 1948. Um dos princípios da OMS, diz respeito ao conceito de saúde, que, naquela 

ocasião, foi definida como: “[...] um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e 

não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade” (ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DA SAÚDE, 1946, online).  

Tal conceito, elaborado no ano de 1946, foi levado a um bem-estar absoluto, de 

modo que se verifica, de maneira crescente, a incorporação no campo médico de novos 

problemas e novas tecnologias. No presente momento, condições comuns da vida como o 

cansaço ou a frustração, ou variações de normalidade como a calvície ou a velhice se 

tornaram doenças e, em muitos casos, sujeitos a tratamento com medicamentos ou com 

cirurgias. Até mesmo os estágios da vida não escapam dessa busca pela medicalização, de 

modo que nascimento, infância, adolescência, menopausa são fenômenos que estão sendo 

postos sob o controle da medicina. 

Atualmente, o direito à saúde se tornou uma justificativa para o consumo, e já é 

possível se vislumbrar no horizonte uma sociedade que vive, de maneira insana, numa busca 

excessiva por uma saúde perfeita. Testemunha-se o aparecimento de uma geração dependente 

de medicamentos, incapaz de cuidar de si mesma, e intolerante ao sofrimento e ao desconforto 

(ORUETA SÁNCHEZ et al., 2011). 

O processo de medicalização de um problema ou de uma situação não é algo 

instantâneo, mas desenvolvido de modo paulatino, em um decurso de tempo, por vezes, 

longo, demandando o cumprimento de algumas condições ou etapas listadas a seguir: 

• 1ª etapa: a sociedade passa a considerar como sofrimento ou problema uma 

situação que antes não era considerada anormal. A mudança de perspectiva é, 

geralmente, estabelecida por grupos sociais com enorme capacidade de 

influenciar, tais como a indústria farmacêutica, grupos mais vulneráveis. Em 

muitos casos, o problema não tem nenhuma característica patológica, e a 

medicina propõe soluções a sofrimentos não associados a enfermidades ou 

doenças (ex.: cirurgia plástica para preenchimento de rugas faciais); 

• 2ª etapa: setores que tradicionalmente respondem às condições de 

anormalidade não são capazes de solucionar as “novas doenças”, não 

conseguem atender adequadamente às demandas sociais, de modo que a 

sociedade, não recorrendo a tais setores, visto que os consideram impróprios 
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para a resolução das “novas anomalias”, acaba beneficiando algumas 

organizações, particularmente aquelas que se propõem a buscar e a oferecer 

soluções; 

• 3ª etapa: consolidação de setores que buscam atender as demandas não 

atendidas; 

• 4ª etapa: envolvimento de diversos atores no processo de busca e da promoção 

da saúde, do tratamento e resolução dos novos problemas. Profissionais de 

saúde, gestores, legisladores, grupos de pacientes envolvem-se e admitem que 

o novo cenário integra seu campo de ação. Esse envolvimento é bastante 

influenciado por pressões externas, por fatores econômicos, políticos e sociais 

que se consolidaram nos últimos anos; 

• 5ª etapa: os órgãos de saúde acolhem as soluções encontradas, gerando o 

fenômeno da medicalização; 

• 6ª etapa: as medidas médicas implementadas não respondem com efetividade 

aos problemas, gerando outras incertezas e inseguranças. Por conta disso, 

novas situações se apresentam, requerendo novas respostas, e estas, migrando 

para o campo da saúde, fazem o círculo prosseguir. 

A medicalização é, como se pode observar, um fenômeno complexo, que depende 

de diversos fatores. Conhecê-los e identificá-los pode auxiliar na tomada de decisões no 

campo da saúde. Tais fatores (culturais, econômicos, sociais, políticos etc.) podem ser 

problematizados em função de suas relações com a sociedade, os meios de comunicação, as 

instituições político-sanitárias, os profissionais e a indústria farmacêutica. 

2.4.1 A sociedade 

As crenças e os valores de uma sociedade são determinantes no estabelecimento 

de suas necessidades e expectativas no campo sanitário. Desde o ano de 1946, os conceitos de 

saúde e doença sofreram mudanças relacionadas às culturas e as concepções médicas de cada 

sociedade, condicionadas por ideologias de cada época. O crescimento do emprego de novas 

tecnologias está associado ao aumento da identificação de doenças, de modo que o limiar a 

partir do qual eram tratadas foi reduzido, favorecendo o aumento de suas incidências.  

As novas tecnologias colaboraram para que a probabilidade de se adoecer se convertesse em 

patologia, de maneira que os medicamentos empregados na prevenção de doenças têm no 
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mercado um consumo em ascensão. Assim, sinais e sintomas banais, passaram a ser 

considerados como doença. O aumento da percepção de vulnerabilidade, do medo de morte, 

tudo isso colabora para o aumento por busca de novos tratamentos, elevando assim os gastos 

com a saúde. 

É importante mencionar que uma das maiores mudanças sociais ocorridas foi  

o maior acesso às informações. Para alguns autores, como Bowman (2013) e Mosadeghrad 

(2014), os problemas de saúde estão relacionados a essa realidade. Ora, obviamente o 

problema não é o acesso, mas a qualidade da informação e o desafio do leitor em proceder em 

sua análise crítica, considerando que a falta de rigor colabora para a indiscernibilidade entre 

informações confiáveis e propagandas enganosas. Maiores informações disponíveis não 

necessariamente estão associadas à capacidade de se tomar boas decisões. Muitas decisões, 

inclusive médicas e judiciais, são influenciadas por informações parciais e tendenciosas 

(PRENTICE; KOEHLER, 2003; ROE, 2009). 

A medicina tornou-se parte de um mercado. O mercado estimula o consumo por 

medicamentos e por tecnologias médicas. Medicamentos e testes de diagnóstico são bens de 

consumo que intermedeiam a relação comercial entre o médico e a sociedade. O mercado 

estimula que o paciente possa escolher não somente as alternativas para seu diagnóstico e  

seu tratamento, como também o influencia a solicitar aquelas que não são apropriadas. Em 

síntese, a doença tornou-se um produto nutrido pela vontade de ser saudável. Infelizmente, 

esse fascínio pelas novas tecnologias, essa sensação de que qualquer novo medicamento é 

melhor do que o já existente, reconfigura a relação médico-paciente e seus componentes 

socioculturais. 

A sociedade e igualmente os gestores de saúde esperam dos medicamentos 

resultados ilimitados. É utópica a crença de que a ciência encontrará resposta para todas as 

doenças que acometem o corpo humano, pois não existem soluções ou tratamentos para todas 

as doenças. Associando-se a estas expectativas, tem-se a busca por soluções imediatas, 

sintoma da redução da tolerância ao desconforto. Assim, quando aparecem sintomas ou sinais 

de desconfortos, médico e paciente entregam-se ao uso de testes capazes de realizarem 

imediatos diagnósticos que justifiquem tratamentos rápidos, porém, ineficazes e custosos. 

2.4.2 Os meios de comunicação 

Os meios de comunicação modulam as crenças e as expectativas da sociedade. 

Depois dos profissionais de saúde, a mídia representa, atualmente, a segunda fonte de 
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informação sobre saúde. Alguns estudos, como os de Ventola (2014) e Rosenbaum (2011), 

mostram uma associação direta entre o surgimento de notícias médicas e a busca por serviços 

de saúde. Muitas informações veiculadas pela mídia geram expectativas irreais que colaboram 

para a medicalização, sobretudo, porque estas informações privilegiam mais o aspecto da 

novidade, do excepcional. 

2.4.3 As instituições político-sanitárias 

A medicalização da vida, da sociedade, encontra-se numa estreita relação de 

dependência das políticas públicas de uma nação, de um estado, de um município. Políticos e 

gestores sanitários são os principais responsáveis pelo estabelecimento das estratégias 

planejadas e definidas para a população a ser assistida. Uma das características do SUS é seu 

princípio de universalidade, que permite que todos os brasileiros tenham acesso aos serviços 

por ele gratuitamente ofertados, todavia, essa característica tem uma conotação negativa: ela 

facilita a medicalização da sociedade brasileira. 

Muitos medicamentos foram incorporados às listas governamentais de 

medicamentos por força das demandas e não por critérios epidemiológicos, que, em geral, 

refletem a necessidade de uma região. É fato que muitos setores interferem na elaboração de 

listas de medicamentos e na estruturação de protocolos terapêuticos. Desse modo, tais listas 

governamentais acabam refletindo interesses particulares e não as reais necessidades da 

sociedade e, por essa razão, por vezes, tornam-se inefetivas (WOOLF et al., 1999; 

ROSENFELD; SHIFFMAN, 2009; MUKESHIMANA; MCHUNU, 2017). 

Um fator que colabora na medicalização é o privilegio concedido à atenção 

terciária em comparação à atenção primária de saúde. A falta de investimento nesse nível de 

atenção o torna menos protagonista na resolução dos problemas de saúde a ele referenciados. 

A sociedade geralmente internaliza tal ineficácia como falta de importância, e não é incomum 

que requeira exames clínicos e laboratoriais, bem como faça de uso de medicamentos antes de 

qualquer avaliação médica. O número astronômico de drogarias em todo território nacional é 

um indicador desse problema, e tudo isso colabora para a medicalização. A maioria da 

população aceita como óbvio o lema: “prevenir é o melhor remédio”, entretanto, a 

insuficiência de criticidade contribui para que a sociedade busque, por si, adotar medidas 

preventivas, como a automedicação (RYAN et al., 2017; PONS et al., 2017). 
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2.4.4 Os profissionais de saúde 

Vários aspectos discutidos anteriormente se aplicam aos profissionais de saúde. 

Esse grupo tem importância fundamental no processo de medicalização, já que possui a 

capacidade de determinar diagnósticos e tratamentos. Os grupos anteriormente citados podem 

promover a medicalização, mas são os profissionais de saúde que a realizam, são eles que, 

submetidos a fatores sociais, financeiros e técnico-científicos, adotam práticas medicalizantes. 

A formação médica centrada meramente na dimensão biológica dos processos 

patológicos, associada à tendência da medicina apoiar-se nas novas tecnologias, colabora  

para o menosprezo dos aspectos sociais e psicológicos no desenvolvimento das doenças.  

A fragmentação do cuidado, própria da medicina ultraespecializada, determina um 

ultradimensionamento dos problemas, resultando em um maior número de consultas, de 

prescrições de exames e de medicamentos, tudo isso elava os gastos do sistema sanitário. 

Outro aspecto que deve ser considerado é o excesso de demanda por consultas 

médicas, condicionado por fatores anteriormente mencionados. Tal demanda determina a 

redução do tempo de atendimento médico, contribuindo negativamente no atendimento às 

reais necessidades dos pacientes e, consequentemente, na promoção da saúde. Por vezes, 

observa-se uma consulta médica reduzida à prescrição de exames e de medicamentos, muitos 

dos quais sem eficácia, efetividade e segurança demonstrados, bem como a transformação de 

fatores de risco (hipercolesterolemia, por exemplo) em doenças, ou seja, dificuldade do 

médico em usar rigor científico, além do não repasse de informações suficientes ao 

Possivelmente influenciado por todas essas dificuldades, o médico não dispõe de condições 

de estabelecer o limite entre os estados saudável e mórbido. E por não dispor de evidências 

científicas para ampará-lo na tomada de decisões, os médicos acabam fazendo uso de novas 

tecnologias na tentativa de realizarem, com brevidade, seus diagnósticos, bem como aliviarem 

o sofrimento dos pacientes. Com efeito, de modo frequente, encontra-se a prescrição de 

medicamentos recém-lançados no mercado no tratamento de doenças graves, como as 

neoplasias, bem como o emprego da genética no diagnóstico de doenças (XIA et al., 2018).  

A prescrição de novas tecnologias, além de criar expectativas que, em geral, quase 

não se concretizam, elevam os custos e promovem ações judiciais no campo da saúde 

(THIMBLEBY, 2013). É inquestionável que muitos profissionais nutrem relações com a 

indústria farmacêutica, que, indubitavelmente, condiciona muitas de suas decisões, elevando o 

número de prescrições de seus medicamentos (VENTOLA, 2011). 
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2.4.5 A indústria farmacêutica 

A indústria farmacêutica é outra parte importante no processo de medicalização. 

As empresas farmacêuticas, não diferentemente de qualquer outra, objetivam a obtenção 

máxima de lucros, o que é lícito e lógico. Ocorre, entretanto, que nem sempre as estratégias 

adotadas por essas empresas promovem a saúde da população e muitas vezes colaboram para 

a medicalização da vida humana. 

É sabido que a indústria farmacêutica adota diversos meios para que seus 

medicamentos ganhem um lugar em expansão no mercado: novas indicações terapêuticas, 

ajustes de indicações já existentes, ou mesmo apresentação, como inovações terapêuticas, de 

fármacos que apenas receberam em sua estrutura apenas algumas modificações moleculares. 

Estas e outras estratégias colaboram para a medicalização. A indústria farmacêutica tem 

demonstrado, nas últimas décadas, pouco interesse em encontrar novos fármacos para 

doenças já existentes, em geral, ela enfoca seus esforços na comercialização de medicamentos 

já existentes, criando para eles novas doenças (BALGANESH et al., 2014; ATANASOV et 

al., 2015). 

Ao financiar e promover grande parte dos ensaios clínicos, a indústria 

farmacêutica é capaz de influenciar a natureza das investigações realizadas e determinar as 

informações (evidências) a serem disponibilizadas. Em outras palavras, as informações 

científicas que darão suporte tanto aos profissionais de saúde, como aos magistrados (nas 

ações judiciais, por exemplo), serão aquelas publicadas sob o aval da indústria farmacêutica. 

Ora, as pesquisas patrocinadas pela indústria farmacêutica tendem a serem mais favoráveis 

aos seus produtos, de modo que os estudiosos entendem ser notória a diferença entre as 

evidências publicadas por estudos independentes da indústria farmacêutica das evidências por 

ela financiadas. É fato que a indústria farmacêutica dedica grande parte de seu orçamento para 

o uso de seus medicamentos em condições não patológicas, com a finalidade de aumentar 

suas vendas. Como ela faz isso? Por meio de publicidades, visitas médicas, financiando 

estudos com emprego de seus medicamentos. Em geral, ela adota sintomas comuns e os 

tornam importantes doenças (REGIER et al., 2013). A síndrome de hiperatividade em 

crianças, a disfunção sexual ou transtorno de ansiedade social são alguns dos exemplos que 

foram e são amplamente discutidos na literatura científica. 
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2.5 O ENCANTO DOS MEDICAMENTOS 

Na perspectiva de muitos prescritores e pacientes, os medicamentos são 

absolutamente centrais para os cuidados com a saúde. Os medicamentos são considerados tão 

importantes para os cuidados com a saúde que não existem programas de saúde no Brasil sem 

sua presença. Quando faltam medicamentos, as pessoas deixar de visitar as unidades de saúde, 

pois medicamentos são vistos como a essência dos cuidados de saúde. Um posto de saúde sem 

medicamentos é como um frigorífico sem carne. 

O médico, mesmo que o paciente não necessite, é capaz de prescrever 

medicamentos para contentá-lo (EDERSHEIM; STERN, 2009; HA; LONGNECKER, 2010). 

A prescrição medicamentosa também pode ser influenciada por interesses pessoais do 

prescritor: ele pode não querer perder seus pacientes, que lhe dão lucro ao pagar por suas 

consultas, de modo que a prescrição atenderia as expectativas de pacientes em seu estado de 

vulnerabilidade (WORKNEH et al., 2016). 

O que faz com os medicamentos sejam tão desejados? Óbvio, que são  

moléculas ativas. O impacto dos antibióticos, dos anti-infeciosos, dos antineoplásicos,  

dos anti-hipertensivos, da insulina e da terapia Anti-HIV sobre a mortalidade mundial é 

inquestionável. Todavia, diversos estudos demonstram que, em muitos países, milhões de 

dólares são gastos com medicamentos ineficazes (GROSS et al., 1994; HERPER, 2013; 

HAJIZADEH, 2016) e até perigosos. Conforme discutido anteriormente, diversos fatores 

estão envolvidos na medicalização da sociedade, portanto, a motivação para obtenção de 

medicamentos não é simplesmente pelo fato de que eles podem curar, mas o fato de que 

pessoas acreditam que eles o façam. 

Como coisas, os medicamentos são intercambiados de um cenário interpretativo 
para outro, retendo seu valor, mas mudando de significado. Os medicamentos têm 
qualidades que os tornam ainda mais apropriados para sua transformação em 
mercadoria do que a maioria das outras coisas ao serem trocadas. A primeira 
qualidade é que os medicamentos vão de encontro a uma necessidade urgente das 
pessoas. A demanda por medicamentos é, em princípio, ilimitada, pois a saúde nunca 
parece estar assegurada. (VAN DER GEEST; WHYTE, 2011, p. 461). 

A compreensão de que medicamentos se constituem meios de preservar e proteger 

a vida os tornam itens atrativos para a produção e comercialização. Vender medicamentos é 

algo rentável. A seguir, detalham-se os 15 medicamentos mais vendidos nos EUA em 2016 

(PHILIPPIDIS, 2017): 
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• 15º lugar: Seretide® (composição: fluticasona + salmeterol), indicado para o 

tratamento da asma, do laboratório GlaxoSmithKline, com venda de US$ 4.325 

bilhões; 

• 14º lugar: Neulasta® (composição: pegfilgrastim) e Neupogen® (composição: 

filgrastim), indicados como antineoplásicos, dos laboratórios Amgen e Kyowa 

Hakko Kirin, com venda de US$ 4.701 bilhões; 

• 13º lugar: Lyrica® (composição: pregabalina), indicado para dores 

neuropáticas, do laboratório Pfizer, com venda de US$ 4.966 bilhões; 

• 12º lugar: Eylea® (composição: aflibercept), indicado para retinopatia 

diabética, dos laboratórios Bayer e Regeneron Pharmaceuticals, com venda de 

US$ 5.045 bilhões; 

• 11º lugar: Xarelto® (composição: rivaroxaban), indicado para retinopatia 

diabética, dos laboratórios Bayer e Johnson & Johnson, com venda de US$ 

5.390 bilhões; 

• 10º lugar: Prevenar 13® (composição: polissacarídeos de pneumococos 

conjugados), vacina contra doenças invasivas causadas por Streptococcus 

pneumoniae, do laboratório Pfizer, com venda de US$ 5.718 bilhões; 

• 9º lugar: Lantus® (composição: insulina glargina), antidiabético, do laboratório 

Sanofi, com venda de US$ 6.054 bilhões; 

• 8º lugar: Herceptin® (composição: trastuzumab), antineoplásico, do laboratório 

Roche (Genentech), com venda de US$ 6.751 bilhões; 

• 7º lugar: Avastin® (composição: bevacizumab), antineoplásico, do laboratório 

Roche (Genentech), com venda de US$ 6.752 bilhões; 

• 6º lugar: Revlimid® (composição: lenalidomida), antineoplásico, do 

laboratório Celgene, com venda de US$ 6.974 bilhões; 

• 5º lugar: Remicade® (composição: infliximab), antineoplásico, dos 

laboratórios Johnson & Johnson e Merck, com venda de US$ 7.829 bilhões; 

• 4º lugar: Rituxan® (composição: rituximab), antineoplásico, dos laboratórios 

Roche (Genentech) e Biogen, com venda de US$ 8.583 bilhões; 

• 3º lugar: Enbrel® (composição: etanercept), indicado para artrite reumatoide, 

dos laboratórios Amgen e Pfizer, com venda de US$ 8.874 bilhões; 

• 2º lugar: Harvoni® (composição: ledipasvir + sofosbuvir), indicado para o 

tratamento de hepatite C, do laboratório Gilead Sciences, com venda de US$ 

9.081 bilhões; 
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• 1º lugar: Humira® (composição: adalimumab), indicado para artrite 

reumatoide, do laboratório AbbVie, com venda de US$ 16.078 bilhões. 

Por esses números, percebe-se, com clareza, um dos maiores, certamente o maior, 

encanto gerado pelos medicamentos: o lucro. 

2.6 FARMACOLOGIZAÇÃO 

A princípio, é imprescindível que se compreenda que a farmaceuticalização ou 

farmacologização é um fenômeno que se dá dentro da medicalização da sociedade. O conceito 

de medicalização aqui adotado é o de Conrad (2007), segundo o qual a medicalização é o 

processo de transformação de problemas que antes não eram considerados “médicos” em 

problemas médicos, usualmente sob a forma de transtornos ou doenças.  

Para outros autores, como Williams, Martin e Gabe (2011), é necessário também 

pensar na “farmacologização” (“pharmaceuticalization”, no original), conceituada como  

“[...] a tradução ou transformação de condições, capacidades e potencialidades humanas  

em oportunidades para intervenções farmacológicas” (CAMARGO JR., 2013, p. 845).  

A farmacologização ou farmacologização do corpo não está ligada necessariamente a 

diagnósticos médicos, ela é típica das práticas de automedicação, da busca do 

aperfeiçoamento corporal, do melhoramento dos desempenhos sexuais e cognitivos. 

A farmacologização cria identidades em torno do uso de determinados fármacos, 
além de reforçar a ideia de que “para cada mal há um comprimido”, levando à 
expansão do mercado farmacêutico para além das áreas tradicionais, incluindo o uso 
por indivíduos saudáveis, ao enfraquecimento da predominância da profissão médica 
criando relações diretas da indústria com “consumidores” e a colonização da vida 
humana pelos produtos farmacêuticos. (CAMARGO JR., 2013, p. 845). 

O crescente aumento de lucro das indústrias farmacêuticas e a expansão da 

medicalização – ampliação de diagnósticos a desvios sociais mínimos – caracterizam uma 

Era, que alguns denominam, Era Neuroquímica (CLOATRE; PICKERSGILL, 2014). Apesar 

das constatações de que a indústria farmacêutica pouco inova neste cenário, encontra-se em 

evidência o emprego excessivo de compostos químicos no tratamento de doenças, mas 

também no entretenimento. O aumento do acesso e consumo a produtos farmacêuticos é uma 

das práticas de saúde mais evidentes do século XXI (GREENE, 2011).  

Cientistas sociais denominam esse privilegio dado pela medicina e pela  

sociedade aos medicamentos, na busca da saúde e da melhoria da qualidade de vida, de 



54 

 

farmaceuticalização (BIEHL, 2007; FOX; WARD, 2008; ABRAHAM, 2010; WILLIAMS; 

MARTIN; GABE, 2011). 

O conceito de farmaceutizalização teve suas origens em análises científicas dos 

processos de fabricação, distribuição (circulação) e uso dos medicamentos, objetos cujas 

relações sociais são menos visíveis do que aquelas envolvendo outros atores, como médicos e 

tecnologias sanitárias (PETRYNA; KLEINMAN, 2006; POLLOCK, 2008). Williams, Martin 

e Gabe (2011, p. 711) definiram a farmaceuticalização como sendo “[...] a transformação das 

condições humanas em oportunidades de intervenção farmacêutica”. Similarmente, Abraham 

(2010, p. 290) se refere a ela como sendo “[...] o processo pelo qual as condições sociais, 

comportamentais ou corporais são tratadas como necessitadas de tratamento/intervenção, com 

produtos farmacêuticos”. 

Este trabalho não tem o objetivo debater e nem problematizar as causas e 

consequências da medicalização e nem da farmaceuticalização. Trata-se de fenômenos 

importantes sobre os quais, aliás, muitos trabalhos têm sido realizados. A presença da temática 

da farmaceuticalização ou farmacologização possui por propósito esclarecer as fronteiras, os 

limites que a judicialização da saúde, envolvendo medicamentos, colabora com fenômeno. 

Todavia, para reconhecimento desses efeitos, os efeitos da judicialização sobre a 

farmacologização do corpo, é preciso recorrer a uma base teórica que não se encontra 

prioritariamente no campo do direito, mas no campo da medicina. Mostra-se fundamental, 

entretanto, a prudência de se fixar um recorte epistemológico dos possíveis fatores ou  

causas desse fenômeno, sob o risco de reducionismo do problema e, eventualmente, ter-se 

dificuldade no alcance do objetivo perquirido. 

Os fatores comumente associados à medicalização devem ser, também, 

considerados no que diz respeito à farmaceuticalização. Certo é que o modelo biomedicalista, 

prevalente no SUS, nutre concepções que favorecem o uso crescente de medicamentos, 

justificando tal crescimento aos avanços na medicina. Outrossim, a prescrição de novos 

fármacos está ancorada na justificativa do dever do Estado em promover a saúde dos 

cidadãos, a todo custo, principalmente quando esses medicamentos estão acompanhados de 

promessas de efetividade. 
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3 A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO BRASIL 

Para a uma assistência à saúde integral é fundamental uma adequada assistência 

farmacêutica. Se o acesso a medicamentos, particularmente de medicamentos inovadores, for 

considerado como etapa essencial do processo voltado a essa assistência, então se justifica 

que a sociedade experimente debates e tensões entre os usuários, que demandam tratamento, e 

gestores do SUS, que se queixam da escassez crescente de recursos. Não é sem motivos que 

muitas vezes o sistema judiciário media os interesses em jogo (BELTRAME, 2010). 

Aprovada dez anos após a promulgação da Constituição de 1998, a PNM assim 

compreende a assistência farmacêutica: 

Grupo de atividades relacionadas com o medicamento, destinadas a apoiar as ações 
de saúde demandadas por uma comunidade. 
Envolve o abastecimento de medicamentos em todas e em cada uma de suas etapas 
constitutivas, a conservação e o controle de qualidade, a segurança e a eficácia 
terapêutica dos medicamentos, o acompanhamento e a avaliação da utilização, a 
obtenção e a difusão de informação sobre medicamentos e a educação permanente 
dos profissionais de saúde, do paciente e da comunidade para assegurar o uso 
racional de medicamentos. (BRASIL, 2001a, p. 34). 

Todavia, é importante que se saiba que, como política pública, a assistência 

farmacêutica teve início em 1971, com a instituição da Central de Medicamentos (CEME), 

órgão subordinado diretamente à Presidência da República e que tinha como função o 

abastecimento das unidades de saúde com medicamentos, priorizados à população sem 

condições econômicas para adquiri-los (BRASIL, 1971). Ocorre que, naquele período, 

diferentemente do atual momento, a política de aquisição e de distribuição de medicamentos 

era centralizada. 

A PNM possui por finalidades “[...] garantir a necessária segurança, a eficácia e a 

qualidade dos medicamentos, a promoção do uso racional dos medicamentos e o acesso da 

população àqueles medicamentos considerados essenciais” (BRASIL, 2001a, p. 9). A garantia 

do acesso a medicamentos é, portanto, uma das finalidades desta política. E este acesso, 

prioriza medicamentos considerados essenciais. Mas o que são medicamentos essenciais? 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (2002, p. 1, tradução nossa): 

Medicamentos essenciais são os que atendem as necessidades prioritárias de saúde 
de uma população. Sua seleção leva em consideração sua relevância para a saúde 
pública, as provas de sua eficácia e segurança, sua eficácia comparativa em relação 
ao custo. Os medicamentos essenciais devem estar disponíveis nos sistemas de 
saúde a todo o momento, em quantidades suficientes, em formas farmacêuticas 
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apropriadas, com garantia de sua qualidade e informação adequada, a um preço que 
pacientes e a comunidade possam pagar. O emprego do conceito de medicamentos 
essenciais deve ser flexível e adaptável às diversas situações; a escolha dos 
medicamentos considerados essenciais é de responsabilidade de cada país.1 

A definição de um elenco de medicamentos essenciais é considerada um dos 

princípios fundamentais de uma PNM, visto que auxilia o estabelecimento de prioridades para 

todos os aspectos da assistência farmacêutica. Este é conceito mundialmente válido, aplicável 

a qualquer nação, nos setores públicos e privados, e nos diversos níveis de assistência à saúde. 

A OMS periodicamente elabora uma lista modelo de medicamentos essenciais.  

A última lista disponibilizada foi elaborada na 21ª reunião da Comissão de Peritos realizada 

entre 27 e 31 de março de 2017 na sede da OMS. Segundo dados obtidos no site da OPAS 

Brasil, foram adicionados 55 medicamentos à lista modelo, sendo destes 30 medicamentos de 

uso essencial para adultos e 25 para crianças (OPAS, 2017). 

A primeira Lista Modelo de Medicamentos Essenciais da OMS foi publicada em 

1977, coincidindo com a ratificação, pelos Governos, na Assembleia Mundial da Saúde, cujo 

tema era: “Saúde para Todos”. A partir daquele momento, diversos países passaram a adotar a 

Lista como guia, optando por desenvolver suas listas próprias, pautadas no conceito de 

medicamentos essenciais desenvolvido pela OMS. O Comitê de Peritos da OMS sobre 

Seleção e Uso de Medicamentos Essenciais atualiza e revisa a Lista Modelo da OMS a cada 

dois anos, e uma das diretrizes da PNM é a adoção de uma RENAME (OPAS, 2017). 

A PNM deve ser levada a efeito pelas três esferas da federação. Nos termos do 

disposto no instrumento, é atribuição do Ministério da Saúde, como gestor federal, a 

“implementação e a avaliação” da PNM, competindo-lhe tarefas mais voltadas à coordenação 

e administração (BRASIL, 2001a). O encargo de “[...] formular, executar, acompanhar e 

avaliar a política de insumos e equipamentos para a saúde” (BRASIL, 1990, online) ficou sob 

a responsabilidade do gestor estadual, com base no art. 17, VIII, da Lei nº 8.080, de 19 de 

setembro de 1990. À esfera estadual foram ainda atribuídas as seguintes responsabilidades: 

a) coordenar o processo de articulação intersetorial no seu âmbito, tendo em vista a 
implementação desta Política; 

                                                 
1 Citação original: “Medicamentos esenciales son los que satisfacen las necesidades prioritarias de salud de la 

población. Se seleccionan teniendo debidamente en cuenta su pertinencia para la salud pública, pruebas de su 

eficacia y seguridad, y su eficacia comparativa en relación con el costo. Los medicamentos esenciales deben 

estar disponibles en los sistemas de salud en todo momento, en cantidades suficientes, en las formas 

farmacéuticas apropiadas, con garantía de la calidad e información adecuada, a un precio que los pacientes y 

la comunidad puedan pagar. La aplicación del concepto de medicamentos esenciales ha de ser flexible y 

adaptable a muchas situaciones diferentes; la determinación de los medicamentos que se consideran 

esenciales es responsabilidad de cada país.” 
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b) promover a formulação da política estadual de medicamentos; 
c) prestar cooperação técnica e financeira aos municípios no desenvolvimento das 
suas atividades e ações relativas à assistência farmacêutica; 
d) coordenar e executar a assistência farmacêutica no seu âmbito; 
e) apoiar a organização de consórcios intermunicipais de saúde destinados à 
prestação da assistência farmacêutica ou estimular a inclusão desse tipo de 
assistência como objeto de consórcios de saúde; 
f) promover o uso racional de medicamentos junto à população, aos prescritores e 
aos dispensadores; 
g) assegurar a adequada dispensação dos medicamentos, promovendo o treinamento 
dos recursos humanos e a aplicação das normas pertinentes; 
h) participar da promoção de pesquisas na área farmacêutica, em especial aquelas 
consideradas estratégicas para a capacitação e o desenvolvimento tecnológico, bem 
como do incentivo à revisão das tecnologias de formulação farmacêuticas; 
i) investir no desenvolvimento de recursos humanos para a gestão da assistência 
farmacêutica; 
j) coordenar e monitorar o componente estadual de sistemas nacionais básicos para a 
Política de Medicamentos, de que são exemplos o de Vigilância Sanitária, o de 
Vigilância Epidemiológica e o de Rede de Laboratórios de Saúde Pública; 
k) programar as ações de vigilância sanitária sob a sua responsabilidade; 
l) definir a relação estadual de medicamentos, com base na Rename, e em 
conformidade com o perfil epidemiológico do estado; 
m) definir o elenco de medicamentos que serão adquiridos diretamente pelo estado, 
inclusive os de dispensação em caráter excepcional; 
n) utilizar, prioritariamente, a capacidade instalada dos laboratórios oficiais para o 
suprimento das necessidades de medicamentos do estado; 
o) investir em infra-estrutura das centrais farmacêuticas, visando garantir a 
qualidade dos produtos até a sua distribuição; 
p) receber, armazenar e distribuir adequadamente os medicamentos sob sua guarda; 
q) orientar e assessorar os municípios em seus processos de aquisição de 
medicamentos essenciais, contribuindo para que esta aquisição esteja consoante à 
realidade epidemiológica e para que seja assegurado o abastecimento de forma 
oportuna, regular e com menor custo; 
r) coordenar o processo de aquisição de medicamentos pelos municípios, visando 
assegurar o contido no item anterior e, prioritariamente, que seja utilizada a 
capacidade instalada dos laboratórios oficiais. (BRASIL, 2001a, p. 30-31). 

Sendo assim, consoante disposto na PNM, é atribuição do estado coordenar e 

executar a assistência farmacêutica no seu âmbito, promovendo a política estadual de 

medicamentos, com definição da lista estadual de medicamentos, a qual deve ter por base a 

RENAME. 

Como parte integrante da Polícia Nacional de Saúde e inserta na mesma 

conjuntura de política públicas mais abrangentes como a PNM, surge, no ano de 2004, por 

meio da Resolução nº 338, de 6 de maio de 2004, aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde 

(CNS), a PNAF. Tal medida foi em grande parte atribuída aos esforços realizados na  

I Conferência Nacional de Medicamentos e Assistência Farmacêutica ocorrida em 2003. Nos 

termos da referida Resolução, a PNAF pode ser definida como sendo: 

Um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto 
individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando o 
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acesso e seu uso racional. Este conjunto envolve a pesquisa, o desenvolvimento e a 
produção de medicamentos e insumos, bem como a sua seleção, programação, 
aquisição, distribuição, dispensação, garantia da qualidade dos produtos e serviços, 
acompanhamento e avaliação de sua utilização, na perspectiva da obtenção de 
resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da população. (BRASIL, 
2004, online). 

A PNAF compreende a assistência farmacêutica como política pública capaz de 

nortear as formulações de políticas setoriais, propondo como eixos estratégicos, a 

manutenção, a qualificação dos serviços de assistência farmacêutica na rede pública de saúde, 

a qualificação de recursos humanos, bem como a descentralização das ações. A PNAF 

fundamenta-se na integralidade e descentralização do atendimento, sendo garantido, aos 

usuários do SUS, o atendimento integral dos serviços de saúde, no âmbito da União, estados e 

municípios. 

Ora, um dos aspectos de maior vulnerabilidade dos estados brasileiros é o 

financiamento da assistência farmacêutica, sobretudo no que se refere à aquisição de 

medicamentos. A assistência à saúde é responsabilidade compartilhada dos três entes 

federativos, muito embora cada um possua suas atribuições específicas. 

Nos moldes dispostos na Constituição Federal de 1988, notadamente em seu art. 

30, VII, é competência dos municípios “[...] prestar, com a cooperação técnica e financeira da 

União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população” (BRASIL, 1988, online). 

Assim, a rigor, fica sob a competência dos municípios a prestação de serviços essenciais de 

saúde. Por sua vez, fica para os estados a incumbência de suplementar tais serviços, e 

organizar sua rede de atendimento, enquanto que a União, em breve síntese, é a responsável 

pelo desenvolvimento de políticas públicas nacionais na área da saúde, com o repasse dos 

recursos necessários para sua consecução. 

A Portaria GM/MS n. 204, de 29 de janeiro de 2007, que “[...] regulamenta o 

financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde” 

(BRASIL, 2007, online), disciplina, em seu art. 3º, que “Os recursos federais destinados às 

ações e aos serviços de saúde passam a ser organizados e transferidos na forma de blocos de 

financiamento” (BRASIL, 2007, online), os quais, conforme seu art. 4º, são divididos em 

“Atenção Básica”, “Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar”, 

“Vigilância em Saúde”, “Assistência Farmacêutica” e “Gestão do SUS”. 

O “Bloco de Assistência Farmacêutica”, tratado nos arts. 24 a 26 daquela Portaria, 

contempla os seguintes componentes: “Componente Básico da Assistência Farmacêutica”, 
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“Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica” e “Componente Especializado da 

Assistência Farmacêutica”. 

Consoante preceitua o art. 2º da Portaria n. 1.555, de 30 de julho de 2013, editada 

pelo Ministério da Saúde, que revogou o art. 25 da Portaria GM/MS n. 204/2007,  

“O Componente Básico da Assistência Farmacêutica destina-se à aquisição de medicamentos 

e insumos, incluindo-se aqueles relacionados a agravos e programas de saúde específicos, no 

âmbito da Atenção Básica à Saúde” (BRASIL, 2013b, online), e seu financiamento é de 

responsabilidade da União, Estados e Municípios, que deverão, nos moldes do art. 3º da 

Portaria GM/MS n. 204/2007, fazê-lo com, no mínimo, a aplicação dos seguintes valores: 

I - União: R$ 5,10 (cinco reais e dez centavos) por habitante/ano, para financiar a 
aquisição dos medicamentos e insumos do Componente Básico da Assistência 
Farmacêutica constantes dos Anexos I e IV da RENAME vigente no SUS; 
II - Estados: R$ 2,36 (dois reais e trinta e seis centavos) por habitante/ano,  
para financiar a aquisição dos medicamentos e insumos constantes dos Anexos I e 
IV da RENAME vigente no SUS, incluindo os insumos para os usuários 
insulinodependentes estabelecidos na Portaria nº 2.583/GM/MS, de 10 de outubro de 
2007, constantes no Anexo IV da RENAME vigente no SUS; e 
III - Municípios: R$ 2,36 (dois reais e trinta e seis centavos) por habitante/ano,  
para financiar a aquisição dos medicamentos e insumos constantes dos Anexos I e 
IV da RENAME vigente no SUS, incluindo os insumos para os usuários 
insulinodependentes estabelecidos na Portaria nº 2.583/GM/MS, de 10 de outubro de 
2007, constantes no Anexo IV da RENAME vigente no SUS. (BRASIL, 2007, 
online). 

Ao seu turno, o “Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica”, 

regulamentado pelo art. 26 da Portaria GM/MS n. 204/2007, é voltado ao “financiamento de 

ações de assistência farmacêutica”, notadamente para o “[...] controle de endemias, tais como 

a tuberculose, a hanseníase, a malária, a leishmaniose, a doença de chagas e outras doenças 

endêmicas de abrangência nacional ou regional” (BRASIL, 2007, online); custeio de  

“anti-retrovirais do programa DST/Aids”; “sangue e hemoderivados” e “imunobiológicos”. 

Já o “Componente Especializado de Assistência Farmacêutica”, regulado pela 

Portaria GM/MS n. 1.554, de 30 de julho de 2013, apresenta-se como 

[...] uma estratégia de acesso a medicamentos no âmbito do SUS, caracterizado pela 
busca da garantia da integralidade do tratamento medicamentoso, em nível 
ambulatorial, cujas linhas de cuidado estão definidas em Protocolos Clínicos e 
Diretrizes Terapêuticas publicados pelo Ministério da Saúde, (BRASIL, 2013a, 
online). 

Ou seja, os medicamentos contemplados no referido Componente Especializado 

serão definidos em Protocolos Clínicos e Diretrizes Farmacêuticas, ficando sua dispensação 
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sob a responsabilidade da União, Estados e Municípios, a depender do grupo que o 

medicamento pertença, conforme disposto no art. 3º da Portaria GM/MS n. 1.554/2013. 

O acesso a medicamentos pertencentes aos componentes supramencionados 

depende de um financiamento sustentado (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2001), 

portanto, os gestores devem assegurar recursos financeiros que viabilizem tal acesso. 

3.1 O CICLO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

A partir de documentos elaborados pelo Conselho Nacional de Secretários de 

Saúde (CONASS) e das diretrizes traçadas pelo Ministério da Saúde, é possível se ter a 

compreensão do que consiste o chamado “Ciclo da Assistência da Farmacêutica”, que abrange 

ações articuladas e sincronizadas entre si, compondo o Programa Nacional de Assistência 

Farmacêutica, e que influenciam e são influenciadas umas pelas outras (BRASIL, 2011b). 

A – Seleção de medicamentos: 

A seleção é um processo complexo. Escolher medicamentos com eficácia e 

segurança demonstrados é uma ação imprescindível para atender as necessidades da 

população. Não se trata de disponibilizar medicamentos, mas garantir que os medicamentos a 

serem ofertados sejam empregados de modo racional. 

O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Políticas para a Saúde, define a 

seleção como 

[...] um processo de escolha de medicamentos eficazes e seguros, imprescindíveis ao 
atendimento das necessidades de uma dada população, tendo como base às doenças 
prevalentes, com a finalidade de garantir uma terapêutica medicamentosa de 
qualidade nos diversos níveis de atenção a saúde. (BRASIL, 2001b, p. 31). 

No processo de seleção, o elenco de medicamentos estabelecido, seja a nível 

federal (relação de medicamentos essenciais, protocolos e diretrizes terapêuticas), estadual 

(relações estaduais de medicamentos) e municipal (relações municipais de medicamentos), 

deve contribuir na resolução terapêutica. Esses elencos são estratégias operacionais, visto que 

os medicamentos escolhidos a partir de critérios técnicos, científicos e econômicos asseguram 

minimamente a eficiência administrativa e a promoção da saúde. 

Dentre as vantagens a serem obtidas com o processo de seleção de medicamentos, 

mencionadas no referido trabalho do Ministério da Saúde, podem ser elencadas as seguintes: 

“maior eficiência no gerenciamento do Ciclo da Assistência Farmacêutica”, disponibilização 
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de “medicamentos eficazes e seguros, voltados para as necessidades da população”, 

contribuição para a “promoção do uso racional de medicamentos”, racionalização dos custos e 

maior otimização dos recursos disponibilizados para aquisição de medicamentos, 

“uniformização de condutas terapêuticas”, facilitação do “fluxo de informações”, “melhores 

condições para a prática da farmacovigilância” e desenvolvimento e facilitação do 

“estabelecimento de ações educativas para prescritores, dispensadores e usuários” (BRASIL, 

2001b, p. 32). 

B – Programação de medicamentos: 

Programar medicamentos significa planejar uma quantidade ideal de 

medicamentos a ser adquirida para atender, de modo satisfatório, à demanda da população 

durante certo período de tempo, levando-se em consideração a lista de medicamentos já 

selecionada previamente. A programação é uma etapa importante no Ciclo Farmacêutico, pois 

objetiva maior eficiência na compra de medicamentos, permitindo que sejam efetuadas 

aquisições com base na efetiva necessidade da população, sem desperdícios, e visando a evitar 

a descontinuidade no fornecimento (BRASIL, 2011b). 

No momento em que determinada unidade solicita medicamentos, a aquisição 

deve contemplar as quantidades necessárias para atender a população a ser assistida, porém, 

essa ação deve estar ajustada às programações orçamentárias e financeiras das esferas 

competentes. Impende destacar, contudo, que para que isso ocorra, é importante considerar os 

seguintes elementos: 

• Conhecer o perfil epidemiológico local (dados de morbi-mortalidade), assim 
como a estrutura organizacional da rede de saúde local (níveis de atenção à saúde, 
oferta e demanda dos serviços, cobertura assistencial, infra-estrutura e capacidade 
instalada). 
• Listar os medicamentos selecionados pelo nome genérico (Denominação Comum 
Brasileira – DCB ou, na sua falta, Denominação Comum Internacional – DCI), 
forma farmacêutica e apresentação. 
• Confirmar se os medicamentos possuem registro junto à ANVISA e são 
comercializados no mercado nacional. Em se tratando de produto importado, 
verificar junto à Secretaria Estadual de Saúde (SES) qual o trâmite estabelecido para 
proceder à importação e qual a previsão de tempo para a concretização da mesma. 
No caso de produtos importados, é necessário obter autorização prévia da ANVISA. 
• Analisar os dados de consumo histórico e os dados de demanda (atendida e não 
atendida) de cada produto, incluindo a sazonalidade. É importante que este 
levantamento seja ascendente, considerando os dados provenientes das eventuais 
instâncias descentralizadas das SES que os gerenciem. 
• Consultar o registro de usuários cadastrados junto à Secretaria Estadual de Saúde 
para cada apresentação do medicamento de dispensação excepcional. 
• Estabelecer uma demanda mensal estimada (DME), para cada medicamento. 
• Verificar os estoques disponíveis, sob o ponto de vista quantitativo e qualitativo 
(prazo de validade). Considerar os estoques disponíveis nas instâncias 
descentralizadas das SES, quando houver. 
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• Verificar se há pendências de entrega de medicamentos e considerar os pedidos de 
compra anteriormente encaminhados, porém ainda não concluídos. 
• Conhecer os últimos custos unitários de aquisição dos medicamentos na SES. 
Consultar também Banco de Preços em Saúde (BPS) do Ministério da Saúde e os 
preços praticados em outras SES, de forma a poder negociar melhores preços junto 
aos fornecedores. É importante, também, manter-se atualizado em relação às 
resoluções, comunicados e outras publicações da Câmara de Regulação de 
Medicamentos (CMED), responsável pelo monitoramento e regulação de mercado 
nessa área. 
• Identificar se os recursos financeiros disponíveis são suficientes para atender à 
demanda. Caso não sejam, compatibilizar a programação com os recursos 
disponíveis, priorizando aqueles de maior importância terapêutica e de maior 
impacto no quadro de morbidade e mortalidade. É preciso considerar quais são os 
medicamentos prioritários. 
• Buscar informações junto ao setor administrativo da SES sobre qual o tempo 
estimado para que se efetuem as aquisições dentro de cada modalidade de processo 
de licitação ou através de importação. 
• Conhecer a capacidade de armazenagem da Central de Abastecimento 
Farmacêutico (CAF), devendo-se levar em consideração a área física de estocagem, 
incluindo a área destinada aos termolábeis e medicamentos que necessitam de 
refrigeração. 
• Estabelecer atividades para avaliação do processo de programação, a fim de 
detectar e corrigir eventuais distorções. (BRASIL, 2011b, p. 100-101). 

Somente com a apropriação dos dados e informações supracitadas é que será 

possível a elaboração da programação de medicamentos. A programação envolve os seguintes 

procedimentos (BRASIL, 2011b, p. 101-102): 

• elaboração de uma listar dos medicamentos necessários de acordo com a 

seleção estabelecida; 

• quantificação dos medicamentos em função da necessidade real; 

• detalhamento das especificações para a compra; 

• cálculo do custo estimado da programação para a cobertura pretendida no 

período; 

• definição do cronograma de aquisição e recebimento dos produtos e as 

modalidades de compra a serem utilizadas; 

• compatibilização das necessidades locais considerando os limites financeiros 

previstos para efetuar a aquisição; 

• encaminhamento ao setor administrativo planilha contendo os dados citados 

anteriormente para que seja realizada a aquisição dos medicamentos. 

C – Aquisição: 

A aquisição de medicamentos se sujeita às mesmas regras gerais previstas para a 

obtenção de produtos e contratações de serviços na esfera pública. Como é sabido, nossa 

Constituição Federal preceitua, em seu art. 37, XXI, que, ressalvados os casos especificados 
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na legislação, as compras públicas devem ser precedidas do competente processo licitatório, 

no qual deve ser assegurada a igualdade de condições entre eventuais interessados, visando à 

obtenção da proposta mais vantajosa ao interesse público. 

A previsão constitucional encerra a regra de que as contratações públicas sejam 

ultimadas por meio de prévio certame licitatório, excetuando apenas as hipóteses previstas na 

legislação aplicável, no caso a Lei Geral de Licitações e Contratos, Lei n. 8.666, de 21 de 

junho de 1993, que prevê como formas de contratação direta a dispensa e a inexigibilidade de 

licitação. 

Para aquisição de medicamentos, é imprescindível que se avalie a melhor forma 

de aquisição a ser aplicada a determinado caso concreto, com vistas a se permitir compras 

eficientes e com fornecedores idôneos e cumpridores de suas obrigações. Outrossim, é 

importante que se alerte que os medicamentos, diferentemente de outros produtos, têm 

exigências particulares, as quais precisam ser asseguradas no momento de sua aquisição. Ora, 

considerando a finalidade dos medicamentos e o risco que a aquisição de produtos de natureza 

duvidosa pode causar à saúde dos pacientes, é imperioso que o processo de compra estabeleça 

critérios para avaliação da qualidade e eficácia daquilo que está sendo adquirido, sem, é claro, 

se descurar do princípio da economicidade, que deve balizar toda e qualquer contratação 

pública (BRASIL, 2011b). 

Com efeito, como geralmente o processo de compra de medicamentos envolve o 

trabalho conjunto de diversas áreas, reputa-se imprescindível que essas envidem esforços para 

que os medicamentos estejam disponíveis à população dentro do prazo inicialmente 

programado, com vistas a se evitar episódios de falta de medicamentos em postos públicos, 

que chegam a ser tão comuns no Brasil. 

D – Armazenamento de medicamentos: 

O objetivo principal desta etapa de armazenamento de medicamentos é garantir a 

qualidade dos produtos que foram adquiridos. Para tanto, é importante que seja realizado o 

recebimento adequado dos produtos, devendo o responsável pelo armazenamento se assegurar 

de que foram cumpridas as especificações técnicas, e condições de entrega e recebimento 

dispostas no edital licitatório ou instrumento congênere que ultimou sua compra. Outrossim, 

devem ser consideradas condições ideais de estocagem e proteção, de conservação e de 

controle eficaz do estoque (BRASIL, 2011b). 

E – Distribuição: 

Consoante definição conferida pelo Ministério da Saúde, a etapa de distribuição 

de medicamentos “[...] consiste no suprimento de medicamentos às unidades de saúde, em 
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quantidade e tempo oportuno, para posterior dispensação à população usuária” (BRASIL, 

2001b, p. 86). Para que seja feita de maneira eficiente, a distribuição demanda rapidez e 

segurança, monitoramento e controle da entrega, além de utilização de uma meio de 

transporte adequado e eficaz. 

F – Prescrição de medicamentos: 

Para que seja realizada de modo adequado, a prescrição de medicamentos deve 

envolver o medicamento correto, na dose e tempo apropriados para a doença. No momento da 

prescrição devem ser fornecidas aos usuários todas as informações importantes sobre o 

tratamento estabelecido. 

De acordo com a Lei n. 9.787, de 10 de fevereiro de 1999, que altera a Lei  

n. 6.360, de 23 de setembro de 1976, e estabelece regras sobre vigilância sanitária,  

“[...] as prescrições médicas e odontológicas de medicamentos, no âmbito do Sistema Único 

de Saúde – SUS, adotarão obrigatoriamente a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na 

sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI)” (BRASIL, 1999, online). Ou seja, os 

médicos vinculados à rede pública de saúde encontram-se compelidos a adotar, em suas 

prescrições medicamentosas, a DCB ou a DCI de medicamentos, que levará em consideração 

a RENAME, elaborada pelo Ministério da Saúde. 

G – Dispensação de medicamentos: 

Dispensar medicamentos não é simplesmente entregar medicamentos àquele que 

deles necessita. Dispensar é garantir que o paciente esteja recebendo o tratamento 

farmacológico adequado. Para isso, é preciso que o responsável alerte o paciente sobre o uso 

adequado do fármaco, condições de armazenamento, reações adversas, interações 

medicamentosas ou alimentares, além de outros aspectos reputados por importantes para a 

administração segura do produto (BRASIL, 2011b). 

É durante a dispensação que o farmacêutico informa e orienta o usuário sobre o uso 
e a correta conservação do medicamento durante o transporte e a manutenção no 
domicílio. O desejado é que o usuário que iniciará um tratamento ou o uso de uma 
nova droga possa passar por uma entrevista inicial com o farmacêutico, quando 
poderá receber as informações acerca dos medicamentos, e outras que possam 
contribuir para a adesão ao tratamento. (BRASIL, 2011b, p. 105). 

É na dispensação dos medicamentos que o farmacêutico deve se esforçar para que 

o usuário receba o fármaco adequado ao seu tratamento, na dose e quantidades corretas, com 

vistas a evitar a descontinuidade do seu uso ou mesmo a automedicação em virtude da 

possível ineficácia do tratamento. 



65 

 

3.2 PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS 

Desde a década de 1990, diversas iniciativas têm sido adotadas para que 

profissionais de saúde, prescritores e dispensadores, tenham condições de fazerem emprego 

racional de medicamentos. São exemplos dessas iniciativas a elaboração de instrumentos, tal 

como Guias Terapêuticos Ambulatoriais Formulários Terapêuticos Nacionais e Protocolos 

Clínicos e Diretrizes Terapêuticas. Tais suportes são constituídos por conjuntos de 

informações sobre medicamentos selecionados a partir de critérios de segurança, eficácia e 

efetividades superiores, demonstradas, com o escopo de auxiliarem os profissionais de saúde 

na tomada das melhores decisões para o manejo farmacoterapêutico das mais importantes 

condições clínicas (WANNMACHER, 2006). 

Os PCDT são uma extensão da RENAME. Tais protocolos padronizam a 

utilização de medicamentos, estabelecendo as condições do uso dessas ferramentas pelos 

profissionais de saúde. Os PCDT foram elaborados para medicamentos especialmente 

indicados para doenças com importância epidemiológica, considerando seu impacto sanitário 

e econômico, bem como os critérios de segurança e efetividade para os grupos de usuários 

(PICON; GADELHA; BELTRAME, 2010). 

Em 2001, o Ministério da Saúde iniciou a elaboração e publicação destes 

protocolos voltados para medicamentos do CEAF (BRASIL, 2001a). 

Com efeito, os PCDT, por meio da Lei nº 8.080/90, estabelecem métodos para 

auxiliar no diagnóstico de doenças e seus tratamentos, inclusive quanto aos fármacos 

adequados e suas posologias, além do monitoramento do quadro clínico do paciente, e das 

diretrizes para avaliação dos resultados por parte dos responsáveis do SUS (BRASIL, 1990). 

Para viabilizar a elaboração dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Farmacêuticas 

mostra-se necessária a participação de profissionais de diferentes expertises e de diversas 

instituições gestoras, como Ministério da Saúde, Secretarias de Saúde, Conselhos Nacionais, 

hospitais, especialistas etc. Após a conclusão da primeira versão do PCDT, ocorre sua 

submissão a uma Consulta Pública, com o viso de permitir a participação da sociedade, que 

contribuirá com a edição da versão final, a ser publicada no Diário Oficial da União (DOU) 

(PICON; GADELHA; BELTRAME, 2010). 

Os Protocolos são elaborados tendo como estrutura seis módulos, são eles: 

Módulo 1 - Diretrizes Terapêuticas possui as linhas gerais de diagnóstico e 
tratamento da doença, englobando os critérios diagnósticos, os critérios de inclusão 
e exclusão de pacientes, a proposta de tratamento e de monitorização; 
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Módulo 2 - Termo de Consentimento Informado (TCI) é assinado por médico e 
paciente (ou seu responsável legal); 
Módulos 3 e 4 - São constituídos do Fluxograma de tratamento que representam 
graficamente o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas apontando os principais 
passos no manejo dos pacientes e do Fluxograma de dispensação que apresentam as 
etapas a serem seguidas pelos farmacêuticos dispensadores desde o momento em 
que o paciente solicita o medicamento até sua entrega. 
Módulo 5 - Ficha Farmacoterapêutica que possui um roteiro de perguntas orientador 
para o controle do tratamento estabelecido e acompanhamento dos pacientes quanto 
a, dentre outros, reações adversas, interações medicamentosas e contra-indicações. 
Módulo 6 - Guia de Orientação ao Paciente com material informativo com  
as principais orientações sobre o medicamento a ser dispensado. (PEPE, [2010],  
p. 3-4). 

Os PCDT são ferramentas essenciais para o estabelecimento das linhas prioritárias 

de cuidados destinadas ao adequado tratamento das doenças contempladas no CEAF, visando 

a garantir que o tratamento medicamentoso ofertado seja integral, em nível ambulatorial. 

(RONSONI et al., 2015). As linhas de cuidados previstas em tais Protocolos necessariamente 

precisam estar em conformidade com as diretrizes traçadas pelo Decreto n. 7.508, de 28 de 

junho de 2011, que regulamenta o planejamento, a assistência à saúde e a articulação 

interfederativa no SUS, e com a Lei n. 12.401, de 28 de abril de 2011, que dispõe sobre a 

assistência terapêutica e sobre a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do SUS. 
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4 A JUDICIALIZAÇÃO DO ACESSO A MEDICAMENTOS NO ESTADO DO 

CEARÁ 

O Ministério da Saúde, em estudo divulgado em 28/07/2017, registrou que no 

Brasil, entre os anos de 2010 a 2016, foram gastos mais de R$ 4,5 milhões com ações 

judiciais por parte dos estados brasileiros. Até maio de 2017, teriam sido cadastradas 18.678 

ações, contra as 17.893 registradas em todo o ano de 2016 (BARROS, 2017). 

Pelo que consta dos dados levantados naquele estudo, os estados brasileiros mais 

demandados foram Minas Gerais (3.032 ações), Santa Catarina (2.859 ações), Rio de Janeiro 

(2.835 ações), Rio Grande do Sul (1.588 ações) e São Paulo (1.254 ações). O Ceará, muito 

embora não conste no ranking dos estados mais reclamados do País, foi o segundo mais 

demandado do Nordeste, ficando atrás apenas do Rio Grande do Norte, que registrou 892 

ações, enquanto no Ceará foram 787, até maio de 2017. 

No ano de 2016, de acordo com dados divulgados pela SESA, teriam sido 

recebidos mais de 4073 processos judiciais, que totalizaram gastos na ordem de R$ 80 

milhões. 

Em termos de estudos sobre a temática, tem-se ciência de que aos 25 de março de 

2013 e em 27 de fevereiro de 2014, duas importantes dissertações foram apresentadas em 

renomadas Instituições de Ensino Superior (IES) no estado do Ceará. 

A primeira, intitulada “O papel do Judiciário nas políticas públicas: uma análise 

das concessões de medicamentos”, apresentada na Universidade Estadual do Ceará (UECE), 

por Francisca Andra Silva Oliveira. A segunda dissertação foi apresentada na Universidade 

Federal do Ceará (UFC) por Carlos Francisco Oliveira Nunes, e tinha como título: 

“Judicialização do direito à saúde no estado do Ceará, Brasil: cenários e desafios”. Importante 

mencionar que, em 2017, também foi publicado artigo por um enfermeiro, bacharel em 

direito, que problematiza, em Sobral, município cearense, as demandas judiciais no campo da 

saúde (VASCONCELOS et al., 2017). 

Pois bem, tomar-se-á a segunda dissertação, que é mais geral, e, em seguida, 

discute-se a primeira, que é a que tem uma relação direta com a presente pesquisa. É, porém, 

importante mencionar que poucas são as investigações e/ou problematizações sobre esta 

temática no estado do Ceará, e que órgãos como a SESA, até o presente momento, não 

publicizaram o impacto financeiro decorrente da disponibilização de medicamentos mediada 

pelo Poder Judiciário. 
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A escassez de dados, de discussões, de investigações neste campo constitui um 

obstáculo para o gestor público de saúde, mas também para o magistrado, principais atores 

nesse fenômeno da judicialização. Além disso, a ausência de dados também prejudica o 

usuário do SUS, visto que se reconhece dependente de um sistema conduzido às cegas e 

contra o contribuinte que financia algo desconhecido por todos. 

Em sua dissertação, Nunes (2014) informa que: o estado do Ceará é, segundo 

dados do CNJ, o ente da federação mais requerido, respondendo sozinho por 85% das 

demandas; a área médica com maior número de prescrições é a hematologia (25%); um único 

advogado é responsável por 25% das demandas; o bem mais requerido são os medicamentos 

(69%); as prescrições médicas vêm da própria rede pública (76%). O autor ainda destaca que 

100% das demandam solicitam justiça gratuita e tutela antecipada e que quase 100% desses 

pedidos são deferidos sem que o gestor público seja ouvido, o que contraria a Recomendação 

n. 31/2010 do CNJ (BRASIL, 2010). 

O que chama atenção é que na pesquisa realizada por Nunes (2014), as doenças 

tropicais negligenciadas, tais como doença de Chagas, leishmanioses, hanseníase, leptospirose 

e esquistossomose, não aparecem no fenômeno da judicialização da saúde no estado do Ceará. 

Um fenômeno estranho, já que tratam de doenças associadas à vulnerabilidade social e 

econômica. Para agravar ainda este achado, o autor encontrou a participação predominante da 

advocacia particular, demonstrando que a judicialização da saúde não é empregada, em 

grande parte, para “[...] implementar as políticas já existentes, mas sim para criar 

potencialmente uma política paralela de acesso a ‘novidades’ terapêuticas e que beneficia 

predominantemente as classes sociais com maior acesso à justiça e ao Judiciário” (NUNES, 

2014, p. 153). 

A pesquisa supracitada, no estado do Ceará, foi inaugural. Seu trabalho envolveu 

toda a base de dados do Judiciário cearense, integrando a análise de dimensões que lhe 

permitiram responder não apenas qual a magnitude estimada, mas também o perfil da 

judicialização da saúde no estado. Nunes (2014) elaborou a seguinte classificação pelas 

demandas judiciais em saúde: a) solicitações de medicamentos que já constam nas listas 

oficiais de assistência farmacêutica, mas não estão sendo adequadamente distribuídos;  

b) solicitações por medicamentos que não constam nas listas oficiais de assistência 

farmacêutica; c) ações requerendo a implementação, por parte do poder público, de outras 

ações ou políticas de saúde que não medicamentos; d) demandas originadas com foco na 

responsabilidade civil do médico; e e) ações em face do setor de saúde suplementar. 



69 

 

Sobre o fenômeno da judicialização, destaca-se o entendimento de Oliveira (2013, 

p. 23): 

Essa expansão da jurisdição e do discurso jurídico constitui uma mudança drástica 
no modo de se pensar e de se praticar o direito. Fruto da conjugação de 
circunstâncias diversas, o fenômeno aparece em vários países do globo, até mesmo 
aqueles que adotam o modelo inglês com característica de soberania parlamentar e 
ausência de controle de constitucionalidade. Exemplos numerosos e inequívocos de 
judicialização ilustram a fluidez da fronteira entre política e justiça no mundo 
contemporâneo, documentando que nem sempre é nítida a linha que divide a criação 
e a interpretação do direito. 

Em sua dissertação, Oliveira (2013) apresenta um estudo de caso de uma mulher 

portadora de doença neurodegenerativa progressiva, para quem fora prescrito o medicamento 

Miglustat e cujo gasto mensal estava, na ocasião, em torno de R$ 52.000,00. No caso 

específico, objeto de dissertação, a pesquisadora destacou importantes aspectos: 

• 1º – apesar da inexistência de registro do medicamento junto à Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o Poder Judiciário, concluiu que 

os atestados dos especialistas e pesquisadores trazidos aos autos eram capazes 

de comprovar que o medicamento Miglustat (Zavesca®) se apresenta como o 

único capaz de deter a progressão da doença, aliviando, assim, os sintomas e 

sofrimentos associados; 

• 2º – mesmo sabendo, posteriormente, que no mercado farmacêutico brasileiro 

existia outro medicamento com o mesmo princípio ativo, o Poder Judiciário 

ressaltou que o não deve configurar, por si, como motivo para seu não 

fornecimento. Na ocasião, o ministro Gilmar Mendes entendeu não ser possível 

perceber grave ofensa à ordem, à saúde, à segurança ou à economia pública 

que ensejasse a adoção da medida excepcional de suspensão de tutela 

antecipada. Sendo assim, na data de 18 de setembro de 2009, foi exarada 

decisão que manteve a obrigação de a União, o Estado do Ceará e o Município 

de Fortaleza concederem o medicamento à paciente. 

Em suas considerações, Oliveira (2013, p. 82) reconhece que: 

Se, por um lado, a atuação do Poder Judiciário é fundamental para o exercício 
efetivo da cidadania e para a realização do direito à saúde, por outro, as decisões 
judiciais têm significado um forte ponto de tensão perante os elaboradores e 
executores das políticas públicas, que se veem compelidos a garantir prestações de 
direitos sociais as mais diversas, muitas vezes contrastantes com a política 
estabelecida pelos governos para a área da saúde e além das possibilidades 
orçamentárias. 
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A questão da judicialização do acesso a medicamentos apresenta dois aspectos 

importantes. O primeiro refere-se à questão da qualidade de vida das pessoas, e o segundo, no 

modo como o poder público gerencia essas vidas. Os dois aspectos são atravessados por um 

elemento comum: os recursos, que são escassos e se destinam à satisfação de diversas 

necessidades. O desafio é a manutenção da dignidade da vida humana. 

4.1 O ACESSO A MEDICAMENTOS E A BIOPOLÍTICA 

A vida no sentido mais lato, vida humana pessoal e vida não-pessoal, é, na 

contemporaneidade, o objeto material mais importante no estabelecimento das diretrizes 

elaboradas por organizações sanitárias, políticas e/ou econômicas. Mas, não é a vida em si 

mesmo o conceito organizador das políticas médicas, e sim o risco. É o risco que ocupa 

grande parte do espaço das publicações médicas e leigas. É a sua ideia que está presente em 

jornais comerciais e em publicações de cunho político ou sanitário. 

Somando-se aos cuidados prestados nas unidades de saúde, encontra-se a 

administração, prescrição e dispensação de medicamentos, que possuem como finalidade a 

cura das doenças e/ou o alívio de seus sintomas. A vida, sob a perspectiva do risco, gerenciada 

por instituições de saúde e pelos próprios indivíduos, tornou-se empresa e, como tal, passou a 

ser fundamental avaliar os processos que a circundam. Os medicamentos aparecem como 

instrumentos por meio dos quais se pretende minimizar os riscos de morte, de adoecimento, 

de sofrimento por sequelas das doenças. Os medicamentos são concebidos como elementos 

dotados da capacidade de prolongar a vida, de fazer adiar ou desaparecer a experiência da 

morte. E é justamente da experiência dos benefícios de seu uso e das limitações de sua 

síntese, aquisição e emprego, que a sociedade de risco não cessa de elaborar diretrizes e 

regulamentações de cunho jurídico, político e econômico no intuito de garantir melhor seu 

emprego. Alguns fatores, entretanto, influenciam o acesso a esse artefato, tais como a 

capacidade aquisitiva da população e do poder público, a acessibilidade geográfica, a 

qualidade dos produtos e serviços relacionados (LUIZA, 2003). 

Ora, com o propósito de compreender e problematizar o que hoje é denominado 

de judicialização da saúde, particularmente a judicialização da assistência farmacêutica,  

far-se-á a apresentação de dois casos e, a partir deles, serão tecidas algumas considerações. 

O primeiro caso (Anexo B) é de uma senhora, cujo nome aqui será abreviado para 

M.S.S. 
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O que se pode perceber da documentação trazida ao processo? O que se encontra 

é justamente a referenciação de um caso, de um problema médico, de um problema de saúde a 

um campo que, a priori, não lida com a doença. O que se vislumbra é uma transposição do 

corpo doente. Transposição não no sentido estrito do termo, já que o corpo físico do doente 

permanece hospitalizado ou ao menos monitorado junto a um ambulatório, mas a doença que 

saí da Medicina e perpassa para o Direito. Denota-se uma transposição, mas também uma 

transformação, sobretudo redução, na medida em que essa complexidade estritamente médica 

do diagnóstico e do tratamento de uma neoplasia - que traz para o cenário diversos conceitos e 

noções, como o da assistência à saúde, da farmacologização do corpo, do acesso a 

medicamentos- ver-se reduzida agora a um só problema, não simples é verdade, mas a um 

problema que é avaliar ser ou não dever do Estado a garantia do tratamento. 

Ocorre que, ao mesmo tempo que se verifica essa redução do corpo doente a um 

problema moral, é possível se assistir outras transformações. A primeira transformação é a 

passagem da doença ao Direito: a impossibilidade dos gestores hospitalares em fornecer o 

tratamento farmacológico aos doentes em situação de risco tende a se tornar cada vez mais um 

problema da Medicina na sua função estatal de curar o corpo físico, o corpo doente. Em 

segundo lugar, culpabilização do Estado, no sentido de que a incapacidade financeira da 

doente em adquirir o medicamento, a não gratuidade do tratamento, a indisponibilidade do 

medicamento no setor público são argumentos que, bem organizados, serão empregados para 

responsabilizar o Estado pela morte do doente, caso esta venha ocorrer por falta do 

tratamento. Enfim, em terceiro lugar, a judicialização, já que doravante o problema da 

indisponibilidade do tratamento, será referido a uma forma de controle, de racionalidade 

própria de um saber e poder jurídico. 

O laudo médico é seguido de exames. Sabe-se que os exames auxiliam médicos 

na elaboração do diagnóstico e no prognóstico de doenças. Pois bem. Os exames da senhora 

M.S.S. também foram encaminhados à Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde Pública. 

Qual a importância do exame? O exame médico associa as diversas técnicas da hierarquia que 

monitora o estado de saúde do corpo e que intervém sobre o mesmo buscando normalizá-lo.  

A realização de exames compõe uma das estratégias do biopoder, um método de vigilância 

que permite qualificar, classificar e curar (ou não) a doença. Eles dão ao médico uma 

visibilidade que o permite diferenciar o estado mórbido do doente. É esta visibilidade que ele 

procura transferir ao poder jurídico quando anexa ao laudo os resultados de suas análises ou 

exames. 
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Como os exames apresentam experiência médica, sua força e sua verdade, é 

compreensível que esses se encontrem no coração dos processos judiciais do campo da saúde. 

Nesses processos, eles manifestam a sujeição dos que são tidos como doentes, bem como a 

objetivação daqueles que se sujeitam. A finalidade da apresentação dos exames, além de 

querer demonstrar a força da verdade do médico acerca do diagnóstico, é igualmente sujeitar 

o saber e o poder jurídico ao poder e ao saber médico. Assim, é possível encontrar nas ações 

judiciais a superposição das relações de poder e das de saber de modo visível. Trata-se, 

portanto, de uma inovação que pode ser bem documentada, sobretudo a partir da metade do 

século XX, quando a saúde tornou-se um dever do Estado. Sob essa perspectiva, vale registrar 

a seguinte indagação de Foucault (2004, p. 154): 

[...] quem fará a história mais geral, mais vaga, mais determinante também, do 
“exame” – de seus rituais, de seus métodos, de seus personagens e seus papéis, de 
seus jogos de perguntas e respostas, de seus sistemas de notas e de classificação? 
Pois nessa técnica delicada estão comprometidos todo um campo de saber, todo um 
tipo de poder. 

Os exames adquirem, nas ações judiciais envolvendo tecnologias médicas, uma 

grande importância, visto que eles ligam formas de saber e possibilitam o exercício do poder. 

Os exames médicos dão visibilidade ao poder médico, uma iluminação tal que permitirá 

àqueles que devem tomar alguma decisão, o exercício do poder. Os doentes são oferecidos aos 

magistrados como “objetos”, sob forma de códigos, de sintomas que marcam o ingresso do 

doente nessa relação de poderes. E é devido à tecnologia da escrita, bem como à cultura de 

registrar o acompanhamento do paciente, que se estabelece a possibilidade de que o doente se 

constitua, junto ao magistrado, nesse objeto descritível, analisável, um caso sob um controle 

de um saber permanente. A crônica do doente, o relato da sua doença, de seu sofrimento, da 

sua insuficiência econômica e da sua dependência registrada numa ação judicial faz parte do 

ritual do poder que a monitora, que a regulamenta, que a faz viver. A transcrição por escrito 

das ameaças que afligem o doente, portador de uma doença mortal, funciona como um 

processo de objetivação e sujeição. 

Retomando o caso da senhora M.S.S., vale apresentar uma decisão judicial, datada 

de 29 de setembro de 2014, emitida pela 14ª Vara Federal. O documento é composto 

primeiramente de um relatório, no qual se descreve a natureza do processo, qual seja,  

“[...] trata-se de uma ação ordinária com pedido de antecipação dos efeitos da tutela ajuizada 

por M.S.S. (Representada pela Defensoria Pública da União) em face da União, Estado do 
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Ceará e Município de Fortaleza”. Cuida-se, portanto, de uma ação movida contra as três 

esferas governamentais, que têm o dever de garantir a saúde dos cidadãos, da sua população. 

Dentre as alegações da Defensoria, está a de que M.S.S. “[...] é portadora de 

Neoplasia maligna do ovário (CID C56), com infiltração na parede abdominal, apresentando 

diversos sintomas decorrentes da doença”. Sendo assim, M.S.S. apresenta uma doença 

potencialmente letal, pois é sabido que uma neoplasia maligna é doença reconhecida 

internacionalmente como de alta letalidade, inclusive o CID mencionado no processo  

refere-se à 10ª edição de uma Classificação que é elaborada sob a responsabilidade da OMS. 

Além disso, importa destacar a seguinte passagem das considerações deduzidas pela 

Defensoria: 

Ressalta-se que o quadro clínico deve se agravar rapidamente e [ela] necessita do 
medicamento DOXOPEG2 83 mg + SF3 0,9% EV4 em 1 hora, aplicando a cada 28 
dias por tempo indeterminado ou toxicidade limitante, para o efetivo controle dos 
sintomas de seu transtorno, o que, segundo prescrição médica, é o tratamento 
adequado ao estágio da enfermidade em que se encontra a parte autora. 

Essa é, portanto, a prescrição médica, onde se pode identificar o nome do 

medicamento, a dosagem que deve ser administrada, a via de administração e o tempo de uso. 

Somadas a essas informações, percebe-se o reconhecimento ou a inquestionabilidade da 

decisão médica, ou seja, a concordância, por parte da Defensoria e do Juiz que se trata de um 

tratamento adequado. 

Antes das análises acerca das colocações, urge terminar a apreciação dessa 

primeira parte do relatório que compõe a sentença. Depois da apresentação do tratamento 

prescrito, tem-se 

O custo de cada caixa do referido remédio, que possui registro na ANVISA, é 
elevado e a autora não dispõe de condições de adquiri-lo, apesar da urgência que o 
quadro apresenta. Considerando, portanto, que a inocorrência do tratamento 
predicado poderá agravar-lhe o risco de morte ou, ao menos, piorar seriamente suas 
condições de vida, pleiteia a concessão de tutela antecipada que determine aos 
promovidos, através dos órgãos competentes, o fornecimento deste medicamento. A 
inicial veio acompanhada de documentação comprovando o diagnóstico da doença 
da autora e a prescrição do medicamento requerido nesta ação, ressaltando a sua 
necessidade para o adequado tratamento da enfermidade. 

                                                 
2 O princípio ativo desse medicamento é o Cloridrato de Doxorrubicina Lipossomal Peguilado. 
3 Designação para Solução Fisiológica. 
4 Designação para Endovenosa, referindo-se a via de administração do medicamento. 
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Ao final do relatório, têm-se os principais motivos da existência da ação.  

O primeiro é o elevado custo do tratamento e o segundo, decorrente do primeiro, a não 

realização do tratamento, do uso do medicamento, poderá acarretar a morte da paciente. Pois 

bem, é fundamental compreender bem o problema da judicialização da saúde, especificamente 

o da judicialização envolvendo medicamentos. Parece que a questão da saúde como um 

direito dos cidadãos de uma nação, logo, como um objeto de dever do Estado moderno, 

necessita ser compreendida para que se tenha elementos suficientes para proposição de 

alguma coisa neste setor. 

Com efeito, Foucault, em seu curso ministrado entre os anos de 1975 e 1976 no 

Collège de France, intitulado “Em defesa da sociedade” (FOUCAULT, 2002b/1976), 

sinalizou, a partir de suas pesquisas arquegenealógicas, a assunção, no século XIX, da vida 

pelo poder. Ele denominou de “estatização biológica”. 

Em um regime monárquico, tinha-se a vida e a morte a cargo do poder do 

monarca. Ele, o rei, podia fazer morrer e deixar viver. Morte e vida estão dentro de um poder 

político, fenômenos que só se tornam direitos pela vontade do soberano: é porque o rei pode 

matar que ele exerce o direito sobre a vida. Após o regime monárquico, em meados dos 

séculos XVII e XVIII, aparecem técnicas de poder centradas no corpo individual, 

procedimentos que tinham como finalidade uma racionalização da força do trabalho, numa 

sociedade que Foucault denominou de sociedade disciplinar (FOUCAULT, 2004b/1975). No 

final do século XVIII e já iniciando o século XIX, aparece uma tecnologia de poder que vai 

privilegiar não mais o corpo individual, mas o corpo populacional, o homem espécie,  

não individualizante como o poder disciplinar, mas massificante. Não mais uma anátomo-

política do corpo humano, mas “[...] uma ‘biopolítica’ da espécie humana” (FOUCAULT, 

2002b/1976, p. 289). 

Assim, pode se questionar qual será o objeto de estudo da biopolítica, do que ela 

irá se ocupar. A biopolítica passa a se ocupar da natalidade, da morbidade, na mortalidade, de 

fenômenos que atingem a população. Outrossim, passa a se encarregar da natureza das 

doenças, da sua extensão, da sua duração e intensidade, de como elas impactam no tempo de 

trabalho, nos custos econômicos, na produtividade, nos custos de seus tratamentos. Ela 

avaliará a doença que abate a população, a morte que entra sorrateiramente na vida, e a 

enfraquece e destrói. Pode se concluir, portanto, que a medicina sofre, nesse período, uma 

importante mudança. Ela não vai se restringir demasiadamente sobre o corpo individual, mas 

passa a adquirir, a partir do século XVIII, o encargo do aprendizado da higiene, ampliando a 

ação medicalizante da sociedade (coordenação de tratamentos, centralização de informações 
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sanitárias, normalização dos saberes, por exemplo). Contudo, a biopolítica também se ocupa 

de fenômenos como a industrialização, a velhice, as anomalias, as incapacidades, ou seja, se 

encarrega de implantar e desenvolver mecanismos mais racionais, sutis, de seguros, de 

poupanças individual e coletiva, de seguridade social, de investimentos, de regulação do 

tempo e do território. Em suma: 

[...] a preocupação com as relações entre a espécie humana, os seres humanos 
enquanto espécie, enquanto seres vivos, e seu meio, seu meio de existência – sejam 
os efeitos brutos do meio geográfico, climático, hidrográfico: os problemas, por 
exemplo, dos pântanos, das epidemias ligadas a existência dos pântanos durante toda 
a primeira metade do século XIX. E, igualmente, o problema desse meio, na medida 
em que não é um meio natural e em que repercute na população; um meio que foi 
criado por ela. Será, essencialmente, o problema da cidade. Eu lhes assinalo aqui, 
simplesmente, alguns dos pontos a partir dos quais se constituiu essa biopolítica, 
algumas de suas práticas e as primeiras das suas áreas de intervenção, de saber e de 
poder ao mesmo tempo: é da natalidade, da morbidade, das incapacidades biológicas 
diversas, dos efeitos do meio, é disso tudo que a biopolítica vai extrair seu saber e 
definir o campo de intervenção de seu poder. (FOUCAULT, 2002b/1976, p. 292). 

Pois bem, em tudo isso há uma série de coisas que são importantes. A primeira 

seria o aparecimento no campo político, do conceito ou noção de população. A biopolítica lida 

com a vida humana na sua dimensão coletiva, ou seja, populacional, como um problema 

científico e político, como problema biológico e de poder. Não se trata de um corpo social, 

como pensam alguns juristas, mas de um corpo múltiplo, com inúmeras cabeças. Outro 

aspecto importante diz respeito à natureza dos fenômenos objetos de ocupação. Trata-se de 

fenômenos coletivos. Outrossim, a biopolítica vai intervir nas determinações desses 

fenômenos com o intuito de regulá-los. Portanto, é possível verificar o empenho em reduzir as 

morbidades, em alongar a vida, estimular a natalidade, ou seja, otimizar um estado de vida via 

mecanismos globais. Mais uma vez parafraseando Foucault (2002b/1976, p. 294): 

Aquém, portanto, do grande poder absoluto, dramático, sombrio que era o poder da 
soberania, e que consistia em poder fazer morrer, eis que aparece agora, com essa 
tecnologia do biopoder, com essa tecnologia do poder sobre a população enquanto 
tal, sobre o homem enquanto ser vivo, um poder continuo, científico, que é pode de 
“fazer viver”. A soberania fazia morrer e deixava viver. E eis que agora aparece um 
poder que eu chamaria de regulamentação e que consiste, ao contrário, em fazer 
viver e em deixar morrer. 

É justamente pela manifestação desse poder que se perceber no século passado, 

especificamente em 1942, quando da apresentação de um plano que, primeiramente na 

Inglaterra e depois em muitos países, serviu de modelo para a organização da assistência à 

saúde após a Segunda Guerra Mundial. Trata-se do famoso Plano Beveridge. A data em que 
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esse Plano foi apresentado tem um valor simbólico, já que em plena Guerra, na qual perdeu-se 

a vida mais de 40 milhões de pessoas, viu-se consolidar um direito diferente, rico e complexo, 

não o direito à vida, mas o direito à saúde. Num período em que se visualizavam grandes 

estragos, ambientais, geográficos e populacionais, a sociedade assume a missão de garantir a 

seus membros não somente a vida, mas a vida em boa saúde. 

Em que consistia o Plano Beveridge? Na verdade foi um relatório, um relatório 

que, inegavelmente, é um representante do auge da política social, da adoção de medidas de 

proteção da vida do homem-espécie, com contribuições para a sociedade com ideais de 

justiça, igualdade e universalidade. Quais foram as propostas do Relatório Beveridge para o 

desenvolvimento de um Plano de bem-estar do povo britânico e que foram adotadas por 

outras nações? O grande mérito do Relatório foi apresentar, de modo pioneiro, um plano 

político com reformas sociais com pretensões de abrangência e de universalidade. A partir 

dele, que foi implantado na Inglaterra um avançado regime de proteção social que teve ampla 

aceitação (PEREIRA, 2008). 

A comissão responsável pela formulação do Relatório Beveridge, primeiramente 

chamada de Comissão Inter-Ministerial de Seguros Sociais e Serviços Afins (Inter-

departamental Committee on Social Insurance and Allied Services), tinha como tarefa a 

elaboração de um projeto que fosse capaz de interligar programas já existentes, tendo como 

base as iniciativas existentes e a as iniciativas da própria Inglaterra. No Relatório, aparecem 

com clareza, expressões que seriam usadas posteriormente pela OMS, pela Constituição 

brasileira de 1988 e pelas diretrizes do SUS, que são: 

A restauração da saúde de uma pessoa doente é um dever do Estado, antes de 
qualquer outra apreciação. A postulação feita aqui está de acordo com a definição 
dos objetivos do serviço médico proposto no Projeto de Relatório Interino da 
Comissão de Planejamento Médico da British Medical Association.  
“(a) fornecer um sistema de atendimento médico que objetive a promoção da saúde, 
a prevenção das doenças e o alívio dos sintomas;  
(b) disponibilizar a cada indivíduo todos os serviços médicos necessários, tanto 
gerais como especiais, tanto domiciliares como institucionais.”.5 (BEVERIDGE, 
1942, p. 159, tradução nossa). 

                                                 
5 Citação original: “Restoration of a sick person to health is a duty of the State and the sick person, prior to any 

other consideration. The assumption made here is in accord with the definition of the objects of medical service 

as proposed in the Draft Interim Report of the Medical Planning Commission of the British Medical 

Association. 

 ‘(a) to provide a system of medical service directed towards the achievement of positive health, of the 

prevention of disease, and the relief of sickness; 

 (b) to render available to every individual all necessary medical services, both general and specialist, and both 

domiciliary and institutional.’.” 
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Inicialmente foram 23 propostas elaboradas por essa Comissão. No tocante à 

saúde, as propostas visaram à ampliação e racionalização dos serviços médicos vigentes, bem 

como a separação entre o tratamento médico e os auxílios em dinheiro, ou seja, os auxílios 

seriam totalmente administrados pelo Ministério do Seguro Social, enquanto os serviços 

médicos e de reabilitação ficariam a cargo do Estado, financeira e administrativamente, e de 

suas respectivas repartições responsáveis. 

O Relatório Beveridge reveste-se de importantes significados para a compreensão 

da judicialização da saúde. Primeiramente, indica que o Estado se encarregará da saúde, e se 

encarregará como uma prioridade. É claro que essa não foi uma inovação, pois, desde o 

século XVIII, uma das funções da medicina de Estado era a de garantir a saúde física dos 

cidadãos. Todavia, essa obrigatoriedade tinha como finalidade assegurar a força física do 

trabalhador, sua capacidade de produção, de defesa a ataques militares. Com o Plano, a 

promoção da saúde torna-se um dever do Estado e um direito dos cidadãos, ou seja, o homem 

tem o direito de manter seu corpo em boa saúde e esse direito torna-se objeto de ação do 

Estado. Desse modo, pode se entender que inverteram as coisas: se antes se promovia a saúde 

do indivíduo para este servir ao Estado, posteriormente se terá a promoção de um Estado que 

garanta indivíduos em boa saúde. 

Um segundo aspecto a ser destacado com relação ao Plano Beveridge refere-se à 

moral do corpo. Com a edição do Relatório, não se observa simplesmente uma inversão do 

direito, mas de uma moral do corpo. Pode se encontrar, no século XIX, uma copiosa literatura 

sobre a obrigatoriedade dos indivíduos de adotar comportamentos para garantir sua saúde 

(DALLARI, 2000; SANTOS, 2008). Já a partir da Segunda Grande Guerra observa-se o 

surgimento de outra moral. Não mais se falará da obrigatoriedade da limpeza e da higiene 

para a obtenção do bem-estar físico, da saúde, mas sim do direito de se adoecer, do direito de 

se interromper o trabalho quando se adoecer. Falar-se-á do dever do Estado em garantir que o 

trabalhador doente tenha assistência integral enquanto perdurar esse estado mórbido 

(BEVERIDGE, 1942). 

Outrossim, denota-se, com a edição do Relatório, que a saúde passa a adentrar no 

campo da macroeconomia. Os gastos com a saúde, com a interrupção do trabalho por conta 

do adoecimento, a aquisição de todas as tecnologias, equipamentos e recursos humanos, ou 

seja, a garantia de todas as condições que permitam assegurar a saúde da população, 

convertem-se numa fonte de despesas que entrarão na grande rubrica do orçamento estatal. 

Por isso, desde o início do século XX, uma das atribuições da política orçamentária da 

maioria dos países foi a de garantir, por meio de um sistema de impostos, uma equiparação de 
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rendimentos, o que pôde ser visto na França e Alemanha (FOUCAULT, 1998). Dessa 

maneira, a redistribuição não dependerá do orçamento, mas de um sistema de regulação e de 

cobertura econômica para promoção da saúde. Assim, a saúde e o corpo se converteram em 

instrumentos de socialização dos indivíduos. 

Um último aspecto a ser mencionado refere-se ao modo como a saúde tornou-se 

objeto de uma guerra política. Depois do fim da guerra e do triunfo dos direitos trabalhistas 

nas eleições em 1945 (PATEMAN, 2000), não haverá partido político nem campanha política, 

em qualquer país no Ocidente, que não coloque a saúde como um problema, que não 

mencione o modo como o Estado deverá assegurá-la e como financiará os gastos dos 

indivíduos nesse setor (RESNIK, 2007). 

É tomando como ponto de referência o Relatório Beveridge que se pode observar, 

a partir da metade do século XX, a formulação de um novo direito, de uma nova economia, de 

uma nova moral, de uma nova política do corpo. É curioso que os juristas, em grande parte, 

ignorem esse capítulo fundamental na história da jurisprudência, que é a história do corpo 

humano. Foi a partir desse período, segundo Foucault (2010, p. 171), que “[...] o corpo do 

indivíduo se converte em um dos objetivos principais da intervenção do Estado, um dos 

grandes objetos de que o próprio Estado deverá encarregar-se”. 

Outro aspecto de suma importância para a compreensão do fenômeno da 

judicialização é a questão da medicalização. Sabe-se que o domínio próprio da medicina é 

constituído por objetos denominados “doenças”. A medicina responde à demanda do doente, 

ao alívio do seu sofrimento, de seus sintomas, de seu mal-estar. Todavia não há dúvidas de 

que foi muito mais além. Com frequência, a medicina se impõe ao cidadão, doente ou não, 

como ato de autoridade. Exemplifica-se o fato de que ninguém é contratado por uma empresa 

privada ou admitido em um serviço público sem o “ditame” do médico, que emite 

autoritariamente o laudo de aptidão. Do mesmo modo, uma pessoa acusada de haver cometido 

alguma infração grave capaz de levá-la ao julgamento em tribunas, é submetida 

obrigatoriamente ao exame de um perito. Eis, portanto, alguns exemplos de intervenção 

médica que não são oriundas da demanda do paciente, do doente. 

Atualmente, há outros exemplos que demonstram que a intervenção médica não se 

restringe às doenças. Desde o começo do século XX, a sexualidade, o comportamento sexual, 

os denominados “desvios sexuais”, dizem respeito à intervenção médica. A título de exemplo, 

a intervenção sistemática de um especialista, como um psiquiatra, sobre os homossexuais, é 

exemplo da medicalização de um objeto que não uma doença. A medicina teria, portanto, 
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passado a intervir naqueles comportamentos rotulados como “anormais”, como anunciava 

Foucault (2010, p. 181): 

Se é certo que os juristas dos séculos XVII e XVIII inventaram um sistema social 
que deveria ser dirigido por um sistema de leis codificadas, pode-se afirmar que, no 
século XX, os médicos estão inventando uma sociedade não da lei, mas da norma.  
O que rege a sociedade não são os códigos, mas a perpétua distinção entre o normal 
e o anormal, o perpétuo empreendimento de restituir o sistema de normalidade. 

Com efeito, em suas investigações sobre loucura, prisões, sexualidade,  

enfim, formas de produção de subjetividades, Foucault demonstrou que, desde o século 

XVIII, a Medicina se ocupa de aspectos diferentes das doenças, o que possibilitou um 

desbloqueio epistemológico no final do século XVIII. Isso fica nítido em sua obra intitulada 

“O nascimento da clínica” (FOUCAULT, 2004a/1963). Foucault, em uma conferência 

intitulada “O nascimento da medicina social” (FOUCAULT, 1984), assinala que a autoridade 

médica é uma autoridade social, capaz de tomar decisões no nível de um bairro, uma 

instituição. Essa é a medicina de Estado. Eis a razão pela qual o discurso médico é empregado 

pela Defensoria de Justiça para justificar a necessidade de se fornecer o medicamento à 

senhora M.S.S., o reconhecimento da função da medicina de Estado, do seu poder, de sua 

verdade. 

Retomando novamente o caso da senhora M.S.S., veja-se a segunda parte da 

decisão emitida pela 14ª Vara, que contempla os seus fundamentos. Apreciando o documento, 

pode se perceber que o fundamento jurídico apresentado na decisão foi o disposto no art. 196 

da Constituição Federal de 1988, que preceitua que 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação. (BRASIL, 1988, online). 

Esse é o argumento. Um argumento que fora desenhado na Inglaterra, que fora 

adotado pela OMS e igualmente pelo Brasil. É esse argumento que obriga o Poder Público  

a fornecer medicamentos a pessoas em situação de risco de morte. Ora, o argumento 

apresentado fora inventado, elaborado, tornando-se posteriormente uma regra, uma norma, 

um dever, uma verdade jurídica. Dizer que a verdade jurídica é uma invenção é dizer que ela 

não tem uma origem, ou seja, não está inscrita em absoluto na natureza humana. O argumento 

empregado é, pois, um convite à submissão, submissão ao direito. O dever do Estado em 



80 

 

promover a saúde nasceu na história, foi criado nela, é, portanto resultado de um jogo de 

interesses, de relações de força. É tomando a perspectiva na qual o conhecimento nasce de 

uma relação de luta, de dominação, de vontade de poder, que Foucault defendeu: 

Ora, se quisermos saber o que é o conhecimento, não é preciso nos aproximarmos da 
forma de vida, de existência, de ascetismo, própria ao filósofo. Se quisermos 
realmente conhecer o conhecimento, saber o que ele é, aprendê-lo em sua raiz, em 
sua fabricação, devemos nos aproximar, não dos filósofos mas dos políticos, 
devemos compreender quais são as relações de luta e de poder. E é somente nessas 
relações de luta e de poder – na maneira como as coisas entre si, os homens entre si 
se odeiam, lutam, procuram dominar uns aos outros, querem exercer, uns sobre os 
outros, relações de poder – que compreendemos em que consiste o conhecimento. 
(FOUCAULT, 2002, p. 23). 

A questão da submissão à verdade é uma temática bastante importante, todavia, 

não é essa a questão primordial deste trabalho. Existem alguns pontos que merecem ser 

mencionados. Um saber como o que se denomina de científico é um saber que, no fundo, é 

concebido como um saber presente em toda a parte, ou seja, a propósito de tudo ou de 

qualquer coisa pode-se colocar a questão da verdade. Percebe-se que a questão do “dever em 

promover a saúde” nasceu em situações e em lugares propícios. A verdade tem sua geografia, 

seus mensageiros. Essa verdade não é universal. O direito à saúde não é universal. Se 

observadas todas as leis que regulamentam as políticas das nações, serão encontradas algumas 

nas quais a saúde não aparece como uma obrigatoriedade do Estado (GOSTIN; ARCHER, 

2007). A relação que se estabelece entre o Estado e o doente é uma relação de conhecimento, 

mas também é uma relação de poder (FOUCAULT, 2006). 

A demonstração do dever do Estado em fornecer o medicamento nada mais é do 

que um ritual, o sujeito doente com direito ao medicamento, ao tratamento, à saúde é um 

indivíduo historicamente qualificado, e os argumentos apresentados, a verdade demonstrada 

que embasa esse ritual de poder, constituem uma arqueologia do saber. No momento em que a 

doença aparece em sua verdade (sinais, sintomas, sequelas e poder de morte), ela revela uma 

verdade que ela teria escondido em si, uma verdade que diz respeito ao outro, que é a da 

impossibilidade do doente arcar com seu tratamento, que é a indisponibilidade gratuita de seu 

tratamento, que é a necessidade de se recorrer a outro poder, que não é o da medicina, para ter 

acesso à cura. Eis uma das verdades que a doença revela. É precisamente essa verdade da 

doença que convoca o magistrado a intervir. 

O magistrado deve, em primeiro lugar, recolher as provas da doença, os exames 

médicos; em segundo lugar, a verdade médica sobre o tratamento da doença, os meios 
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necessários para a cura, para o alívio do mal-estar do doente; em terceiro lugar, as condições 

do paciente em receber o tratamento, sua indisponibilidade, seu custo, as consequências para 

sua vida, caso não o tenha. Depois desse apanhando, somente depois, ele fará seu julgamento, 

e, à luz da lei, da moral, iniciará uma batalha para vencer, ou seja, fazer com que o direito do 

paciente triunfe, reforçando as diretrizes e as políticas públicas de bem-estar social. Todavia, 

será preciso ter cautela, pois o que acontecerá se dobrar o Estado a realizar sua solicitação? 

Vai acontecer que o Estado, esgotado seus recursos, não poderá socorrer todas as necessidades 

de seus cidadãos, sem recursos não poderá travar sua batalha em socorrer outras demandas 

sociais. Por isso, o equilíbrio tem de ser suficientemente mantido. 

Da mesma maneira, se o Estado não dobrar, não atender as necessidades do 

doente, se ele se tornar rigoroso demais, os movimentos pelos quais ele busca conter seus 

recursos, pelos quais ele busca administrar suas finanças se tornarão agressivos de maneira 

que, o doente que necessita de tratamento poderá vir a morrer. O magistrado, portanto, nessa 

tecnologia de saber-poder, que é a ação judicial, aparece como um gerente e o árbitro, não 

simplesmente do direito, mas de uma política, de uma biopolítica. É isso que se pode 

denominar de judicialização da biopolítica. 

Finalmente, passa-se à decisão emitida pelo magistrado no caso da senhora 

M.S.S., cuja íntegra encontra-se no Anexo B: 

Em sendo assim, e por conta das razões expostas, defiro o pedido de antecipação 
dos efeitos da tutela para determinar à União, ao Estado do Ceará (Secretaria 
Estadual da Saúde) e ao Município de Fortaleza que forneçam à M.S.S., nos 
termos da prescrição médica que acompanha a inicial, o medicamento DOXOPEG 
83 MG +250 ml SFO, 9% EV em 1 hora, aplicando a cada 28 dias, por tempo 
indeterminado ou toxidade limitante, até ordem judicial em contrário, 
cominando, desde logo, multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para o 
caso de descumprimento das presentes determinações. (grifo do autor). 

A decisão, portanto, é clara: o tratamento deve ser fornecido à paciente. E por qual 

motivo? Para preservar-lhe a vida, para garantia de seu bem-estar, pois a saúde é um direito 

seu e um dever das três esferas federativas: a União (governo federal), os governos estadual e 

municipal, igualmente. Porém, como se trata de uma relação de forças, relações de poder-

saber, os Estados, não irão submeter-se (de imediato) às determinações do poder-juiz, muito 

embora tenha que fazê-lo em sede de liminar. O Estado utilizará argumentos, discursos de 

verdade, para justificar a impossibilidade de fornecer o medicamento requestado. E a verdade 

que virá em seu auxílio é a de que o Estado não dispõe de recursos suficientes para comprar o 

medicamento, para atender o tratamento farmacológico da paciente. 
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Como se pode observar na íntegra dos documentos constantes do Anexo B, o 

Estado reconhece o estado mórbido da doença, a malignidade da doença, o desfecho terrível 

da mesma, caso o tratamento não seja fornecido. O Estado aceita a verdade médica, 

igualmente apresentada pelo Poder Judiciário, aceita a veracidade dos exames, contudo 

apresenta outra verdade que não pode ser ignorada. Uma verdade que é, inclusive, do 

conhecimento da paciente, do seu médico e do magistrado. Uma verdade que fora convocada, 

mencionada para justificar o apelo do paciente ao Poder Judiciário, é a verdade acerca do 

custo do tratamento. Essa verdade é a mesma que será empregada pelo Estado, ou seja, ele 

também não tem recursos financeiros suficientes para custear o tratamento. Afinal, o custo 

anual é de aproximadamente R$ 152.064,00, tão somente para uma paciente, para um 

indivíduo, para uma vida. 

A verdade, o conhecimento, faz parte de uma disputa, de uma relação de conflito 

entre o Estado e o cidadão, uma batalha. Como disse Foucault (2006, p. 231): 

Na sociedade, há milhares e milhares de poder e, por conseguinte, relações de forças 
de pequenos enfrentamentos, microlutas, de algum modo. Se é verdade que essas 
pequenas relações de poder são com frequência comandadas, induzidas do alto pelos 
grandes poderes de Estado ou pelas grandes dominações de classe, é preciso ainda 
dizer que, em sentido inverso, uma dominação de classe ou uma estrutura de Estado 
só podem funcionar se há, na base, essas pequenas relações de poder. O que seria o 
poder de Estado, aquele que impõe, por exemplo, o serviço militar, se não houvesse, 
em torno de cada indivíduo, todo um feixe de relações de poder que o liga a seus 
pais, a seu patrão, a seu professor – àquele que sabe, àquele que lhe enfiou na cabeça 
tal ou tal ideia? 

A estrutura do Estado mantém todos os indivíduos, que se encontram em 

microdisputas em torno da saúde, que definitivamente faz parte da macroeconomia, 

empregando táticas que aprisionam. São métodos e estratégias distintas umas das outras, que 

variam de época em época, de local, de níveis de atuação. A política tem seus métodos,  

a medicina e o judiciário, tem os seus. O método empregado pelo Judiciário para que o Estado 

cumpra seu dever não é um método brutal, essas relações de força são sempre reversíveis.  

O Estado não é sempre dominante, como também não será sempre dominante o paciente. 

As relações de poder suscitam necessariamente, apelam a cada instante, abrem a 
possibilidade a uma resistência, e é porque há possibilidade de resistência e 
resistência real que o poder daquele que domina tenta se manter com tanto mais 
força, tanto mais astúcia quanto maior for a resistência. (FOUCAULT, 2006, p. 232). 

Eis o motivo pelo qual se encontram, seja por parte da Promotoria, seja por parte 

da SESA, procedimentos que permitem a elaboração de enunciados considerados verdadeiros. 
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É a astúcia, a habilidade em confeccionar o melhor enunciado, o “mais verdadeiro” que 

permite o triunfo, a imposição da força ou da resistência ao poder. Na realidade, o que 

triunfará não é a doença ou a saúde, não é o direito à saúde do paciente nem o dever do Estado 

em promovê-la, o que triunfa é a verdade do enunciado. 

Na obra “O nascimento da biopolítica”, Foucault (2008a/1979, p. 106) faz uma 

provocação para aqueles que acreditam que o Estado tem uma essência, para os que 

proclamam um Estado universal, para os que creem que ele é uma fonte autônoma de poder: 

O Estado nada mais é que o efeito, o perfil, o recorte móvel de uma perpétua 
estatização, ou de perpétuas estatizações, de transações incessantes que modificam, 
que deslocam, que subvertem, que fazem deslizar insidiosamente, pouco importa, as 
fontes de financiamento, as modalidades de investimento, os centros de decisão, as 
formas e os tipos de controle, as relações entre as autoridades locais, a autoridade 
central, etc. Em suma, o Estado não tem entranhas, como se sabe, não só pelo fato 
de não ter sentimentos, nem bons nem maus, mas não tem entranhas no sentido de 
que não tem interior. O Estado não é nada mais que o efeito móvel de um regime de 
governamentalidades múltiplas. 

Pois bem, resta-se, pois, refletir e problematizar tal conceito em conjunção com a 

questão do acesso a medicamentos. 

4.2 A RESERVA DO POSSÍVEL E A ESCASSEZ NA JUDICIALIZAÇÃO DO ACESSO A 

MEDICAMENTOS 

A saúde, prevista no art. 6º da Constituição Federal de 1988, é um direito social 

ou direito humano de 2ª geração, ao lado de outros direitos como a educação, alimentação, 

trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à 

infância e assistência aos desamparados. Tais direitos fundamentais sociais demandam uma 

atuação comissiva do Estado, por meio do desenvolvimento de políticas públicas, as quais se 

encontram condicionadas à existência de previsão orçamentária e disponibilidade financeira 

para sua efetivação. 

Ocorre, entretanto, que como os recursos públicos geralmente são limitados, o 

Estado vê-se compelido a organizar seu orçamento com vistas a priorizar o atendimento dos 

direitos tidos como fundamentais à existência digna de seus cidadãos. Nesse contexto, insere-

se o conceito de “reserva do possível”, expressão utilizada para definir a impossibilidade do 

Estado de assegurar a efetivação de todas as suas ações positivas, em virtude de limitações de 

cunho orçamentário e financeiro a que se encontra sujeito. 
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A teoria da “reserva do possível” foi originária da Alemanha, surgida a partir de 

um julgamento emblemático do Tribunal Constitucional Alemão, denominado de numerus 

clausus, que versava sobre uma demanda de estudantes que não foram admitidos em escolas 

de Medicina situadas no país, em decorrência da insuficiência do número de vagas para todos. 

Pelo que consta, a decisão proferida pelo referido Tribunal acenou pela impossibilidade de 

criação de novas vagas para os estudantes, tendo em vista a inexistência de recursos 

disponíveis para atender, de maneira concomitante e satisfatória, essa demanda e os outros 

direitos sociais que estava obrigado a assegurar aos demais cidadãos. Segundo defendido por 

Menezes (2015, p. 203), 

[...] a reserva do possível, como concebida originalmente, não excluía somente a 
exequibilidade da pretensão, mas impedia verdadeiramente o surgimento da 
pretensão e evitava que fossem requeridas providências do Estado, acima de um 
patamar logicamente razoável de exigências sociais, razão pela qual restou afastada 
a lógica de que o Poder Público estaria obrigado a disponibilizar um número 
ilimitado de vagas para acolher todos os interessados em ingressarem nas 
universidades públicas. 

Com efeito, de acordo com a “reserva do possível”, a ação do Estado encontra-se 

condicionada a um patamar razoável de aceitação, acima do qual não se pode exigir sua 

atuação, sob pena de ofensa a outros direitos de igual magnitude. Por conseguinte, há que se 

entender que os pleitos submetidos ao Estado devem ser decididos levando-se em 

consideração as demais necessidades da sociedade como um todo, bem como a existência de 

previsão orçamentária na rubrica respectiva e a suficiência de recursos públicos para sua 

efetivação. É necessário que seja feita uma análise crítica acerca da real urgência da situação 

concreta, bem como de todas as possibilidades que o Estado dispõe para seu atendimento, não 

podendo se descurar da consciência de que, caso seja feita uma escolha inadequada, poderá 

haver ofensa a outros direitos fundamentais assegurados pela Constituição. 

Transportando o conceito de “reserva do possível” para a questão da 

judicialização da saúde, entende-se que os efeitos de uma decisão judicial que impõe ao 

Estado o dever de disponibilizar um tratamento a determinado paciente não se restringe ao 

dinheiro gasto pelo Estado e ao fármaco recebido pelo doente. Tais efeitos alcançam a 

sociedade como um todo, pois esta suportará as consequências do não atendimento de 

determinadas necessidades em virtude da escassez de recursos ocasionada pela escolha 

alocativa feita pelo Judiciário (WANG, 2009). 

Dessa maneira, o princípio da “reserva do possível” aparece como um verdadeiro 

contrapeso para garantir que princípios que regem o SUS, notadamente o da universalidade e 
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da integralidade, coexistam numa linha de razoabilidade. A “reserva do possível” é 

fundamental para se atingir o equilíbrio entre o desafio dicotômico da ontologia e o da 

deontologia, entre o real e o esperado. 

Ocorre, porém que a mencionada reserva do possível não tem o condão de justificar 
a frustração de direitos sociais por suposta impossibilidade de alocação de recursos. 
A referida cláusula, em realidade, deve ser lida às avessas – a recusa na oferta de 
prestação estatal só pode ser aceita quando o Poder Público demonstrar absoluta 
impossibilidade fática de atendê-la. Sua invocação não pode ser fruto de mera 
alegação. O Estado necessita provar ser-lhe de todo impossível cumprir com a 
obrigação constitucional. (WEICHERT, 2010, p. 128). 

A rigor, quanto maiores os desequilíbrios e desigualdades suportadas pela 

população, menor é a possibilidade do Estado satisfazer as necessidades sociais no âmbito 

privado, pois ao Estado não é permitido sacrificar o coletivo em prol do individual. Acontece 

que, quanto mais carente a população, mais o Estado é chamado a assumir seu dever de 

garantidor dos direitos fundamentais sociais. No caso do direito à saúde e assistência 

farmacêutica, por exemplo, a demanda por fornecimento de medicamentos e os custos a elas 

associados crescem progressivamente à medida que novos fármacos e tratamentos são 

incorporados nas listas de medicamentos essenciais e nos protocolos clínicos e terapêuticos. 

A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas desenvolvidas pelo 

Estado apresenta-se como uma atividade extremamente complexa, pois além de poder 

implicar na desorganização da programação e contas públicas, tornando ineficiente a 

atividade administrativa, tumultua o princípio da separação dos poderes, tendo em vista a 

ingerência de um poder sobre a forma de atuação do outro (ANDRADE, 2010). Todavia,  

no caso da judicialização da saúde, para assegurar o tratamento farmacológico reivindicado,  

é preciso que o magistrado reconheça que a necessidade individual não estava contemplada 

pela política pública programada pelo Estado, o que, segundo Andrade (2012, p. 31), “[...] não 

decorre de uma falha da política, mas do reconhecimento de que nenhuma norma é capaz de 

abranger todas as situações fáticas porventura existentes ou que possam vir a surgir”. 

A título ilustrativo, destaca-se, no Brasil, a existência de programas de 

atendimento integral, onde além de medicamentos, os pacientes recebem assistência 

psicológica e social. Contudo, infelizmente, sob o argumento de que medicamentos são por 

demais onerosos ao sistema público de saúde, muitas vezes tais itens deixam de ser fornecidos 

quando decisões judiciais determinam sua entrega imediata para atendimento de situações 

particulares (CHIEFFI; BARATA, 2010). É bem verdade que decisões judiciais, salvo casos já 
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computados, não integram o planejamento do Estado em matéria de assistência farmacêutica, 

o que dificulta a otimização dos recursos direcionados à promoção da saúde. 

Sobre o tema em tablado, em pesquisa realizada no Estado do Ceará, Nunes 

(2014, p. 61) fez os seguintes questionamentos: 

Como deve ser operacionalizada a política de saúde? Como determinar quais bens e 
serviços deverão ser fornecidos no caso concreto? Seria por decisão do gestor que 
representa o poder político democraticamente eleito? Seria por decisão do 
magistrado enquanto poder jurídico, que preza pelo cumprimento do direito? Seria 
talvez por decisão do profissional de saúde que é o único a deter o conhecimento 
técnico necessário? Ou seria ainda pelo arbítrio do cidadão uma vez ser ele o 
verdadeiro titular e maior interessado no direito a ser exercido? Enfim, como? 

As indagações suscitadas pelo pesquisador cearense não são passíveis de serem 

respondidas sem prévia submissão a um debate, pois envolvem aspectos de diversas ordens 

distintas, as quais demandam uma postura crítica. Acredita-se que a decisão acerca de qual 

tratamento apresenta-se mais adequado à determinada situação em concreto não pode ficar 

sob a escolha do cidadão, pois, muito embora este seja o maior interessado direto, não dispõe 

de expertise e conhecimento técnico para tal escolha. Apesar de ser considerado o maior 

interessado, o paciente não dispõe de conhecimento técnico necessário, e, segundo Weichert 

(2010, p. 122), pode 

[...] estar em situação de grande desespero, buscando tratamentos que manter acesa a 
esperança. Entretanto, os serviços assistenciais do SUS não são o local adequado 
para pesquisas e testes de novos tratamentos, ainda que indicados por profissional 
médico e consentidos pelo doente. 

Para tornar ainda mais complexa a questão, veja-se as conclusões de Chieffi e 

Barata (2010, p. 421) em estudo realizado no Estado de São Paulo: 

Os dados das ações com os medicamentos classificados pelo seu fabricante mostram 
que poucos advogados são responsáveis pela maioria das demandas judiciais desses 
medicamentos. A observação de que mais de 70% das ações ajuizadas para certos 
medicamentos são de responsabilidade de um advogado pode sugerir uma relação 
estreita entre o advogado e o fabricante do medicamento. 

Ora, é preciso ter a percepção de que se está diante de um campo de forças e que 

os direitos se limitam entre si. Não se olvida que o direito à saúde goza de status 

constitucional, reclamando plena e imediata eficácia. Ocorre, entretanto, que não se pode 
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deixar de analisar esse direito à luz das limitações orçamentárias e dos conflitos de interesses 

presentes neste setor. 

Registre-se que a escassez de recursos defendida pelo Estado, muitas vezes é 

resultado de escolha, de decisão: quando não há recursos suficientes, a opção do 

administrador de investir em determinada área implica escassez de outra que não foi 

contemplada. Por esse motivo, a “reserva do possível” não pode ser invocada para não 

efetivação dos direitos fundamentais assegurados em nossa Constituição. Compete ao Estado 

zelar para a garantia de uma vida digna aos cidadãos, por meio de políticas públicas que 

assegurem o chamado “mínimo existencial”. A “reserva do possível” permite que se exija do 

administrador o razoável a partir da situação fática que está submetido. Contudo, não pode 

servir de escusa para não investimento em determinada área estratégica e essencial, pois não é 

dada essa opção ao governante, essa não é resultado de juízo discricionário, nem pode ser 

encarada como tema que depende unicamente da vontade política. 
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5 CONCLUSÃO 

Por tudo que foi exposto, entende-se que a judicialização da saúde, a demanda por 

medicamentos junto ao Poder Judiciário estadual, é um fenômeno que acaba por ensejar a 

ingerência desse na consecução das políticas públicas de saúde previstas para o estado do 

Ceará. A concessão de medicamentos sem a autorização técnica do gestor público, que por 

vezes disponibiliza medicamentos igualmente eficazes para o manejo farmacológico das 

doenças prevalentes, sinaliza o desrespeito à política pública de saúde pactuada no estado. 

Com efeito, nem os gestores sanitários tampouco os magistrados encontram-se em 

situação confortável perante o desafio de definir limites máximos e mínimos para resolução 

das demandas voltadas à disponibilização de tratamentos na área da saúde, notadamente para 

fornecimento de medicamentos. Esse desconforto decorre, sobretudo, em razão da ineficácia, 

ou por não dizer inexistência, da comunicação entre os sistemas político e jurídico. 

Ora, é fato que magistrados e gestores de saúde padecem por dados atualizados no 

que se refere ao problema da escassez e acesso a medicamentos. Diz-se que a finalidade do 

Direito é a coesão e a paz social, e que o da Política é o bem-estar social. Contudo, não pode 

se deixar de levantar o questionamento de como é possível que algo que interfere gravemente 

na saúde pública, influenciando a gestão do SUS, direcionando recursos para áreas 

desconhecidas, tenha suas características mais básicas desconhecidas pelo Executivo, pelo 

Judiciário e, sobretudo, por toda a sociedade. 

Infelizmente, há que se concluir que associada à falta de dados e à falta de 

estudos, existem limitações sobre as bases de dados do Judiciário que dificultam a tarefa do 

gestor e do pesquisador, tornando os contornos da judicialização ainda menos transparentes, 

não permitindo respostas a questões básicas como “para quê” ou “para quem” foram deferidos 

determinados fármacos. Tais dificuldades dão-se, especialmente, pela inexistência da 

comunicação entre os sistemas, considerando que o Judiciário, as secretarias de justiça e de 

saúde, ainda hoje, não integraram seus sistemas de informação. Dessa maneira, acredita-se 

que a adoção de medidas concretas que objetivem a solução dessa fragilidade já facilitaria 

sobremaneira a resolução de demandas por parte dos profissionais de saúde, dos profissionais 

do direito, dos usuários do SUS, bem como dos gestores públicos. 

Somado a essa constatação, conclui-se que a judicialização do acesso a 

medicamentos carrega um enfrentamento para os profissionais do Direito, pois, de modo 

geral, essa formação não os prepara adequadamente para solução de demandas que envolvem 

a concessão de tratamentos de saúde, considerando que não se trata simplesmente da 
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efetivação de um direito preestabelecido, mas da consolidação de políticas públicas que 

exigem desses profissionais saberes afetos a outras áreas de conhecimento, alheias à sua 

formação acadêmica. Com efeito, essas políticas públicas demandam, para sua efetivação, de 

recursos financeiros, planejamento e conhecimentos técnicos específicos na área da saúde. 

Desprovidos de tais habilidades, os profissionais do Direito necessitam de apoio e de 

formação. Acredita-se que uma das colaborações do presente estudo foi trazer a tona esse 

cenário de descompasso entre a formação desses profissionais e a problematização do acesso 

dos cidadãos aos tratamentos de saúde demandados em juízo. 

Não se pode deixar de destacar que medidas inovadoras, como a criação do 

chamado NAT-JUS/CE, acenam para o alcance de resultados efetivos em um futuro próximo, 

vez que a troca de informações entre magistrados e profissionais da saúde pode ensejar com 

que aqueles tomem decisões pautadas em estudos técnicos, sem influências de discursos de 

verdades lançados nos autos dos processos judiciais. Todavia, é preciso que esses tipos de 

mecanismos sejam mais utilizados e mais difundidos, inclusive, perante a sociedade. 

Além disso, reputa-se necessário o estabelecimento de canais mais abertos de 

comunicação, sobretudo entre magistrados e gestores de saúde, que permitam uma efetiva 

funcionalidade da judicialização e a resolutividade dos problemas de saúde, sobretudo em 

uma sociedade com tantas desigualdades e concentração de renda. Outrossim, o ideal é que se 

busque desenvolver critérios objetivos para concessão de medicamentos, tendo em vista o 

tipo, a gravidade e risco da doença que acomete o paciente, o que por certo faria com que as 

decisões judiciais sofressem menos reflexos de setores externos como a indústria 

farmacêutica, por exemplo. Demonstrou-se, no presente estudo, que a falta de critérios 

objetivos para a concessão de medicamentos permite que fármacos recém-lançados no 

mercado e cuja eficácia ainda não fora cientificamente comprovada substituam outros cuja 

utilização já estava consolidada e prevista em diretrizes traçadas pelo SUS, fato que põe em 

questionamento até que ponto a prescrição de medicamentos não é influenciada pelo interesse 

no lucro. 

Para finalizar, urge se investigar e apresentar caminhos que possibilitem a 

sociedade tornar-se sujeito político no contexto biopolítico. Não causa admiração a existência 

de dificuldades, a quase “impossibilidade”, apesar dos esforços, do Estado construir um 

sistema de direito adequado à realidade da globalização das relações sociais e econômicas. Na 

contemporaneidade, a capacidade de decidir está sendo reclamada pela população, e tal 

demanda é radical, desafia o aparato do controle, sinalizando uma nova cartografia do poder. 
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