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Esta exploração cientifíca tem como objetivo, 

demonstrar que os problemas que envolvem 

a saúde pública no Brasil, não são devido a 

falta de recursos financeiros.  
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1.0 - Introdução 

 Conforme a população brasileira cresce e se desenvolve de forma social e 

econômica é possível notar, como resultado que os problemas e desafios sociais, 

tem o mesmo efeito, porem, negativo. Como forma de asseguridade a aclamada 

dignidade da pessoa humana presente em nossa Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, o governo federal cria o Sistema Único de Saúde 

Publica – SUS, um presente social e também internacional, pois, também se 

extende a estrangeiros que por ventura necessitem de cuidados médicos. 

 No campo da medicina brasileira o SUS tem um ponto de suma importância, 

uma vez que, por mais que existam tantas operadoras e empresas de planos de 

saúde, quando a situação é extrema, o procedimento é direcionado ao SUS. Devido 

a tantas agregações, no cenário social que nos rodeia, a mídia brasileira e os meios 

de comunicação noticiam fraudes, desvios, descasos e maus cuidados dentro desse 

sistema, onde médicos, pacientes e demais colaboradores sofrem, e sempre há 

justificativas que há falta de recursos, quando na verdade, o problema e má 

administração. 

2.0 - Problematização  

 

 Nos ultimos anos vemos no Brasil que o Supremo Tribunal Federal, vem 

desdobrando assuntos que são de relevância pública e social, ao qual, com as 

constantes mutações sociais, nosso rol exemplificativo de direitos abraçados pelas 

clausúlas petréas, contidas em parte no artigo 5º da Constituição da Republica 

Federativa do Brasil de 1988, são situações que abordam diversos tipos de assuntos 

ao qual às vezes tais grupos se sentem desprotegidos ou sem nenhuma menção 

oficial de carater protetivo, por exemplo: uniões homoafetivas, interrupção da 

gestação de fetos anencefálicos e cotas raciais, pesquisas com células-tronco 

embrionárias, nepotismo e demarcação de terras indígenas etc. 

 Temos temas de “a a z”, ao qual o legislativo apresenta sinais de clara 

omissão, uma vez que atualmente, e que surpreso, a maioria dos brasileiros não 

sabem, mas a câmara dos deputados deveria regular o assunto, porem, por 
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medo de perder votos os politicos se abstem de tratar sobre o assunto ou que às 

vezes o projeto de lei, fica parado ou não se detém quórum suficiente para dar 

andamento ao processo. 

3.0 – Objetivos 

3.1 – Objetivos Gerais 

 Esse artigo tem como intuito de aumentar e estruturar o bom funcionamento e 

fuidez que há no Sistema Único de Saude à sociedade; 

 Demonstra qual é a importância para o Brasil o funcionamento da saúde 

publica; 

 Apresenta a reação em cadeia dos prejuízos aos cofres publicos e a 

sociedade em um todo. 

3.2 – Objetivos especificos 

 O maior interesse neste artigo e demonstrar os casos em que há um direito 

existente, porem, para que o cidadão obtenha o cumprimento desse direito é 

levado a utilizar de canais juridicos para garantir a tutela do bem mais 

precioso demonstrado na legislação brasileira – a vida. 

4.0 – Da Saúde Pública 

Em uma pesquisa realizada pelo jornal Folha de São Paulo, em uma década, 

judicialização da saúde pública e privada cresce 130%. Relevante socialmente 

esses dados assombram a vida de muitos brasileiros que necessitam de tratamento 

de extrema emergência, em um conversa com um simplorio juíz do Tribunal de 

justiça do Distrito Federal e Territorios, o meretissimo Carlos A. Torres Casimiro, o 

mesmo expõem que com todos os instrumentos jurídicos bem como as tecnologias 

que norteiam nosso país, o cidadão tem dois desgastes, ao qual o primeiro é 

enfrentar longas filas de espera por um atendimento em hospitais publico ou 

particulares, o outro é ter que recorrer a própria justiça para que um direito legitimo 

seja tutelado pelo estado, o mesmo expõe: “’é uma vergonha que essa situação 

infelizmente não escolhe raça, cor ou classe social, e que em boa parte, o cidadão 
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morre por que o hospital se nega a reter o paciente, pois no sistema publico ou falta 

médicos ou falta instrumentos bem como remédios”. 

O jornal A Folha de São Paulo, numéricamente demonstra os casos que 

norteiam tal tema, e o quanto o mesmo se agrava: 

Em 2008 a 2017 o numero de ações judiciais relativas à saúde no Brasil 

aumentou 130%, um crescimento muito mais rápido que o observado no volume 

total de processos que foi de 50%. 

As ações de primeira instância pularam de 41. 453 para 95.752, ao qual 

totalizou quase 500.000 mil processos. 

Em segunda instância, foi de 2.969 para 40.658, somando quase 270 mil. 

Tais situações são demandas contra o Sistema Único de Saúde – SUS, 

contra planos de saúde, por medicamentos e leitos de hospitais, bem como 

procesimentos de alta complexidade. 

Os estados líderes dessas demandas em segunda instância, de acordo com o 

Conselho Nacional de Justiça, conforme figura abaixo, em 2017 são Rio de Janeiro 

e Minas Gerais:  

 

 

Figura 01 
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4.1 - Dos Fundamentos Constitucionais. 

 

 O “art. 5º, XXXV, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito”.  

A corrente majoritária atualemente entende que por motivo que o Brasil tem o 

Sistema Único de Saúde (Lei n° 8.080/90 lei do SUS), estabelece que este o SUS, 

efetivará um ordenamento no sistema de saúde que diferente de outros países, 

abrangeria todos os brasileiros, estrangeiros e pessoas naturalizadas ou não ao seu 

cuidado de forma gratuíta e de plena qualidade. 

 O problema é que o SUS, não está tendo uma gestão eficaz e eficiente, 

quantas vezes vemos denúncias por parte do Ministério Publico envolvendo o SUS, 

gastos que a União Pública tem com o SUS ao quais os fundos ninguem sabem 

para onde vai, e isso não inclui só a gestão, vai do funcionário que é encarregado da 

limpeza aos orgãos de fiscalização financeira. 

 O Conselho Federal de Medicina – CFM, em seu site relata que nos ultimos 

14 anos até o ano de 2016 os desvios no SUS soman 4,5 bilhões por causa de 

corrupção – nessa altura o leitor se pergunta onde entra a judicialização em 

comunhão com tais gastos de corrupção, a resposta é clara, por causa desses 

desvios, o investimento não cobre a população, ao qual está, deverá recorrer a 

judiciário por proteção de seus direitos garantidos, conforme citado no primeiro 

parágrafo, o art. 5º, no inciso XXXV, traduz por que o judiciário uma vez acionado 

interferirá em uma competência atípica ao seu fundamento e natureza, ou seja, o 

que o executivo não fazer o judiciário fará para um bem comum a todos os cidadãos, 

brasileiros ou não. 

4.2 - Gestão versos Custos 

 

 No atual cenário do Brasil, é evidente que é de conhecimento do brasileiro 

que o Sistema ùnico de Saúde – SUS, bem como diversos órgãos públicos, são 

sustentados por parte dos pagamentos de impostos. A partir deste ponto as notícias 

provindas na mídia sobre falta de dinheiro, de remédios, de pagamento e de 

fornecedores dentre outros não tem justificativa cabível, uma vez que o dinheiro 
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existe, mas para onde vai? Ora, a resposta em liames é clara, má gestão e como a 

abordado desvios e corrupção. 

 Sobre os fornecedores, o governo brasileiro é que determina as márgens de 

lucro de seus fornecedores privados, porem, essa situação leva muitas empresas a 

terem serios financeiros e fiscais. Nas capitais e regiões metropolitanas, há impacto, 

contudo a situação por falta de abastecimento é amplamente visível em cidades 

pequenas e também onde há dificuldades de acesso. A falta de remédios é um tabu 

social, uma vez que as vezes a perda de remédios, se da pela alta compra de 

medicamentos pouco utilizados, também pela má conservação e como sempre, os 

desvios até mesmo de medicamentos. 

 Vale lembrar que os recursos hospitalares se comprometem quando uma 

unidade próxima deixa de funcionar corretamente e sobrecarrega a unidade que 

funciona, a falta de planejamento, com isso desprende – se o aumento de trabalho 

dos profissionais, onde não demora muito, vemos as constantes greves. E o mais 

chamativo, pois, às instituições não são obrigadas à manter um contrato de gestão 

com orçamento e metas estabelecidas. 

5.0 - Finalizações. 

  

Mediante os dispositivos apresentados, notamos que o Brasil com o 

fenômeno da judicialização ou ativismo juridico, é o único meio seguro de tutelar o 

bem jurídico, garantir os direitos fundamentais e inerentes a todos os cidadãos. É 

lamentavél apenas, ter hoje o cidadão recorrer a processos judiciais contra o estado, 

para poder se defender e garantir direitos legitmos a todos os cidadãos é um lapso 

social para nossa atual sociedade o cidadão recorrer ao judiciário para resolver 

questões que o legislador já estabeleceu há décadas, mas que sempre é um ponto a 

mais na vida de tantas pessoas. 
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6.0 - Cronograma. 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Primeira Concessão - ATIVIDADES  

Analíse geral sobre a temática, impactos 
juridicos. 

1º mês 

Verificação da curvatura de desvio de 
fundos – visão macro. 

2º mês 

Verificação da curvatura de desvio de 
fundos em pontos mais vulneráveis – 
visão micro das piores regiões. 

3º mês 

Consideração de ações jurídicas e 
resultados. 

4º mês 

Juristas e doutrinadores defensores. 5º mês 

Renovação da Concessão- ATIVIDADES 

Orientação jurídica a sociedade. 6º mês 

Ingresso de ações e apresentação de 
provas. 

7º mês 

Custas juridicas e gastos do poder 
judiciário 

8º mês 

Fiscalização e prestação de contas nos 
gastos do SUS 

9º mês 

Apresentação de melhorias afim de 
mitigar ou tranparecer os gastos publicos 
com a saúde. 

10º mês 

 

  

. 
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