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RESUMO 

Este estudo busca retratar o problema da judicialização da saúde no Brasil e mais 

especificamente no Estado de São Paulo, observando os 645 municípios agrupados sob 17 

Departamentos Regionais da Saúde (DRS). Segundo a literatura, os processos judiciais 

envolvendo a área da saúde começaram na década de 90, com pacientes portadores do vírus 

HIV, e logo foram ampliados aos mais diversos tratamentos. Se por um lado, o Poder 

Judiciário se apoia na Constituição Federal de 1988 ao apresentar itens como universalidade, 

equidade e integralidade dos serviços e produtos de saúde fornecidos aos cidadãos brasileiros. 

Por outro lado, um dos problemas mais graves ocasionados pela judicialização se refere à 

imprevisibilidade orçamentária dos municípios, estados e federação, assim como a perda de 

eficiência das políticas públicas. Os municípios são os que mais sofrem com essa 

imprevisibilidade uma vez que eles possuem grande responsabilidade no fornecimento de 

tratamentos e medicamentos e apresentam orçamento menor do que estados e federação. Este 

trabalho realiza uma análise estatística, testando hipóteses quanto a algumas possíveis 

variáveis socioeconômicas que podem impactar em maior ou menor proporção a tomada de 

decisão do cidadão em procurar o Judiciário. Os resultados indicam que os municípios com 

melhores índices de saúde (IDSUS) são os que mais sofrem com o número de ações judiciais, 

o que aumenta a importância de gestores públicos em entender o problema e trabalhar sobre 

os motivos causadores, evitando assim a imprevisibilidade do orçamento público e 

melhorando as políticas públicas na área da saúde. 

Palavras-chave: contabilidade pública; Poder Judiciário; orçamento público; saúde. 

 

Área Temática do evento: Contabilidade Aplicada ao Setor Público e ao Terceiro Setor. 



 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada pela Assembleia Geral 

das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948, determina que todos os homens nascem 

livres e iguais, quanto aos seus direitos e sua dignidade.  

Por meio de políticas públicas, cabe ao Estado garantir os direitos fundamentais a 

todos os indivíduos. Os poderes Legislativos e Executivos, cujos representantes, no caso do 

Brasil, eleitos de forma democrática, são os grandes responsáveis pela garantia dos direitos 

fundamentais, como os previstos pela Constituição Federal de 1988. Quando houver omissão 

do Estado na execução de seus deveres, tais como direitos ligados a áreas sociais, econômicas, 

saúde, cultura, segurança, entre outras; cabe ao Poder Jurídico defender os direitos dos 

cidadãos. 

Esse aspecto não é diferente no âmbito da saúde, a Constituição brasileira assegura um 

acesso universal a todas as pessoas pelo conhecido Sistema Único de Saúde (SUS). Porém, no 

Brasil, não é difícil observar um grande número de reclamações quanto ao tempo de espera 

nas filas de hospitais e postos de saúde, assim como pela escassez de recursos, seja ela para 

fornecer medicamentos à população ou quanto ao número de profissionais insuficientes para 

atender uma demanda populacional crescente (Wang, 2013). 

Frente a esse problema, torna-se cada vez mais recorrente o número de ações judiciais 

realizadas contra a União, como forma a garantir bens e serviços direcionados à área da saúde, 

caracterizadas na literatura como sendo a “judicialização da saúde”. O Judiciário brasileiro é 

altamente receptivo a essa demanda, no estado de São Paulo, a taxa média de sucesso do 

pleiteante contra o sistema público pode ultrapassar os 90% (Marques & Dallari, 2007). O 

Judiciário entende que como o direito à saúde é garantido a todos os cidadãos pela 

Constituição Federal, cabe aos órgãos públicos a responsabilidade de fornecê-los.  

Por trás da ineficiência do sistema de saúde, o Judiciário tende a desconsiderar o 

impacto orçamentário causado pelo fornecimento de um tratamento médico via mandato 

judicial. Segundo dados do Ministério da Saúde, os gastos com medicamentos por ordem 

judicial subiram mais de 5.000% em apenas seis anos, em 2010 esses gastos já ultrapassavam 

os R$ 130 milhões. Naffah Filho, Chieffi e Correa (2010) apresentam dados nos quais 

estimativas mais recentes referentes às demandas judiciais giram em torno de R$ 513 

milhões/ano. Isso representa, por exemplo, 90% dos gastos anual previstos pelo SUS apenas 

em diagnósticos de laboratórios clínicos no Estado de São Paulo. 

O debate realizado pela judicialização da saúde leva a destacar um trade-off formado. 

De um lado há a questão ética, na qual os profissionais da saúde buscarão o melhor tratamento 

possível aos seus pacientes, independentemente do SUS poder ou não realizar o 

procedimento, no outro lado, a questão econômica, no sentido que o impacto ocasionado 

frente ao orçamento público será significativo, pois os gestores de políticas públicas terão um 

grande trabalho para controlar e otimizar a escassez de recursos e ainda para poder direcionar 

verbas para outras áreas (Alcântara, 2012; Novaes, 2012). 

Nesse contexto, estudos quanto à judicialização da saúde torna-se altamente relevante, 

uma vez que a procura por um mandato judicial frente à garantia de exercício da cidadania é 

cada vez mais recorrente, e deve ser alvo de estudos a respeito, visto o impacto financeiro, 

orçamentário e nas políticas públicas da saúde. 

Ainda que exista uma escassez de recursos e uma ineficiência do sistema, o Judiciário 

tende a desconsiderar tais aspectos e utilizar-se da Constituição como forma a atribuir a ampla 

ou quase irrestrita responsabilidade aos municípios ou estados de prover bens e serviços à 

área da saúde, desconsiderando-se o impacto orçamentário que, como será observado, é 



 
 

 

altamente significativo, gerando um problema de imprevisibilidade quanto às políticas 

públicas (Wang, Vasconcelos, Oliveira, & Terrazas, 2014). 

Assim, o objetivo desta pesquisa consiste em contextualizar o problema da 

judicialização da saúde, abordando de forma mais específica os 645 municípios do Estado de 

São Paulo, agrupados sob 17 DRS. Realiza-se um estudo empírico quanto a algumas possíveis 

variáveis socioeconômicas que podem impactar em maior ou menor proporção o número de 

ações judiciais dos municípios. 

Além da introdução, este trabalho é composto por mais quatro seções, sendo a de 

número 2 destinada a apresentar a problematização em volta da judicialização da saúde no 

Brasil; a seção de número 3 traz as variáveis utilizadas na análise, enquanto que a seção 4 

apresenta as principais análises e os resultados encontrados. Na seção 5, há as considerações 

finais de pesquisa. No final do trabalho, apresentam-se ainda as referências bibliográficas. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Constituição Federal de 1988 – direito à saúde 

 No Brasil, o direito à saúde é garantido pela Constituição Federal de 1988. Os artigos 

196 a 200 da Constituição tratam do direito fundamental à saúde, assim como do sistema 

utilizado para a sua efetivação – o Sistema Único de Saúde (SUS). 

Resumindo os principais pontos trazidos pela Constituição quanto ao direito à saúde, 

tem-se o artigo 196 que ressalta itens quanto à universalização e equidade da saúde e destaca 

garantias e direitos assegurados à população: “a saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas” (Brasil, 1988, art. 196). 

O artigo 197 caracteriza itens como a regulamentação e fiscalização adotadas pelos 

órgãos públicos. Ao poder público cabe regulamentar, fiscalizar e controlar as ações sobre os 

serviços de saúde, podendo ser essas ações executadas diretamente pelo poder público ou por 

meio de terceiros. 

O artigo 198 destaca o fato de que a Constituição caracteriza o sistema de saúde como 

sendo uma rede regionalizada, descentralizada e hierarquizada. Ou seja, tanto a União quanto 

os Estados e Municípios possuem responsabilidades e deveres a serem cumpridos. Nesse 

sentido de descentralização do sistema, a Constituição ressalta ainda a presença da iniciativa 

privada e das instituições sem fins lucrativos quanto à prestação de serviços de saúde, isso 

posto no artigo 199 da Constituição. 

Por último, o artigo 200 destaca a responsabilidade do SUS no Brasil. Ao SUS 

compete controlar e fiscalizar procedimentos, serviços e produtos relacionados à saúde, 

executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, ordenar a formação de recursos 

humanos na área da saúde, dentre outras ações definidas na Constituição. 

 Importante realçar ainda que segundo o artigo 195, o financiamento do SUS será 

realizado com base nos recursos da Seguridade Social da União, dos Estados, Distrito Federal 

e Municípios.  

Nota-se que os princípios da universalidade e equidade, da integralidade e da 

descentralização norteiam o direito à saúde garantido pela Constituição Federal de 1988. 

Além de assegurar que todos os indivíduos tenham acesso e direito à saúde em condições 

iguais – princípios da universalidade e equidade – tem-se que, por meio de suas políticas 

públicas, o Ministério da Saúde busca realizar um processo de atendimento integral – 

princípio da integralidade. Dessa forma, o sistema de saúde deve estar preparado para atender 

o cidadão de forma completa: ouvi-lo, entendê-lo em seu contexto social e atendê-lo em suas 

demandas e necessidades. No entanto, Bomfim (2008) ressalta que os artigos relacionados à 



 
 

 

saúde da Constituição de 1988 não são claros na definição de conceitos, dando margem a 

múltiplos entendimentos. 

Quando formado, o SUS propôs uma descentralização do sistema de saúde, no sentido 

que Estados e Municípios ganharam mais autonomia e se tornaram os grandes responsáveis 

pela promoção de bens e serviços na área da saúde. As políticas públicas na área de saúde são 

formuladas, ordenadas e executadas por vários níveis de gestores nas esferas federal, estadual 

e municipal. 

 

2.2 Judicialização da saúde 

 Segundo Chieffi e Barata (2009), judicialização da saúde é a garantia de acesso a 

serviços, bens e recursos, por meio de medidas judiciais frente à União ou 

Estados/Municípios. Esse fenômeno tem sido cada vez mais recorrente no Brasil. Uma análise 

realizada em 2011 pela Advocacia Geral da União evidenciou um crescimento de mais de 

20% do número de processos judiciais solicitando serviços ou produtos de saúde à União, 

quando comparado o ano de 2009 com o de 2011. 

 Ventura (2003) observa que a partir dos anos de 1990, o número de processos judiciais 

estava diretamente relacionado a uma demanda que tinha como objetivo fornecer mecanismos 

para o tratamento de enfermidades direcionadas ao HIV. Todavia, para os dias de hoje, se for 

traçar um perfil dos processos abertos contra a União, tem-se uma característica muito mais 

abrangente e diversificada. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu uma ampla política de 

acesso universal e igualitário à saúde. 

Ventura (2003) argumenta que o grande crescimento das ações judiciais, assim como o 

aumento de atuação do Judiciário, frente à garantia de exercício da cidadania é cada vez mais 

recorrente, e deve ser alvo de estudos a respeito, visto o impacto financeiro, orçamentário e de 

prejuízo às políticas públicas da saúde. 

Para exemplificar como de fato ocorre um processo judicial, inicialmente, tem-se que 

quando uma pessoa necessita recorrer a mecanismos voltados a área da saúde, ela possui dois 

possíveis caminhos: a consulta privada ou a consulta à área pública. A primeira geralmente é 

realizada com a utilização de planos de saúde e/ou hospitais e clínicas particulares. Já a 

consulta pública é realizada por meio do SUS, nos postos de saúde ou hospitais públicos, 

administrados pelos municípios, estados e/ou federação. 

Depois de realizada a consulta médica e, consequentemente, a prescrição médica, tanto 

na área pública quanto na área privada, o paciente passa ao próximo estágio: a forma como 

recorrer a esse tratamento.  

Analisando sob a ótica privada, tem-se que o paciente pode procurar as farmácias 

particulares e arcar com os gastos e despesas, ou recorrer ao mandato judicial, em que mesmo 

o paciente sendo atendido por médicos particulares, ele recorre ao processo judicial para ter 

acesso aos medicamentos e tratamentos. Nesse caso é interessante observar que mesmo o 

paciente tendo arcado com os gastos e despesas de uma consulta particular ou pelos custos de 

um plano de saúde, ele deseja utilizar da área pública para realizar o seu tratamento 

promovendo uma ação judicial frente à União, ou Estado/Municípios. 

Observando agora sob a ótica pública, tem-se o caso onde o paciente pode recorrer às 

farmácias populares de pronto atendimento, em que o paciente deve estar de acordo com os 

remédios que o Governo Federal disponibiliza, seja na Relação Nacional de Medicamentos 

Essenciais (RENAME) ou na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME); 

ou, novamente, via mandato judicial, em que, semelhante à área privada, o indivíduo recorre 

ao Poder Judiciário para garantir o direito ao acesso de medicamentos ou tratamentos 

médicos. 



 
 

 

O mandato judicial pode ser realizado por meio de advogados particulares ou da 

Defensoria Pública. Chieffi e Barata (2009) analisaram em sua pesquisa que de 3.007 

mandatos judiciais, 74% dos processos foram realizados por advogados particulares, enquanto 

que os demais 26% dos casos referem-se à Defensoria Pública.  Para os autores, recorrer à 

esfera jurídica, abrir um mandato judicial contra um ente público para ter acesso à saúde, 

deveria inicialmente ser notado na camada populacional com menores rendas. Contudo, como 

observado por Chieffi e Barata (2009), não é dessa maneira que o caso tem ocorrido. Wang e 

Ferraz (2013) também encontraram indicadores que sugerem que há obstáculos importantes 

que impedem os mais necessitados de procurarem o Judiciário. Isso pode ser reflexo de uma 

menor capacidade ou falta de informação da camada populacional menos favorecida quanto 

ao conhecimento de seus direitos. 

Outro ponto importante é que, segundo os art. 16, 17 e 18 da Lei 8080/90, não é 

atribuída como responsabilidade direta da União a execução das ações judiciais, pois as 

mesmas são de responsabilidade dos Municípios e Estados. Mesmo quando uma decisão 

judicial é realizada frente à União, o repasse de verba do Ministério da Saúde aos municípios 

e estados é a forma prioritária adotada, uma vez que uma das características do sistema de 

saúde brasileiro se refere à descentralização, ou seja, na prática, os Estados e Municípios são 

os maiores responsáveis pelo fornecimento desse tipo de serviço. 

 Chieffi e Barata (2009) ressaltam que ao fornecer medicamentos via ação judicial, não 

é avaliado se o tratamento fornecido é realmente o melhor em termos de custo/benefício, ou 

ainda se o paciente necessita realmente do medicamento pleiteado ou se pode ser substituído 

por outro disponível nos programas de assistência farmacêutica do SUS. Também deve ser 

ressaltado que a ação judicial não leva em consideração o perfil econômico do pleiteante. 

Destaca-se o fato de que muitas ações judiciais são realizadas com advogados particulares ao 

invés da utilização da Defensoria Pública, o que faz questionar se os pacientes que adotam 

medidas judiciais são efetivamente de uma população mais carente ou se são de uma parcela 

populacional com melhores condições econômicas e maior acesso à informação. 

O número crescente de ações judiciais realizadas reflete uma ineficiência e 

incapacidade da União e dos Estados em assegurar um tratamento de qualidade a toda 

população, e isso reflete em um aumento dos custos estabelecidos ao Governo. 

Segundo dados da Advocacia Geral da União, em 2009 foram 10.486 processos 

judiciais envolvendo a área da saúde, realizados contra a União. Em 2010 foram 11.203, 

enquanto que em 2011 esse número subiu para 12.811. Quando analisados os números de 

processos de compra, também fornecidos pela Advocacia Geral da União, ilustrados no 

Quadro 1, observa-se um crescimento exponencial na quantidade de processos entre os anos 

de 2003 e 2008. Em 2008, de acordo com a Advocacia Geral da União e o Conselho Regional 

de Medicina do Estado de São Paulo, o Governo Federal passou a utilizar-se de reembolsos 

aos Estados e/ou Municípios ou ainda por meio de compras diferenciadas (compras 

agrupadas), além da formação de um Departamento no Ministério da Saúde responsável por 

gerenciar os processos judiciais. 

O Quadro 1 também apresenta a evolução dos gastos originados da judicialização da 

saúde, entre 2003 e 2011, no Brasil. Esses gastos são relacionados aos processos de compra 

de medicamentos, excluindo desses valores despesas com a abertura de licitações, divulgações 

no Diário Oficial e entrega de medicamentos (custos de transporte). 

 

  



 
 

 

Quadro 1 – Evolução dos gastos pela judicialização da saúde no Brasil: Processos de 

Compra 

 

Ano  Gasto (R$) Quantidade 

2003 171.641,53 8 

2004 468.394,89 23 

2005 2.441.041,95 145 

2006 7.600.579,92 413 

2007 17.530.346,45 679 

2008 47.660.885,03 2.273 

2009 83.165.223,93 1.782 

2010 124.103.206,10 1.294 

2011 243.954.000,00 1.931 

Fonte: Advocacia Geral da União 

 

Mesmo com a apresentação de dados referentes à União, destaca-se o impacto 

orçamentário ocasionado em níveis municipais. Segundo a literatura a respeito da 

judicialização da saúde, uma consequência torna-se cada vez mais recorrente para os 

municípios: o problema da imprevisibilidade (Wang et al., 2014). 

Uma única ação judicial com o objetivo de pleitear um medicamento ou atendimento 

médico pode variar bastante em termos de preço e custo para o município. Aos municípios 

cabe realizar uma provisão desses gastos, porém, quando observado a variação em termos de 

renda e PIB municipais, nota-se que o impacto será ocasionado de forma diferenciada. 

Oliveira e Noronha (2011) retratam casos nos quais para se atender um único 

tratamento comprometeu-se cerca de 20% ou mais dos recursos previstos para a área da 

saúde. Como é o caso do município de Buritama/SP, em que para o ano de 2012, mais da 

metade do orçamento público na área da saúde foi comprometido com gastos em mandatos 

judiciais. 

Nesse contexto, há uma divergência causada entre o Sistema Judiciário e a 

Administração Pública quanto ao tema direito à saúde.  

 

Desse modo, o Judiciário passa a proteger um direito de inexata e difícil 

conceituação, e a incerteza conceitual possibilita visões e posturas 

diversificadas quanto ao significado e efetivação do direito à saúde. Assim, 

enquanto a Administração Pública interpreta e efetiva o direito conforme a sua 

racionalidade própria, o Judiciário muitas vezes impõe, por meio de suas 

decisões, uma interpretação que rompe com a sistemática e lógica empregada 

pela gestão do SUS (Novaes, 2012, p.12). 

 

A Constituição Federal de 1988 assegura que todos os indivíduos tenham acesso e 

direito a área da saúde, em condições iguais. Porém, as ações judiciais garantem um 

atendimento somente a uma parcela da população. Sendo assim, os princípios básicos de 

iguais direitos ao acesso à saúde – universalidade e equidade – garantidos pela Constituição 

Federal são afetadas de forma direta. Dados levantados junto ao Ministério da Saúde 

demonstram que, para o ano de 2011, os 20 medicamentos com maiores demandas 

representaram um gasto conjunto de R$ 189.786.693,19 para o atendimento de somente 632 

pacientes, o que significa aproximadamente um gasto per capita de R$ 300.295,4. Nesse 

sentido, nota-se que uma política pública na área da saúde, elaborada inicialmente como 



 
 

 

forma a atender toda a população, vem sendo praticada de forma bem distinta do planejado. A 

equidade nesse sentido será altamente questionada, pois somente os que possuem acesso à 

informação e a intermediação jurídica irão assegurar o tratamento médico. 

Pelo processo de judicialização, nota-se também a existência de uma falta de 

efetividade quanto às políticas públicas adotadas, pois, na posição de ter um tempo escasso 

para atender o processo judicial, a União acaba não realizando um acompanhamento clínico 

do caso, assim como de controle de gastos e despesas pelos pacientes ao longo do tratamento. 

Chieffi e Barata (2009) apresentam dados que demonstram que 77% dos medicamentos 

solicitados via ação judicial não pertenciam aos programas de assistência farmacêutica do 

SUS.  

Importante destacar que não é objetivo deste trabalho questionar ou criticar a forma 

como o direito à saúde é apresentado na Constituição Federal de 1988, nem tão pouco 

oferecer uma resposta ou solução ao caso. A proposta aqui é apresentar a divergência causada 

entre o Judiciário e a Administração Pública quanto ao tema direito à saúde, além de fornecer 

um panorama da judicialização no Brasil e seus impactos, mais especificamente no Estado de 

São Paulo. 
 

2.3 Estudos empíricos sobre a judicialização da saúde no Brasil 

 Diversos são os autores que buscaram retratar o tema acerca da judicialização da saúde 

no Brasil. O trabalho de Wang et al. (2014) analisa dois impactos diretamente ocasionados 

pela judicialização: impacto orçamentário e o problema de saúde pública. Com relação ao 

primeiro impacto, Wang et al. (2014) retrata o peso de ações judiciais, como pedidos de 

medicamentos por exemplo, nos orçamentos dos municípios, uma vez que eles possuem 

orçamento menor do que estados e federação. Esse comprometimento do orçamento 

municipal afeta diretamente a execução de outras políticas públicas. 

 Essa condição determina, segundo Wang et al. (2014), um problema de 

imprevisibilidade, em que os municípios estão cada vez mais diminuindo sua capacidade em 

lidar com gastos e despesas advindos da área da saúde, pois os direitos constitucionais estão 

sendo cada vez mais acionados e as políticas públicas na área da saúde difíceis de serem 

exercidas. 

 Wang et al. (2014) realizou uma pesquisa com todas as secretarias de saúde dos 

municípios brasileiros, totalizando 1.276 municípios que efetivamente responderam ao seu 

questionário. Com os resultados obtidos, o autor encontrou que em mais da metade dos 

municípios analisados o problema da judicialização da saúde tem impactado o orçamento 

público.  

 Chieffi e Barata (2009) analisaram a existência de uma interferência do Poder 

Judiciário frente às adoções de políticas públicas e se essas interferências de fato rompem os 

princípios básicos do SUS, como a universalidade, equidade e descentralização. O banco de 

dados da pesquisa foi obtido juntamente com o Sistema de Controle Jurídicos (SCJ) para os 

municípios do Estado de São Paulo. O debate promovido por Chieffi e Barata (2009), assim 

como Wang et al. (2014), retrata a importância com que a judicialização da saúde vem 

afetando os orçamentos públicos. 

Outro ponto também evidenciado pela pesquisa de Chieffi e Barata (2009) refere-se à 

observação que, medicamentos como a Hepatite C, por exemplo, de 98% das ações que foram 

realizadas sob processos individuais apenas 2% dos casos foram realizados sob ações 

coletivas. Assim, os autores questionam o acesso universal e mais importante ainda o aspecto 

igualitário que a judicialização vem distorcendo, indo contra as políticas públicas da área da 

saúde. 



 
 

 

Pepe, Figueiredo, Simas, Osorio-de-Castro, & Ventura (2010) enfatiza a necessidade 

de melhorar a interlocução entre o Poder Executivo e o Judiciário como forma de resultar em 

políticas públicas mais eficazes e reduzir a demanda judicial. 

Naffah Filho, Chieffi e Correa (2010) realizaram um trabalho a respeito dos dados 

obtidos juntamente ao sistema de Coordenação das Demandas Estratégicas do SUS (Codes). 

Para que seja mais bem observada a distribuição de ações judiciais no Estado de São Paulo é 

recorrente na literatura a distribuição em termos de DRS (Departamentos Regionais de 

Saúde). Um dos primeiros pontos observados pelos autores é referente à concentração de 

alguns advogados e promotores quanto à emissão de um mandato judicial, por exemplo, 27 

advogados emitiram um total de 25% das ações judiciais enquanto que os 75% restantes 

englobam mais de 7.000 profissionais. Para o DRS de Ribeirão Preto, somente um promotor 

foi responsável por 1.040 ações civis públicas individuais enquanto que para o DRS de São 

José do Rio Preto, dois advogados foram responsáveis por mais de mil mandatos judiciais. Os 

17 DRS do Estado de São Paulo podem ser consultados no Quadro 2. 

Naffah Filho, Chieffi e Correa (2010) agruparam as ações judiciais em 17 DRS e 

fizeram uso de um índice – o Índice Paulista de Judicialização da Saúde (IPJS). Com os dados 

agrupados, destacam-se os seguintes DRS em termos de IPJS: DRS de São José do Rio Preto 

(IPJS de 24,85); DRS de Ribeirão Preto (IPJS de 13,89); e, DRS de Barretos (IPJS de 12,85). 

Vale destacar ainda que o DRS de Registro apresentou o menor número de ações judiciais 

para o período, apenas 15 processos. 

Ferraz e Vieira (2009) realizaram um importante debate a respeito do direito à saúde, 

garantido pela Constituição Federal de 1988, com relação à escassez de recursos. Os autores 

retratam o problema da saúde em um contexto abrangente e de complexa 

multidimensionalidade, em que existe uma grande dificuldade em entender o direito à saúde 

garantido pela Constituição brasileira. Os autores discutem os “pilares” que o SUS busca 

garantir, entre eles, a universalidade, igualdade e equidade, que são as justificativas centrais 

para que se mova uma ação nos Supremos Tribunais Federais, buscando a garantia do direito 

à saúde. Quando a saúde passa a ser observada como unidimensional, as políticas de saúde se 

resumem em apenas atender o paciente e no fim é ignorada a escassez de recursos da área 

pública. 

Um ponto destacado por Ferraz e Vieira (2009) e Vieira e Zucchi (2007) refere-se à 

quebra da equidade promovida pela judicialização da saúde. Como se sabe o princípio da 

equidade da saúde defende o igual direito de acesso a medicamentos e tratamentos, 

independentemente de aspectos raciais, econômicos ou sociais. O problema central está no 

fato de que as pessoas que recorrem ao ambiente jurídico normalmente são pessoas que tem 

mais acesso à informação e melhores condições econômicas. Com isso, as pessoas que 

possuem melhores condições socioeconômicas passam a ser duplamente favorecidas, ou seja, 

podem garantir um tratamento médico por meio de seus recursos ou ainda via jurídico. Nesse 

sentido, o arcabouço de desigualdade socioeconômica no Brasil será cada vez mais agravado 

(Vieira & Zucchi, 2007). 

Marques e Dallari (2007) analisaram três esferas jurídicas (autores processuais, réus e 

juízes) para o ano de 2004, período de março a dezembro. Com relação aos autores 

processuais, todos se encaixavam na figura de um autor individual em que 67,7% foram 

representados por advogados particulares. Com relação aos réus analisados, 61% figuravam o 

Secretário de Saúde do Estado de São Paulo e 22% a Fazenda Pública do Estado de São 

Paulo. Na figura do juiz, em 93,5% dos casos, a decisão foi favorável no sentido de que o 

Estado de São Paulo foi obrigado a fornecer todo o medicamento necessário solicitado no 

processo judicial. Nenhuma sentença julgou o pedido do autor como improcedente e, ainda, 

96,4% das ações deveriam ser processadas conforme os moldes requeridos. 



 
 

 

No âmbito teórico, Alcântara (2012) buscou contextualizar o problema da 

judicialização da saúde em termos de teoria dos jogos. Ele iniciou sua análise partindo da 

exposição de que a Constituição Federal assegura o direito à saúde a todos os cidadãos, ou 

seja, é dever do Estado promover ações e serviços a todos os indivíduos. Sob uma ótica mais 

econômica, cada um dos cidadãos pode ser visto como sendo jogadores que atuam de forma 

estratégica e, independentemente de sua condição financeira, percebe que a melhor escolha 

individual será a de usufruir do maior número possível de ações e serviços do Estado, ainda 

que não esteja inicialmente previsto ou que não possua conhecimento sobre os gastos 

promovidos. Como os jogadores (cidadãos) não possuem conhecimento sob as ações dos 

demais jogadores, os mesmos optam por recorrer a todo e a qualquer tipo de ação judicial, 

como forma a assegurar um benefício próprio, uma vez que acreditam que o Estado é uma 

fonte de recursos “infinitos”, podendo custeá-los a qualquer momento. O grande problema 

encontra-se no fato de que todos os jogadores podem atuar dessa forma, ou seja, o resultado 

dessa concessão individual, decorrente de uma estratégia não cooperativa, será a pior das 

possíveis, o colapso do próprio sistema de saúde. 

Ainda com relação a Alcântara (2012), a premissa maior de que o direito à saúde é 

assegurado a todos os indivíduos, enquanto que a premissa menor de que o paciente, autor da 

ação, deve de fato apreciar dessa situação, faz com que a síntese seja: o Estado será obrigado 

a entregar saúde independentemente do custo que for. Entretanto, como são facilmente 

observados os recursos destinados às diversas áreas e os recursos são escassos, para que o 

atendimento judicial promovido por um cidadão seja cumprido, o gestor de política pública 

enfrentará um trade-off: assegurar o direito de um em face de comprometer o direito de 

outros. 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Com o propósito de analisar o potencial econômico e da área da saúde no Estado de 

São Paulo, o presente trabalho utiliza variáveis como o Índice de Desempenho do Sistema 

Único de Saúde (IDSUS) – representativo do sistema público de saúde brasileiro – o Índice de 

Gini e o Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS). Essas últimas são proxy’s 

responsáveis por medir o nível de desigualdade socioeconômica e o potencial econômico dos 

municípios, respectivamente. Os dados utilizados são referentes ao ano de 2010, com exceção 

do número de ações judiciais por DRS. As ações judicias são com base no ano de 2011, foram 

consideradas as ações abertas em 2011 – ativas com recibos emitidos – com base nos dados 

do sistema S-CODES. Assim como na pesquisa realizada por Chieffi e Barata (2009), busca-se 

realizar uma comparação entre o número de ações judiciais com variáveis econômicas e da 

área da saúde nos 645 municípios de São Paulo agrupados sob 17 DRS. Por meio de uma 

abordagem quantitativa e qualitativa dos dados, os indicadores são avaliados em termos 

econométricos, testando algumas hipóteses levantadas conforme a literatura a respeito. Antes 

da análise, primeiramente, apresentam-se os indicadores utilizados nesta pesquisa. 

 

3.1 IDSUS 

 A fim de compreender e avaliar os pontos fortes e fracos do sistema de saúde 

brasileiro, o Ministério da Saúde junto com profissionais da comunidade científica 

formularam um indicador responsável por medir o desempenho do SUS, nos municípios e 

estados do Brasil. 

 O propósito básico do IDSUS é a elaboração de uma “fotografia” do atual sistema de 

saúde brasileiro e, por esses indicadores, orientar os gestores municipais, estaduais e federais 

a traçar metas e realizar um planejamento mais condizente com a realidade de cada região. 

http://idsus.saude.gov.br/apresentacao.html
http://idsus.saude.gov.br/apresentacao.html


 
 

 

 A realização do IDSUS obedece a uma característica homogênea entre os municípios 

brasileiros, que são agrupados de acordo com características econômicas semelhantes. Assim, 

o IDSUS agrupa os indicadores em dois macros grupos: acesso potencial ou acesso obtido e 

efetividade. O acesso potencial utiliza variáveis que permitem avaliar a oferta de serviços, 

enquanto o acesso obtido faz uma medição em termos de atendimentos realizados. Para isso 

são utilizados indicadores relacionados à atenção básica, atenção ambulatorial e hospitalar de 

média complexidade, e, por último, à atenção ambulatorial e hospitalar de alta complexidade 

(média e alta urgência e emergência). Já a efetividade é apresentada como sendo o grau com 

que os serviços e ações atingem os resultados esperados. Nesse caso, utilizam-se indicadores 

como atenção básica e atenção hospitalar de média e alta complexidade (urgência e 

emergência). 

Deve-se destacar que não é objetivo do IDSUS avaliar tópicos como: i) tempo de 

descolamento e espera quanto ao atendimento; e, ii) grau de satisfação do usuário, qualidade 

de custos dos serviços de saúde e eficiência. Tais itens são englobados dentro do Sistema de 

Avaliação para a Qualificação do Sistema Único de Saúde.  

O IDSUS do ano de 2010 agrupou 5.565 municípios brasileiros em seis grupos. De 

modo geral, em uma ponta (Grupo Homogêneo 6) estão os municípios com piores estruturas 

quanto à saúde, enquanto que na outra ponta (Grupo Homogêneo 1) estão aqueles com 

melhores estruturas. Depois disso, avaliou-se cada grupo por meio de três índices: Índice de 

Desenvolvimento Socioeconômico (IDSE), Índice de Condições de Saúde (ICS) e Índice de 

Estrutura do Sistema de Saúde dos Municípios (IESSM). 

De acordo com os dados do IDSUS referentes a 2010, quase 50% dos municípios 

apresentaram IDSE e ICS considerados como baixo. No geral, os índices relacionados à saúde 

dos grupos homogêneos de municípios (ICS e IESSM) demonstraram que o país tem muito a 

se desenvolver em termos de promoção de bens e serviços de saúde.  

Ao analisar o IDSUS como sendo um dos possíveis direcionadores de políticas 

públicas, o governo atende uma das propostas estabelecidas pelo SUS: a de realizar ações 

conforme as principais necessidades de cada grupo de municípios. Assim como quaisquer 

outros indicadores de controladoria pública, o mesmo possui limitações, como acesso a dados 

sobre determinadas regiões, relevância na escolha das variáveis e por último a 

efetividade/realidade das mesmas. 

  

3.2 IPRS  
O Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) foi desenvolvido no ano de 2000, 

por meio de um pedido da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, como forma a 

expressar o grau de desenvolvimento econômico e social dos municípios paulistas. O IPRS 

mantém a ideia central proposta pelo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), realizado 

pelas Nações Unidas, em que analisa variáveis como longevidade, escolaridade e renda per 

capita da população, no entanto, o IPRS se adapta às necessidades do Estado de São Paulo e é 

realizado a cada biênio. 

 Os municípios são avaliados e alocados em um dentre os cinco grupos do IPRS. No 

grupo 1 estão os municípios que se caracterizam por um nível elevado de riqueza, com bons 

níveis de indicadores sociais, enquanto que no grupo 5 estão os municípios mais 

desfavorecidos do Estado, tanto em riqueza quanto em níveis de indicadores. 

 

3.3 Índice de Gini 
 O Índice de Gini tem o propósito de medir o grau de concentração de renda entre os 

indivíduos de uma população. Ele é um indicador que pode variar entre 0 e 1 (ou ainda 0 a 

100), sendo o número 0 para representar municípios de extrema igualdade, enquanto que os 



 
 

 

municípios com índices próximos a 1 (ou 100) referem-se àqueles com maiores níveis de 

concentração de renda. Este trabalho utiliza o Índice de Gini dos municípios do Estado de São 

Paulo, para o ano de 2010, segundo dados do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. 
 

 3.4 Números de ações Judiciais 
 No Quadro 2, apresentam-se os dados para o ano de 2011 quanto ao número de ações 

judiciais por DRS, além do número de municípios por DRS. Os dados são da Coordenação 

das Demandas Estratégicas do SUS (Codes), instância informal vinculada ao Gabinete do 

Secretário da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) e responsável pela gestão 

das demandas judiciais, juntamente com dados da Secretaria da Saúde do Governo do Estado 

de São Paulo. 

 

Quadro 2 - Número de ações judiciais por DRS em 2011 

 

DRS N° de Municípios Ações Judiciais 

DRS I - GRANDE SÃO PAULO 39 8.288 

DRS II - ARAÇATUBA 40 689 

DRS III - ARARAQUARA 24 792  

DRS IV - BAIXADA SANTISTA 9 715 

DRS V - BARRETOS 18 1.278 

DRS VI - BAURU 68 2.997 

DRS VII - CAMPINAS 42 1.264 

DRS VIII - FRANCA 22 1.423 

DRS IX - MARÍLIA 62 600 

DRS X - PIRACICABA 26 440 

DRS XI - PRESIDENTE 

PRUDENTE 45 980 

DRS XII - REGISTRO 15 12 

DRS XIII - RIBEIRÃO PRETO 26 2.163 

DRS XIV - SÃO JOÃO DA BOA 

VISTA 20 708 

DRS XV - SÃO JOSÉ DO RIO 

PRETO 102 4.919  

DRS XVI - SOROCABA 48 717 

DRS XVII – TAUBATÉ 39 631 

Fonte: Nº de Ações Judiciais S-CODES - "Ativas com Recibos Emitidos" 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÕES 

 

Procura-se, primeiramente, fornecer um panorama dos municípios do Estado de São 

Paulo agrupados em 17 DRS por meio das variáveis socioeconômicas e da área da saúde, 

como as apresentadas na seção anterior. Depois, este trabalho testa algumas hipóteses 

relacionando as variáveis de análise com o número de ações judiciais, procurando evidenciar 

os impactos de variáveis socioeconômicas sobre a demanda judicial. 

 

4.1 Análise dos DRS do Estado de São Paulo 

A maior porcentagem de municípios do Estado de São Paulo está alocada no chamado 

Grupo Homogêneo 5 do IDSUS, que é um grupo de médio IDSE e ICS. Porém, 



 
 

 

diferentemente do observado para o Brasil, o Estado de São Paulo apresenta uma considerável 

porcentagem de municípios (28%, totalizando 177 municípios) alocados no Grupo 

Homogêneo 3, com índices um pouco melhores do que o Grupo Homogêneo 5. Vale ressaltar 

que apenas 29 municípios brasileiros (1% do total) atendem ao chamado Grupo Homogêneo 

1, no qual, segundo o agrupamento do Ministério da Saúde, estariam nas melhores condições 

de atendimento a população. Deve-se destacar ainda que dos 29 municípios brasileiros do 

Grupo Homogêneo 1, seis deles fazem parte do Estado de São Paulo. 

O DRS de São José do Rio Preto apresentou a maior média de IDSUS em 2010, 

embora tenha um total de 89 municípios alocados no Grupo Homogêneo 5, enquanto que o 

DRS de São João da Boa Vista apresentou a pior média para o período analisado. Outra 

análise importante refere-se ao desvio padrão do IDSUS que os municípios de cada DRS 

possuem. O DRS de Ribeirão Preto apresentou um desvio padrão de 0,972, sendo um valor 

elevado quanto comparado aos demais DRS. Por exemplo, o DRS de Araçatuba teve para o 

mesmo período um desvio padrão de 0,483 de IDSUS. 

Analisando quantitativamente os municípios do Estado de São Paulo, verifica-se que a 

maior parte dos municípios estão localizados nos grupos 3 e 4 do IPRS, demonstrando baixo 

nível de riqueza e níveis intermediários de longevidade e escolaridade. Outro ponto 

importante refere-se ao DRS de Sorocaba e Taubaté que apresentaram os maiores números de 

municípios no grupo 5 – municípios mais desfavorecidos em termos de renda e indicadores 

sociais. O DRS de Campinas apresentou os melhores resultados: 19 municípios no grupo 1 e 

nenhum município observado no grupo 5.  

A importância de se analisar o IPRS para os 645 municípios subdivididos em DRS, 

refere-se ao fato de observar o potencial econômico (renda per capita municipal) e ainda os 

seus respectivos capitais humanos (escolaridade), para posteriormente compararmos ao seu 

número de ações judiciais realizadas, e observar a existência ou não de correlação.  

Quanto ao grau de concentração de renda dos municípios, no ano de 2010, a média 

para o Estado de São Paulo foi de aproximadamente 0,56, segundo dados do Atlas do 

Desenvolvimento do Brasil. O município de Santana de Parnaíba (DRS I – Grande São Paulo) 

foi o município com maior índice de Gini avaliado (0,67), enquanto que o município de 

Elisiário (DRS XV – São José do Rio Preto) apresentou o menor índice (0,33). 

No geral, os indicadores evidenciam que o Estado de São Paulo está acima da média 

em termos de saúde no Brasil, no entanto, há uma grande diferença entre DRS e entre os 

municípios de um mesmo DRS. Em 2010, o Estado de São Paulo apresentou um dos menores 

índices de Gini, entre os estados brasileiros mais o Distrito Federal, demonstrando ser um dos 

menos desiguais do país.    

 

4.2 Análise das variáveis socioeconômicas sobre a demanda judicial 

Em uma análise de correlação entre as variáveis com o número de ações judiciais por 

DRS, trazida pelo Quadro 3, nota-se que o IDSUS é a variável com maior correlação, ou seja, 

quanto melhor for o IDSUS maior será o número de ações judiciais. Importante ressaltar que 

as variáveis foram ponderadas pela população de seu DRS e também as hipóteses foram 

realizadas sob 3 níveis. O nível 1 inclui os 17 DRS; o nível 2 exclui o DRS I – Grande São 

Paulo; e, o nível 3 exclui da análise o DRS I – Grande São Paulo e o DRS XII – Registro. Os 

níveis 2 e 3 são uma forma de deixar a amostra mais homogênea ao retirar os outliers, ou seja, 

ao retirar os DRS com maior e menor número de munícipios, Grande São Paulo e Registro, 

respectivamente. 

Depois do IDSUS, o Índice de Gini é a segunda variável com maior correlação com o 

número de ações judiciais, enquanto que o IPRS e o PIB per capita foram as variáveis menos 

representativas, de acordo com o Quadro 3. 

https://www.google.com.br/search?espv=2&biw=1366&bih=667&q=municipio+Elisi%C3%A1rio&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjqoJXNmtTKAhWFH5AKHWGpCfIQvwUIGSgA


 
 

 

 

Quadro 3 - Correlação das variáveis com o número de ações judiciais 

 

  IDSUS IPRS GINI PIB PER CAPITA 

Nível 1 0,7800 0,1022 0,5823 0,5055 

Nível 2 0,5565 0,1578 -0,3555 0,0588 

Nível 3 0,5126 0,0786 -0,3066 -0,0366 

 

Esta análise realiza um conjunto de hipóteses, testando o impacto com que a variável 

socioeconômica (GINI) e a relacionada à área da saúde (IDSUS) possuem quanto ao número 

de ações judiciais de saúde. GINI e IDSUS foram as variáveis de maior correlação diante do 

número de ações judiciais. Portanto, a primeira hipótese (H0) testará se os DRS com piores 

estruturas socioeconômicas e na área da saúde apresentam maiores quantidades de ações 

judiciais, relacionando as variáveis GINI e IDSUS com o número de ações. A segunda 

hipótese (H1) procura testar se os DRS com estruturas socioeconômicas mais favorecidas 

apresentam maior número de ações judiciais, regredindo a variável GINI com o número de 

ações judiciais. Por último, a terceira hipótese (H2) testará se os DRS com estruturas na área 

da saúde mais favorecidas apresentam maior número de ações judiciais, ao relacionar a 

variável IDSUS com a demanda de ações.    

Como pode ser observado no teste de hipótese, no Quadro 4, a constante da regressão 

(β0) não apresentou nenhum nível de significância. Para a proxy de estrutura na área da saúde, 

tem-se os respectivos níveis de significância: 1% nível 1, e 5% nível 2 e 3. Interessante 

observar que diferentemente do esperado pela hipótese nula, a relação entre IDSUS e o 

número de ações foi positiva. Com relação ao Índice de Gini, tem-se significância somente 

nos níveis 2 e 3, ainda que a 10%. Portanto, rejeita-se H0. 

 

Quadro 4 - Hipótese H0 

Variável Dependente - Número de Ações Judiciais 

  Nível 1 Nível 1 Nível 3 

Constante -4,677 4,373 4,374 

Desvio Padrão 4,452 2954,52 3.081,88 

p-valor 0,3113 0,1626 0,1813 

        

IDSUS 1,858 0,905 0,906 

Desvio Padrão 464,199*** 308,889** 347,782** 

p-valor 0,0013 0,0116 0,023 

        

GINI 2,984 -11,134 -11,139 

Desvio Padrão -9.645,47 5931,59* 6.276,74* 

p-valor 0,76 0,0831 0,0913 

        

N° Observações 17 16 15 

F 11,00027 5,467773 4,274805 

p-valor 0,001345 0,01891 0,039652 

H0: os DRS com piores estruturas socioeconômicas e na área da saúde apresentam 

maiores quantidades de ações judiciais. 



 
 

 

R-Quadrado 0,6111117 0,456875 0,416047 

*significante a 10%; ** significante a 5%; *** significante a 1%. 

 

 

Com relação a H1, não é observado nenhum nível de significância para a constante do 

modelo (β0), conforme Quadro 5. Para a proxy socioeconômica GINI, nota-se um resultado 

significativo somente no nível 1, ainda que o mesmo seja a 10% (p-valor). Também é 

interessante notar que o mesmo apresentou uma relação positiva, ou seja, quanto maior a 

desigualdade maior tende a ser o número de ações. Outro ponto a observar é que, tanto no 

teste de H0 quanto no teste de H1, o Índice de Gini apresentou relação positiva com o número 

de ações judiciais apenas no nível 1, lembrando que a Grande São Paulo é o DRS mais 

desigual em termos de distribuição de renda dos 17 DRS analisados, e ela está contida apenas 

no nível 1. Desse modo, H1 também pode ser rejeitada. 

 

Quadro 5 - Hipótese H1 

 

Variável Dependente - Número de Ações Judiciais 

  Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Constante -9,152 5,398 5,048 

Desvio Padrão 6.097,34 3644,25 3.692,00 

p-valor 0,1541 0,1606 0,1947 

        

GINI 20,887 -8,992 -8,181 

Desvio Padrão 12091,3* 7.311,98 7.422.45 

p-valor 0,0946 0,239 0,2903 

        

N° Observações 17 16 15 

F 2,984308 1,512361 1,215044 

p-valor 0,094602 0,239046 0,290325 

R-Quadrado 0,16594 0,097494 0,085476 

*significante a 10%; ** significante a 5%; *** significante a 1%. 

 

 

Os resultados estatísticos referentes à H2 apresentam uma significância do seu p-valor 

para os três níveis observados (Nível 1, 2 e 3), a 1%, 5% e 10%, respectivamente; conforme 

Quadro 6. Portanto, o teste demonstrou que a garantia de um índice elevado quanto à estrutura 

da rede pública da saúde não foi o suficiente para que o número de ações fosse inversamente 

proporcional. Ou seja, o resultado do teste indica que quanto melhor a estrutura na área da 

saúde maior é o número de ações judiciais. Nesse ponto, vale salientar que o IDSUS não leva 

em consideração o grau de satisfação da população quanto aos investimentos realizados, 

como, por exemplo, o indicador não contempla o tempo da fila de espera, grau de satisfação 

do atendimento e medicamentos utilizados. 

H1: os DRS com estruturas socioeconômicas mais favorecidas apresentam maior 

número de ações judiciais. 

H2: os DRS com estruturas na área da saúde mais favorecidas apresentam maior 

número de ações judiciais.  



 
 

 

 

  



 
 

 

Quadro 6 - Hipótese H2  

 

Variável Dependente - Número de Ações Judiciais 

  Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Constante -3,338 -1 -0,891 

Desvio Padrão 1019,55*** 794,09 898,43 

p-valor 0,0051 0,2283 0,339 

        

IDSUS 1,92 0,83 0,79 

Desvio Padrão 398,698*** 333,024** 369,248* 

p-valor 0,0002 0,0252 0,0507 

        

N° Observações 17 16 15 

F 23,31006 6,279595 4,634023 

p-valor 0,000221 0,025177 0,050708 

R-Quadrado 0,608458 0,309651 0,262789 

*significante a 10%; ** significante a 5%; *** significante a 1%. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Esta pesquisa tratou de um tema cada vez mais recorrente para os gestores de políticas 

públicas – os impactos causados pela judicialização da saúde. Observou-se que o sistema de 

saúde pública brasileiro é fundamentado em alguns pontos e princípios tais como a 

universalidade, integralidade, descentralização e equidade. No entanto, a própria Constituição 

possui um alto grau de complexidade e subjetividade, gerando um conflito de interpretação 

entre a Administração Pública e o Judiciário.  

O presente artigo buscou contextualizar e verificar o impacto que Municípios, Estados 

e União vêm enfrentando pela judicialização da saúde, além de evidenciar os impactos de 

variáveis socioeconômicas sobre a tomada de decisão do cidadão em procurar o Judiciário.  

Como observado pela literatura, com o aumento significativo do número de processos 

judiciais, a imprevisibilidade orçamentária dos municípios tornou-se cada vez mais 

recorrente, ou seja, o gestor público ao realizar um planejamento orçamentário para a área da 

saúde necessita realizar também uma provisão, ou, mais tarde, realocar recursos de outras 

áreas para poder cumprir com os mandatos judiciais. 

O Estado de São Paulo apresenta níveis intermediários de longevidade e escolaridade, 

um dos menores Índices de Gini do Brasil e níveis de saúde acima da média nacional. Porém, 

há uma grande diferença nesses índices quando os municípios são comparados entre eles. 

Assim, os impactos da judicialização ganham proporções maiores e menores dependendo das 

características socioeconômicas de cada município. De fato, a imprevisibilidade quanto ao 

orçamento público e as políticas públicas são grandes desafios para os gestores, que precisam 

entender o problema e trabalhar sobre os motivos causadores. 

 A análise empírica observou variáveis de comportamentos socioeconômicos e da área 

da saúde que podem influenciar a crescente demanda judicial. Variáveis como IPRS e PIB per 

capita não apresentaram inicialmente um alto valor para a correlação assim como nos testes 

econométricos o seu p-valor não foi significativo, rejeitando-se assim a veracidade do 

parâmetro. Para a variável IDSUS, notou-se uma correlação diretamente proporcional, ou 

seja, quanto melhor a estrutura do SUS, maior o número de mandatos judiciais observados, 



 
 

 

contrariando a hipótese formulada inicialmente (H0). Nesse ponto, deve-se observar que o 

IDSUS não avalia em seu modelo itens como a satisfação do atendimento e tempo de espera, 

por exemplo, fazendo com que o indicador seja analisado somente em termos de 

investimentos realizados para a cidade. Observa-se então que os DRS com elevados 

investimentos e melhores classificações pelo Ministério da Saúde, ainda tem muito que 

melhorar em termos de satisfação da sua população, sendo esse um dos grandes desafios para 

os gestores públicos, além do desafio de entender melhor o problema e trabalhar em cima das 

suas principais causas. 

Quanto ao modelo realizado com o teste de GINI, nota-se que a desigualdade 

econômica também pode influenciar na tomada de decisão, visto o seu nível de significância 

(p-valor) e valor de seu parâmetro. No entanto, não é possível saber se as pessoas que 

recorrem ao Judiciário em busca de saúde são aquelas com melhores informações e que 

provavelmente estariam dentro de uma classe social mais favorecida. 

 Por último, como sugestão de estudos futuros, recomenda-se a utilização de dados 

coletados juntamente os DRS do Estado de São Paulo, para um estudo mais detalhado do 

assunto, como por exemplo, identificar o perfil socioeconômico dos solicitantes, mapear o 

número de promotores e médicos que realizam o mandato judicial e ainda gastos e despesas 

gerados para os DRS.  
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