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RESUMO  
A via judicial para fornecimento de medicamentos é legítima na garantia do direito à saúde, 
mas dificuldades na gestão são abordadas na Assistência Farmacêutica (AF). O tema tem se 
tornado relevante, impondo desafio de lidar com gastos imprevistos e orçamento limitado. 
Foram analisadas ações judiciais por antidiabéticos orais, entre 2013 e 2015 em Ourinhos-SP, 
visando avaliar quantitativamente estas ações e refletir sobre sua padronização no SUS. A 
classificação dos medicamentos foi realizada pelo sistema Anatomical Therapeutic Chemical e 
pesquisa na RENAME. Foram utilizados princípios constitucionais e Políticas Públicas de 
Saúde. Os dados selecionadas foram organizados de acordo com critérios de avaliação que 
julgou-se relevante a verificação dos principais medicamentos, neste caso, Inibidores da DPP-
4 (74%). O cumprimento destas ações causa impacto na AF, uma vez que a legislação 
preconiza que o município garanta acesso aos medicamentos essenciais, requerendo 
reformas administrativas e mecanismos para diminuir o impacto causado. Portanto, a simples 
padronização destes medicamentos não parece ser o meio mais apropriado para a resolução 
das divergências entre Poder Executivo e Judiciário, sendo necessário melhorar a 
interlocução, definições claras dos elementos de interferência para resolução dos impasses 
causados pelas ações e principalmente desenvolvimento de medidas que possibilitem uma 
melhoria nas Políticas Públicas. 

  

Palavras-chave: Ações judiciais. Judicialização. Antidiabéticos orais. Assistência farmacêutica.  

  

ABSTRACT  

The judicial route for supply medicines is legitimate in guaranteeing the right to health, but 
management difficulties are addressed in the Pharmaceutical Assistance. The theme has beem 
become relevant, imposing the challenge of dealing with unforeseen expenses and limited 
budget. Oral anti-diabetic lawsuits were analyzed between 2013 and 2015 in Ourinhos-SP, 
aiming to quantitatively evaluate these actions and reflect on their standardization in the SUS. 
The classification of the drugs was performed by the Anatomical Therapeutic Chemical system 
and research in RENAME. Constitutional principles and Public Health Policies were used. The 
selected data were organized according to the evaluation criteria that it was considered 
relevant to verify the main drugs, in this case DPP-4 Inhibitors (74%). Compliance with these 
actions has an impact on Pharmaceutical Assistance, since the legislation recommends that 
the municipality guarantee access to essential medicines, requiring administrative reforms and 
mechanisms to reduce the impact caused. Therefore, the simple standardization of these drugs 
does not seem to be the most appropriate means for resolving divergencies between the 
Executive and Judiciary Power. It is necessary to improve the dialogue, clear definitions of the 
elements of interference to solve the impasses caused by the actions, and especially the 
development of measures that An improvement in Public Policies. 
 
Keywords: Judicial actions. Judicialization. Oral antidiabetics. Pharmaceutical care.  

  

  

  

  
 
 
 
 

  



INTRODUÇÃO  
 

Para se compreender os processos que resultaram no surgimento do 
termo “judicialização da saúde”, é necessária uma reflexão a cerca de como 
este fenômeno jurídico ocorre, suas influências, sua complexidade e quais seus 
impactos, principalmente no âmbito da Assistência Farmacêutica no Sistema 
Único de Saúde (SUS). Segundo a Política Nacional de Medicamentos e 
posteriormente a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, podemos 
definir Assistência Farmacêutica (AF) como um conjunto de atividades 
sistêmicas articuladas como um ciclo, onde estão presentes atividades de 
seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição e utilização, a 
qual abrange prescrição, dispensação e o uso racional dos medicamentos 
(BRASIL, 1998; BRASIL, 2004).  

Todas estas atividades tem por objetivo formular e implementar ações 
que assegurem o acesso da população às ações e serviços de saúde, 
pautados pelos princípios da universalidade, igualdade e equidade, 
estabelecidos na Constituição Federal.  Em se tratando de medicamentos, 
garantir o acesso aos medicamentos essenciais, ou seja, aqueles que suprem 
as necessidades de saúde da maioria da população e disponíveis a todos em 
quantidades e dosagens apropriadas, como por exemplo, no atendimento de 
medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, 
constantes na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).   

Seguindo conceito destacado por Barroso (2012), o 
termo judicialização significa que questões relevantes do ponto de vista 
político, social ou moral decididas, em caráter final, pelo Poder Judiciário. Ou 
seja, a judicialização envolve uma transferência do poder de decisão para 
juízes e tribunais, fenômeno este de causas diversas onde, algumas 
demonstrando tendência mundial e outras diretamente relacionadas ao modelo 
institucional brasileiro. Desta forma, a judicialização da saúde se faz presente 
neste contexto visando garantir o atendimento aos direitos e necessidades do 
cidadão, fornecendo ao paciente/usuário a assistência solicitada, nem sempre 
condizente com os princípios do SUS. Como consequência, a alta intensidade 
de demandas judiciais e o impacto causado pelas mesmas, tem motivado a 
busca pela compreensão e avaliação desse fenômeno.   

Avaliar especificamente uma classe de medicamentos torna mais 
compreensível a dimensão e estruturação das demandas judiciais por 
medicamentos. Os antidiabéticos orais que se encontram presentes na 
RENAME (BRASIL, 2015), são os fármacos Cloridrato 
de metformina, glibenclamida e gliclazida, porém, novos medicamentos com a 
mesma finalidade terapêutica tem sido desenvolvidos e prescritos, tais como 
inibidores da dipeptil peptidase (DPP-4), conhecidos como gliptinas, cujo  
mecanismo de ação é essencialmente a estabilização do GLP-1 (glucagon like 
peptide-1) endógeno pela inibição da enzima que o degrada, a DPP-4 
(Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, 2016). A não padronização 
destes medicamentos pelo SUS, pode ajudar a explicar a busca pelo cidadão 
por alternativas de acesso, possibilitando aos gestores a reflexão necessária 
de sua real relevância, futuras alterações na RENAME ou padronizações na 
Assistência Farmacêutica municipal.  

O presente estudo buscou avaliar quantitativamente ações judiciais 
impetradas em desfavor do município de Ourinhos-SP requerendo 



medicamentos antidiabéticos orais e refletir sobre a padronização desta classe 
terapêutica no Sistema Único de Saúde (SUS).  

  

MATERIAL E MÉTODOS  
 

O estudo foi realizado no município de Ourinhos, considerado de médio 
porte, localizado no centro-oeste do Estado de São Paulo, com 103.035 
habitantes segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
divulgados no Censo Demográfico 2010 (IBGE, 2010).  Trata-se de um estudo 
observacional  transversal  de  caráter  quantitativo, onde foram coletados 
dados disponibilizados pela Assistência Farmacêutica, com prévia autorização 
da Secretaria Municipal de Saúde, através do seu representante legal, 
apresentada por meio de requerimento por escrito. Como base utilizou-se 
dados coletados em ações judiciais relativas ao período compreendido entre 
2013 e 2015 onde o município constasse como polo passivo – réu da ação – 
selecionando-se ações judiciais  de medicamentos antidiabéticos orais.  

Os dados referentes às ações judiciais elegíveis foram organizados de 
acordo com critérios de avaliação que julgou-se relevante ao estudo, 
estabelecido a partir das primeiras ações analisadas, como, por exemplo, ano 
e tipo da ação, faixa etária (neste caso estabeleceu-se uma divisão escalonada 
e um item “sem informação”, pois em algumas ações não estavam presentes 
nenhum documento ou dados que permitissem a obtenção desta informação), 
sexo, origem do atendimento (público ou privado), existência de solicitação 
administrativa (SÃO PAULO, 2012), e prevalência numérica dos medicamentos 
demandados, bem como as classes farmacológicas. A classificação dos 
medicamentos foi realizada utilizando-se o 
sistema Anatomical Therapeutic Chemical (ATC), da Organização Mundial da 
Saúde (OMS – WHO) e elencados os princípios ativos para posterior pesquisa 
na RENAME. Como embasamento teórico foram utilizadas os princípios 
constitutivos básicos e ações das Políticas Públicas de Saúde, ou seja, as Leis 
que fundamentam tais ações, tais como, a Portaria nº. 3.916, de 30 de outubro 
de 1998 (BRASIL, 1998); Resolução nº 338, de 06 de maio de 2004 (BRASIL, 
2004); e a Portaria nº 1, de 2 de Janeiro de 2015 (BRASIL, 2015).   

Após a coleta total de dados, foi realizada consolidação dos mesmos, 
com finalidade de transformá-los em instrumentos numéricos de avaliação 
estabelecendo parâmetros para as discussões. A análise quantitativa foi 
realizada através do programa Microsoft Excel®, possibilitando reflexões 
necessárias para compor os resultados e alcançar a proposta objetivada neste 
estudo.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Das 111 demandas analisadas 65% (72) foram interpostas por mulheres, 
91% tratavam-se de liminares com antecipação de tutela, onde o pedido inicial 
é concedido antecipadamente, em um prazo fixado pelo Juiz, 4% sem esta 
prerrogativa e 5% eram mandados de segurança, o qual visa assegurar direito 
certo contra autoridade pública.   

 
 
 
 



Houve predominância das ações por indivíduos com mais de 60 anos, 
quando comparado com as outras subdivisões etárias presentes no estudo, 
totalizando 51% (56) (Figura1). 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Figura 1 – Demonstração percentual da prevalência de ações judiciais em relação à faixa 
etária do paciente.  

 
A receita médica proveniente do serviço público foi prevalente (86%), 

53%  (56)  das  ações  judiciais continham somente um medicamento e 47% 
(55) dois ou mais medicamentos.  

Segundo as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2016), 
agentes antidiabéticos orais são substâncias que, quando ingeridas, têm a 
finalidade de baixar a glicemia e mantê-la  normal  (jejum  <  100  mg/  dl 
e  pós-prandial  <  140  mg/  dl), sendo classificados como os que 
aumentam  a  secreção  de insulina (hipoglicemiantes), 
os  que  não  a  aumentam  (anti-hiperglicemiantes) e 
os  que  aumentam  a  secreção  de insulina  de  forma  dependente  de 
glicose,  além  de  promover  a  supressão do glucagon. Uma outra classe 
recente compreende os inibidores do contratransporte sódio/glicose nos 
túbulos proximais dos rins, a qual reduz a glicemia via inibição 
da recaptação de glicose nos rins, promovendo glicosúria, conhecida como 
inibidor de SGLT2 (Sodium-glucose cotransporter type 2.  

O medicamento com maior incidência de prescrições foi o fármaco 
vildagliptina (58%), seguida da linagliptina (14%), o que coloca a classe 
conhecida como inibidores da dipeptidil peptisase-4 (DPP-4) como a mais 
prescrita (74%) incluindo também sitagliptina (2%), pertencente à mesma 
classe. Os outros fármacos encontrados correspondem à 26% e estão 
dispostos na Figura 2. 

 



 
 

 
Figura 2 – Demonstração percentual dos medicamentos antidiabéticos orais prescritos nas 
ações judiciais  analisadas.  

 
 

O restante das demandas contemplavam empagliflozina (11%), 
classificada como inibidor de SGLT2; Gliclazida (6%) secretagogo de insulina; 
Pioglitazona (5%), pertencente à classe dos sensibilizadores de insulina; e 
metformina (4%), também sensibilizador de insulina.  

A legislação atual preconiza que o município atenda os medicamentos do 
Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF), contemplados na 
RENAME. No caso das demandas analisadas, dois dos sete medicamentos 
requeridos são compreendidos pelas listas públicas oficiais. Os medicamentos 
da classe mais solicitada não estão contemplados, nem padronizados no 
município. Porém, mesmo não sendo contemplados, existe a possibilidade de 
se fazer a solicitação por via administrativa de medicamentos (SÃO PAULO, 
2012) não presentes nas listas públicas oficiais, o que permite que o paciente 
receba o medicamento necessário e evita a demanda judicial.  

Durante a análise dos dados, constatou-se que 93 pacientes haviam 
realizado solicitação administrativa e destes, 91 acabaram recebendo resposta 
negativa à solicitação, fato que pode vir a  justificar a requisição por via judicial.  

O número de ações judiciais destinadas a solicitação de medicamentos 
antidiabéticos orais mostrou-se crescente. No ano de 2013 apenas uma 
demanda foi encontrada, em 2014 foram 20 e em 2015 totalizaram 90 ações 
judiciais.   Segundo Bomfim (2008) os determinantes da ampliação de 
demandas judiciais contra os gestores do SUS,  que em sua maioria, cerca de 
85%, relacionam-se ao fornecimento de medicamentos e são geradas, no 
âmbito do Judiciário, pelo entendimento daquele órgão que o Poder Público 
está descumprindo o direito à saúde constitucionalmente adquirido.   

O direito à assistência farmacêutica é parte integrante do direito 
constitucional à saúde – sendo este um dos direitos sociais – e constitui-se de 
prestações positivas proporcionadas pelo Estado, direta ou indiretamente, 
enunciadas em normas constitucionais, que possibilitam melhores condições 
de vida aos mais fracos. Esses direitos tendem a equalizar situações sociais 
desiguais (MARQUES; DALLARI, 2007).  

Tomando a afirmação de Marques e Dallari (2007) como base pode-se 
cogitar que o ritmo crescente das demandas judiciais por medicamentos podem 



ser um reflexo da dificuldade de acesso aos serviços de saúde, onde isso vai 
além do conceito de acesso aos estabelecimentos de saúde, inclui uma gama 
de fatores que podem ajudar a levar uma vida saudável. Como abordado por 
Pepe et al. (2010), há uma constatação comum nos estudos de que a 
prescrição médica é o principal respaldo para a decisão do juiz, muitas vezes 
sem auxílio médico-científico para a comprovação da necessidade da utilização 
de tal medicamento. 

É consenso que o uso da via judicial para fornecimento de medicamentos 
é uma forma legítima de garantir o direito à assistência, que integra o direito à 
saúde. Porém as dificuldades na gestão da Assistência Farmacêutica frente a 
estas demandas também são abordadas por diversos autores, gestores e 
coordenadores dos serviços de AF. O surgimento de constantes ações judiciais 
trazem à tona problemas relacionados com a gestão que vão muito além da 
entrega de medicamentos. Os principais fatores são a concessão de tutela 
antecipada (liminar), o que implica a entrega imediata do medicamento pelo 
gestor (PEPE, et al., 2010) e o impacto orçamentário causado devido à 
necessidade de atendimento destas demandas. As liminares não atendem as 
padronizações definidas pelas Políticas Nacionais de Assistência 
Farmacêutica, apenas tomam como base a legitimação do direito à assistência. 
Tais questões têm gerado um tensionamento permanente entre gestores, 
Judiciário e população, uma vez que o cumprimento das determinações 
judiciais representa, para o gestor, uma necessidade de realocação 
orçamentária para a aquisição de medicamentos não planejados, que pode 
determinar a não realização de ações programáticas prioritárias, abalando 
assim a estrutura elaborada inicialmente no planejamento dos serviços.  

 

  

CONCLUSÃO  
 

A legislação atual preconiza que o município garanta o acesso da 
população aos medicamentos essenciais. Deve haver um reconhecimento de 
que o ciclo da Assistência Farmacêutica tem como atividade fundamental  a 
seleção de medicamentos. A necessidade de avaliação de novas tecnologias 
em saúde e sua incorporação no elenco disponibilizado, legitima e valida o 
processo de seleção, preconizando sempre eficácia, segurança e otimização 
dos recursos disponíveis a fim de que possam suprir as necessidades do 
público a ser atendido. Ressaltando que os recursos até então disponíveis não 
são suficientes para disponibilizar toda a gama de  medicamentos que vem 
sendo desenvolvidos e inseridos no mercado; novos medicamentos nem 
sempre superam os medicamentos já incorporados nas listas oficias quanto ao 
quesito melhoria da apresentação clínica do paciente, tornando as variações 
custo/benefício inviáveis; e os medicamentos essenciais ainda são apontados 
pelas Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes como os mais efetivos em 
relação à redução da glicemia de jejum e hemoglobina glicada (HbA1c), que 
são os principais objetivos no controle da doença. Portanto, a simples 
padronização destes medicamentos não parece ser o  meio mais apropriado 
para a resolução das divergências levantadas entre Poder Executivo e 
Judiciário, sendo necessário melhorar a interlocução entre estes poderes, com 
definições claras dos elementos  de interferência é ponto chave para resolução 
dos impasses causados pelas ações e principalmente para desenvolvimento de 
medidas que possibilitem uma melhoria nas Políticas Públicas de Saúde. 
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