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RESUMO

A presente dissertação de mestrado apresenta como objeto o direito social da saúde, ao
menos de forma ampla. De forma estrita, a medicalização da vida ganha relevo. Com o
advento da Constituição Cidadã de 1988, o sistema público de saúde permutou de
segregador para inclusivo, através de regras e princípios como o da universalidade, o da
equidade e o da integralidade. Nesse último princípio está fundamentado o acesso a
medicamentos gratuitos, contudo alguns fatores como o consumismo em saúde e o avanço
tecnológico dos itens sanitários, com um custo cada vez mais elevado, oneram os valores
dos investimentos, colocando em risco as políticas públicas desta área. Muitas pessoas
recorrem ao Sistema Único de Saúde para a obtenção de fármacos, geralmente os
indivíduos que possuem um patrimônio mais elevado e que são assistidos por operadoras de
saúde suplementar. É cada vez maior a procura de medicamentos através do Poder
Judiciário, o que é demonstrado no capítulo quarto, o que recebe a denominação de
judicialização da saúde. Os magistrados examinam as demandas e, aplicam a microjustiça,
conforme os limites estruturais do Judiciário. Ao final, são propostos alguns critério que
devem ser seguidos para garantir a viabilidade do SUS.
Palavras chaves: Medicalização. Sistema Único de Saúde. Judicialização da saúde.

ABSTRACT
This master´s degree dissertation, developed in ambit of Research Line “Fundamental Laws
and New Laws” and the project “Judicialization of Health: the economic and social impacts
of law decisions facing of health right in Rio de Janeiro State”, supported by FAPERJ,
approaches the judicialization process resultant of medicalization of life and the impacts in
universalization of health right. The human aging is seen as a social problem, according
health ideal, because it is directly linked with job absence, social exclusion and illness.
With the advent of Citizen Constitution of 1988, public health system changed to
segregating for including, by rules e principles as universality, equity and integrality. The
universality principle puts health as a right linked to citizenship, being an obligation of
State and a right of all who are on Brazilian land. The integrality principle founds access of
free medicaments, however some factors as health consumerism and technological advance
of sanitary items, with an increasing high cost, taxes investments values, putting on risk
public politics of this area. The magistrates examines lawsuits, applies microjustice,
accordingly the structural limits of judiciary, what can be verified on empiric data about
juridical demands proposed in the period between 2002 and 2006, in the states of Rio de
Janeiro and São Paulo, and the second study comprehends only the year of 2006. In the
end, some criterions are proposed and should be followed to guarantee the viability of SUS.
Keywords: Medicalization, Unique Health System; Judicialization of health.
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