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INTRODUÇÃO

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 (Brasil,

constituição federal de 1988). A assistência

farmacoterapêutica também faz parte das

obrigações do Estado para com o cidadão,

uma vez que, é necessário para a

prevenção e restauração da saúde do

indivíduo acometido por doença.

O Sistema Único de Saúde (SUS) possui um

orçamento limitado para vários

departamentos: assistência hospitalar,

atenção básica, suporte profilático, etc.

A união é responsável por formular a lista de

medicamentos de alto custo do SUS, porém,

é possível ter acesso aos mesmos fora

dessa lista, a partir da judicialização. A maior

problemática, é o impacto financeiro que ela

representa aos sistemas de saúde. O

medicamento mais caro do mundo -

Zolgensma - recentemente foi aprovado pela

ANVISA com custo de 9 milhões de reais,

não está presente na lista do SUS, mas a

aprovação torna possível o seu acesso.

As famílias afetadas por doenças que

implicam o uso desses medicamentos, são

impulsionadas e capazes de qualquer ação

para salvar a vida de seu familiar. Quando a

causa é levada ao júri, dificilmente o acesso

ao medicamento será negado, tendo em

vista a comoção das pessoas envolvidas.

Porém, qual impacto será causado na nação

a fornecer o medicamento? O econômico ou

o social?

OBJETIVOS GERAIS

Abordar aspectos econômicos e sociais

da judicialização para a obrigatoriedade de

compra e fornecimento de medicamentos

especializados pelo SUS.

METODOLOGIA

Trabalho elaborado com propósito de

pesquisa de abordagem descritiva e

explicativa, de natureza qualitativa,

discorrido através de análise documental de

sites, plataformas de pesquisa, revistas,

informações governamentais e jornais, a

datar-se do ano de (colocar o ano do

documento mais antigo que utilizarmos) e da

Constituição (1988).

DISCUSSÃO

Segundo o Conselho Nacional de Justiça

(2019), o número de demandas judiciais

relativas à saúde aumentou 130% entre

2008 e 2017, enquanto o número total de

processos judiciais cresceu 50%. A

judicialização da saúde vem se tornando um

problema grave, pois contribui no acumulo

de processos nos tribunais, na

desorganização das contas publicas e

favorece os que possuem meios e recursos

para recorrer a justiça, nem sempre aqueles

que realmente necessitam (INTERFARMA,

2016).

CONCLUSÃO

Há a necessidade do conhecimento da

população, por meio dos veículos de

imprensa e a importância de uma

reestruturação do SUS, afim de suprir as

necessidades dos pacientes sem a ação

judicial. A atualização do RENAME, o

aumento da fiscalização de desvio

orçamentário e a reestruturação dos

sistemas de fornecimento são exemplos de

ações que podem mudar a vida de milhares

de pessoas.

Portanto, é preciso que o Poder Público

possibilite a realização de políticas capazes

de promoverem por meio do SUS o acesso

digno à saúde aos cidadãos, em especial

aos portadores de doenças raras e que

precisam de medicamentos de alto custo e

que a introdução de novos medicamentos

seja possível sem buscar o Poder

Judiciário.
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A Figura apresenta a relação de gastos na

saúde relacionada aos processos de

judicialização.

Os medicamentos de alto custo são

relevantes nos processos de judicialização,

conforme ilustrado no próximo gráfico,

devido ao seu alto valor agregado e a

problemas de estruturação de seu programa

(PMAC).


