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RESUMO 

A judicialização das políticas públicas de saúde é um fenômeno contemporâneo e crescente na 

realidade brasileira, tendo a potencialidade de gerar impactos na gestão pública, seja de forma 

positiva ou negativa. Nesse sentido, a presente tese buscou compreender as causas da 

judicialização e suas consequências para a gestão pública na implementação da política de 

oncologia no Rio Grande do Norte. Para tanto, incorporou-se os objetivos e categorias 

analíticas da tese (falhas, causas, consequências, alternativas e evidências) ao ciclo 

judicializado de políticas públicas de Barreiro e Furtado (2015), adaptando-o de modo a 

analisar uma política pública federal e que tivesse a sua implementação regida pelo modelo 

top down, e fosse analisada pelas vertentes: disposição dos serviços, hierarquia, comunicação 

e estrutura federativa (modelo de Edwards). Dando sequências as definições da tese, foi 

escolhida a metodologia de estudo de caso, tendo como unidade analítica o Rio Grande do 

Norte, como fonte de dados: a) decisões judiciais proferidas em segunda instância pelo 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e pelo Tribunal Regional Federal 5ª região, em 

uma análise histórica a partir de 2007 até 2016, b) documentos de gestão: plano estadual de 

saúde, plano plurianual, plano estadual de oncologia, relatório anuais de gestão e c) 

entrevistas a profissionais vinculados a gestão e a execução da política oncológica no Rio 

Grande do Norte. Os dados foram então analisados por meio da análise de conteúdo de Bardin 

(2011). Os resultados revelaram que as principais causas da judicialização de medicamentos 

oncológicos no RN envolvem: restrições orçamentárias e financeiras, existência dos vazios 

assistenciais, inconsistência com os prestadores de serviços oncológicos, falta de atualização 

dos protocolos clínicos envolvendo medicamentos oncológicos, dificuldades no diagnóstico 

do câncer e no acesso dos pacientes aos serviços do SUS. Os medicamentos mais demandados 

judicialmente (2007-2016) foram: trastuzumabe, rituximabe, temozolamida, sunitinibe, 

bevacizumabe, bortezomide, sorafenibe e cetuximabe, sendo o câncer de mama e o linfoma 

não hodgkin os mais prevalentes nas decisões. Evidenciou-se que para a gestão pública, os 

efeitos são primordialmente negativos e focados no desajuste orçamentário e financeiro e no 

prejuízo na prestação dos serviços para a coletividade. Contudo, a presente tese, aponta 

alternativas possíveis de serem aplicadas pelos entes federativos, tanto a curto prazo quanto a 

longo prazo, que são capazes de mitigar os possíveis danos para o serviço público de saúde, 

requerendo empenho de todos os envolvidos em prol do bem maior: a assistência oncológica 

pública sendo prestada com excelência e abrangência, para todos que necessitam de 

tratamentos para o câncer no estado do Rio Grande do Norte. Com isso, a presente tese, 

subsidia a gestão pública, a medida que analisa conjuntamente causas, efeitos e alternativas 

envolvendo a judicialização e a oncologia no RN, permitindo que sejam traçadas estratégias 

para concomitantemente diminuir os efeitos negativos da judicialização, ampliar a capacidade 

de debate envolvendo os efeitos positivos e com isso expandir a implementação da política 

oncológica em todo estado.  

 

Palavras-chaves: Políticas Públicas, Judicialização, Implementação, Oncologia. 



ABSTRACT 

 

The judicialization of public health policies is a contemporary and growing phenomenon in 

the Brazilian reality, with the potential to generate impacts on public management, whether 

positive or negative. In this sense, the present thesis sought to understand the causes of the 

judicialization and its consequences for the public management in the implementation of the 

policy of oncology in Rio Grande do Norte. For this purpose, the objectives and analytical 

categories of the thesis (failures, causes, consequences, alternatives and evidences) were 

incorporated into the judiciary cycle of public policies of Barreiro and Furtado (2015), 

adapting it in order to analyze a federal public policy and Which had its implementation 

governed by the top down model, and was analyzed by the following aspects: service 

provision, hierarchy, communication and hierarchical structure (Edwards’ model). Following 

the definitions of the thesis, the methodology of case study was chosen, having as analytical 

unit the state of Rio Grande do Norte, and as data source: a) judicial decisions rendered in 

second instance by the Court of Justice of Rio Grande do Norte and by the 5th region Federal 

Regional Court, in a historical analysis from 2007 to 2016, b) management documents: state 

health plan, multiannual plan, state oncology plan, annual management reports and c) 

interviews with management professionals and Implementation of cancer policy in Rio 

Grande do Norte. The data were then analyzed through the content analysis of Bardin (2011). 

The results showed that the main causes of cancer drug treatment in the newborns include: 

budgetary and financial constraints, existence of care gaps, inconsistency with providers of 

cancer services, lack of updating of clinical protocols involving cancer drugs, difficulties in 

diagnosing cancer and In the patients' access to SUS services. The drugs most demanded 

judicially (2007-2016) were: trastuzumab, rituximab, temozolamide, sunitinib, bevacizumab, 

bortezomide, sorafenib and cetuximab, with breast cancer and non-hodgkin lymphoma being 

the most prevalent in decisions. It has been shown that, for public management, the effects are 

primarily negative and focused on budget and financial mismatch and the loss in the provision 

of services to the community. Nevertheless, this thesis points out possible alternatives to be 

applied by federative entities, both in the short term and in the long term, that are able to 

mitigate the possible damages to the public health service, requiring the commitment of all 

those involved in favor of the greater good: public cancer care being provided with excellence 

and comprehensiveness for all who need cancer treatments in the state of Rio Grande do 

Norte. Thus, the present thesis subsidizes public management, as it analyzes jointly the 

causes, effects and alternatives involving the judicialization and oncology in the NN, allowing 

strategies to be drawn up simultaneously to reduce the negative effects of the judicialization, 

to increase the capacity for debate Involving the positive effects and, therefore expanding the 

implementation of cancer policy throughout the state. 

 

Keywords: Public Policies, Judicialization, Implementation, Oncology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Constituição Federal de 1988 foi um marco na história da democracia brasileira, em 

particular no que diz respeito aos direitos sociais, consagrando a saúde como direito de todos 

e dever do Estado (BRASIL, 1988). Entretanto, tornar a saúde um direito universal e integral, 

proporciona avanços e, do mesmo modo, desafios para gestão pública, devido à necessidade 

de se alinhar alocações de recursos e de infraestrutura, limitações orçamentárias, necessidades 

de procedimentos e medicamentos cada vez mais sofisticados, urgentes e de alto custo para os 

cofres públicos.  

Em virtude disso, muitas demandas sociais podem surgir em busca da garantia do 

direito do cidadão de ter acesso à saúde, a fim de se fazer cumprir as diretrizes e os princípios 

preconizados no Sistema Único de Saúde (SUS). Fato esse que insere o poder judiciário na 

resolução dessas demandas e promove a geração do fenômeno conhecido por judicialização 

da saúde, o qual conceitualmente para presente tese representa a transferência para o poder 

judiciário da tomada de decisão que é realizada na esfera administrativa ou política (TATE; 

VALLINDER, 1995). 

Quando se trata de judicialização, Barreiro e Furtado (2015) afirmam que existem 

questões relacionadas à política pública que precisam ser refletidas e consideradas em 

trabalhos futuros quando se tratar da judicialização, dentre as quais se destacam: o 

federalismo, a reforma do Estado, os direitos sociais e desigualdade e a escassez de recursos. 

Esses autores ainda acrescentam que a ordem judicial deferindo as demandas provenientes da 

judicialização gera conflitos entre os atores envolvidos na separação de poderes e no 

federalismo, assim como alterações nas etapas que compõem o ciclo das políticas públicas, 

permitindo a geração de uma nova conjuntura analítica: um ciclo de política pública 

judicializado, onde as fases do ciclo são afetadas pelas decisões judiciais, especialmente a 

etapa da implementação. 

O ciclo de política pública, a visão tradicional é a divisão das suas etapas em fases, 

como as definidas por Jones (1970) citado por Meny e Thoening (1989): a identificação do 

problema, a formulação de soluções, a tomada de decisão, a implementação e a avaliação. 

Contudo, Barreiro e Furtado (2015) inova essa perspectiva, incluindo a judicialização dentro 

desse ciclo, evidenciando a capacidade do poder judiciário em promover a implementação 

forçada de políticas públicas e gerando etapas específicas para esse novo ciclo: a) o poder 

legislativo e executivo atuam na fase da formulação ou reformulação da política, b) falhas na 
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implementação dessa política acontecem, c) a judicialização surge, d) gera-se uma 

implementação forçada, e) segue o processo de avaliação e o ciclo de reinicia. 

Corroborando com essa perspectiva de que a judicialização afeta o ciclo das políticas 

públicas, Taylor (2007) traz em seu estudo uma reflexão de como o poder judiciário intervém 

nessas políticas, fornecendo elementos para responder os seguintes questionamentos: a) Em 

que momento e de que maneira o Judiciário pode influenciar as políticas públicas?; b) Quais 

as motivações do Judiciário na hora de tentar resolver disputas sobre políticas públicas?; c) 

Como os atores externos ao Judiciário usam-no para atingir seus objetivos políticos? e d) 

Quais as consequências da intervenção do Judiciário nas políticas públicas? De forma sucinta, 

o autor afirma que várias estratégias poderão ser utilizadas para influenciar os resultados das 

políticas públicas: “sinalizando as fronteiras permitidas para a alteração da política pública, 

sustentando-a e legitimando-a diante da possível oposição, atrasando uma decisão sobre uma 

determinada política e, assim, controlando a agenda de deliberação da política pública ou, até 

mesmo, alterando ou rejeitando a proposta após sua implementação” (TAYLOR 2007, p.243). 

Assim, o poder judiciário poderá não só influenciar, mas também intervir no ciclo de 

políticas públicas, especialmente quando envolve a omissão do Estado e se trata de matérias 

inseridas nos direitos fundamentais, como é o caso da saúde pública, visto que, os juízes 

encontram respaldo legal no que tange aos direitos sociais e no princípio da dignidade 

humana (ROCHA, 2012). Dessa forma, o poder judiciário surge como um mediador capaz de 

ampliar as possibilidades de atores envolvidos no processo de implementação das políticas 

públicas, mesmo depois delas já terem sido votadas pelo legislativo, sendo por isso 

considerado, também, um ator importante na condução das políticas públicas (TAYLOR, 

2007).  

Diante desses apontamentos, a discussão da presente Tese se insere no contexto da 

administração pública, no qual se tem gestores públicos enfrentando o dilema entre cumprir a 

decisão judicial disponibilizando individualmente o bem requerido ao paciente ou priorizar os 

recursos para a politica pública já preconizada, planejada e orçada dentro dos limites 

prudenciais para atender a coletividade. Assim, os gestores públicos são desafiados a 

conduzirem suas ações de acordo com os princípios e diretrizes do SUS e ao mesmo tempo 

responder de forma satisfatória às ordens judiciais, tendo que para isso traçar estratégias para 

mapear problemas, consequências e soluções relacionados ao processo de judicialização.  

Ainda nessa perspectiva, reforça-se, a importância da temática dentro do contexto da 

gestão pública, tanto do ponto de vista teórico ao passo que envolve a concretização de 

direitos fundamentais, quanto na perspectiva prática, ao considerar, por exemplo, as 
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atribuições e responsabilidades de cada esfera federativa frente as demandas judicias. Assim 

sendo, a judicialização representa ao mesmo tempo um fenômeno jurídico, político e social, 

repercutindo academicamente e socialmente, especialmente quando envolve a execução da 

política pública e os deveres dos entes públicos para com a população (NAKAMURA, 2017). 

Diante de tais considerações, tem-se o interesse, na presente tese, em estudar o 

fenômeno da judicialização da saúde dentro do ciclo judicializado da política pública, como 

foco nas etapas que envolvem a implementação da política pública. Posto isso, e a fim de 

facilitar a compreensão a respeito dos objetivos e das contribuições do estudo em questão, a 

problemática e a justificativa envolvendo a importância de se estudar a relação dessas duas 

temáticas (judicialização e implementação de políticas públicas) serão apresentadas a seguir. 

Os estudos com evidência empírica sobre judicialização da política de saúde nas 

regiões brasileiras indicam que o número de ações movidas contra os entes públicos, 

pleiteando produtos para saúde, vem crescendo acentuadamente nos últimos anos (VIEIRA e 

ZUCCHI, 2007; ROMERO, 2008; WANG et al., 2014), especialmente quando se trata de 

medicamentos. Além disso, as decisões judiciais estão sendo, em sua maioria, favoráveis aos 

autores da ação, sendo frequente a obrigação de municípios fornecerem itens de 

responsabilidade estadual e, da mesma forma, estados sendo compelidos a atender demandas 

que deveriam ser de responsabilidade municipal (GALVÃO, 2013; MESSEDER et al., 2005; 

VIEIRA, ZUCHHI 2007). Galvão (2013) evidencia que em 74,8% das decisões analisadas 

havia menção das responsabilidades dos entes federativos quanto à obrigação de ofertar 

medicamentos ao demandante, prejudicando assim o processo de descentralização das 

atividades assistenciais em saúde, ao passo que diretrizes evocadas por meio de Políticas 

Públicas, as quais fornecem as competências de cada ente público e consequentemente 

formam o alicerce para sustentação do Sistema Único de Saúde, não são consideradas em sua 

totalidade pelo Poder Judiciário.  

Há de se considerar, também, que dentre os princípios do SUS estão a universalidade, 

a integralidade e a equidade, estando todos os entes federados sobre a égide desse sistema 

único, o qual deve disponibilizar serviços que proporcionem os mesmos direitos à população. 

Entretanto, muitos dos itens que são solicitados de forma judicial não seriam dispensados pelo 

serviço público caso não houvesse decisão do Poder Judiciário obrigando o ente público a 

cumprir o ditame legal e atendendo ao pleito do paciente, especialmente quando se trata de 

produtos e/ou procedimentos não padronizados na rede pública e distribuídos de forma 

gratuita. Sendo assim, há de se ponderar a existência da igualdade dos direitos em adquirir 

produtos para a saúde, já que alguns recebem e outros não, o mesmo tipo de item para 
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patologias idênticas, com apenas um diferencial: um recorreu à justiça e o outro não. Nesse 

sentido, questiona-se se o princípio da equidade norteador do SUS e a prática da 

judicialização são paradoxais ou podem caminhar em conjunto. Haja vista, que não 

necessariamente o mais grave é aquele que recorreu à justiça e pelos ditames do SUS e 

considerando a equidade, para prioridade do atendimento, a gravidade e o risco de morte do 

paciente devem ser avaliados. 

Diante dos diferentes questionamentos que essa temática aflora, reforça-se a priori que 

a judicialização das políticas públicas apresentam teses antagônicas: “(i) a efetivação do 

direito à saúde deve dar-se independentemente de política pública; (ii) a efetivação do direito 

à saúde só deve dar-se mediante política pública; (iii) a efetivação do direito à saúde deve dar-

se mediante política pública, todavia, admitidas exceções”, sendo tais alegações motivos para 

o poder judiciário ora deferir, ora indeferir os pleitos envolvendo a saúde pública (BRASIL, 

2015a, p. 13). 

Uma evolução desse fenômeno da judicialização, em nível federal, pode ser assim 

ilustrada: em 2005, o Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, gastou R$ 2,5 

milhões com aquisição de medicamentos solicitados pela via judicial para atender 387 ações 

judiciais; em 2007, o gasto passou para R$ 15 milhões destinados ao atendimento de 

aproximadamente três mil ações; em 2008, as despesas alcançaram R$ 52 milhões 

(MACHADO et al., 2011); em 2011, foram 7.200 ações, que somaram R$ 243 milhões 

(SEGATTO, 2014), em 2014 os gastos passaram para R$ 838,4 milhões (PORTAL DE 

SAÚDE, 2016) e em 2016 chegou a 1,6 bilhão (PIERRO, 2017). 

Um panorama desse fenômeno foi realizado pela Advocacia Geral da União-AGU 

(2013), quando constatou que os gastos desses processos representaram, no ano de 2010, a 

quantia de quase 1 bilhão de reais, ao considerar apenas os dados colhidos com a União e em 

nove Estados (BRASIL, 2013a). Quando considerado apenas os gastos do Ministério da 

Saúde, contabiliza-se que os gastos para atendimento das demandas judiciais envolvendo 

medicamentos, insumos, cirurgias, equipamentos e depósitos judiciais, aumentaram 500% do 

ano de 2010 a 2014, equivalente a R$ 2,1 bilhões (PORTAL DA SAÚDE, 2016).  

Para Wang et al (2014) o impacto orçamentário das decisões favoráveis aos réus no 

que diz respeito às políticas públicas de saúde são significantes e tem comprometido cada vez 

os Municípios, ao considerar que tais entes de acordo com a estrutura federativa do SUS 

apresenta responsabilidades envolvendo especialmente a baixa e a média complexidade e 

consequentemente menos repasses financeiros da União quando comparado com os Estados. 

Além disso, em seu estudo mostra que 55% (R$ 4.856.794,85) dos recursos destinados ao 
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cumprimento das decisões judiciais envolvem itens que seriam de competência do Estado ou 

da União, reforçando a premissa de que a organização federativa do SUS é afetada pela 

judicialização da saúde nos Municípios. Fato esse ainda mais representativo quando se trata 

de medicamentos ou produtos para saúde de alto custo e tecnologia sofisticada para sua 

produção, como é o caso de itens utilizados para pacientes oncológicos. 

Boing (2008) verificou em seus estudos que, dentre os medicamentos que acarretaram 

maior custo aos entes federativos em ações judiciais, estão os antineoplásicos, 

compreendendo 77% do volume financeiro movimentado pela Secretaria Estadual de Saúde 

de Santa Catarina (SES/SC) no atendimento das ações entre 2000 e 2006, estado esse que 

apresenta número representativo de decisões judiciais no Brasil. Em São Paulo, no ano de 

2005, a situação foi semelhante, haja visto que 75% do gasto total para aquisição de 

medicamentos deferidos judicialmente foram para custear a compra de antineoplásicos, valor 

aproximado de R$ 661 mil (VIEIRA; ZUCCHI, 2007).  

Em nível federal, esse tipo de medicamento, conhecido como antineoplásicos e 

formulados para os tratamentos do câncer, está dentre as 20 demandas federais que 

apresentaram maior custo para atendimentos de ações judiciais no ano de 2011 (BRASIL, 

2013b). Comprometimento financeiro também relatado por Silva (2012), o qual evidenciou 

que, no Rio Grande do Norte, 28,70% das ações judiciais que requereram medicamentos 

oncológicos em nível federal, tiveram valores acima de R$200.000,00, ilustrando assim a 

dimensão do gasto financeiro destinado ao cumprimento dessas demandas judiciais.  

Os dados do Estado do Rio Grande do Norte (RN) tornam-se relevantes nesse contexto, 

especialmente ao aproximar os dados epidemiológicos do câncer e o número de decisões 

judicias envolvendo o acesso a medicamentos nesse estado. No contexto nacional brasileiro, o 

Rio Grande do Norte é o 6º Estado a demandar mais solicitações judiciais pleiteando 

medicamentos em nível federal, passando para terceiro lugar quando correlacionado o número 

de demandas com o tamanho da população, ficando atrás de Santa Catarina e Mato Grosso do 

Sul apenas (BRASIL, 2013a). Quando envolve apenas os estados no Nordeste, o Rio Grande 

do Norte demandou numericamente o maior número de solicitações judiciais pleiteando 

medicamentos, sendo também o primeiro quando correlaciona tais números com dados 

populacionais. Nesse estado, em apenas dois anos a judicialização da saúde triplicou. Dados 

apontam que 80% de todas as demandas judiciais envolvem medicamentos, ficando apenas 

20% para os demais itens que podem variar entre órteses, próteses, procedimentos cirúrgicos 

(TRIBUNA DO NORTE, 2016), o que torna esse item judicializado, de grande interesse para 

pesquisas e planejamento governamental. 
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Aliado a essa crescente busca pelo poder judiciário para concretizar o direito à saúde 

da população, seja contra Estados, Municípios ou União, e ao elevado custo empregado na 

aquisição desses medicamentos e produtos para a saúde, especialmente no que tange a 

oncologia, está também o alto índice de câncer na população  (SILVA, 2012). Lopes et al 

(2010) alertam sobre um importante elemento analítico, no que diz respeito às demandas 

judiciais envolvendo medicamentos oncológicos:  em seu estudo sobre o uso racional de 

medicamentos antineoplásicos e ações judiciais no Estado de São Paulo, observaram que, 

entre os anos de 2006 a 2007, aproximadamente 17% dos pedidos judiciais envolvendo esse 

tipo de medicamento em questão, não apresentam evidência científica que comprovasse a sua 

utilização para a patologia indicada no laudo médico, percentual equivalente a R$ 6,8 

milhões, sendo contudo, deferidos judicialmente.  

Nesse contexto, e considerando o impacto orçamentário e a segurança na utilização de 

desse tipo de medicamentos, torna-se válido mencionar que os antineoplásicos para serem 

padronizados nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas (PCDT) do SUS precisam ser 

avaliados por diferentes parâmetros antes de sua incorporação, dentre os quais estão: impactos 

clínicos, sociais, econômicos, além da comprovação de eficácia, efetividade, segurança e 

custo-efetividade do medicamento. 

Se tratando de SUS, a oncologia tem sua, promoção, prevenção, diagnóstico, 

tratamento, reabilitação e cuidados paliativos fazendo parte da Política Nacional de Atenção 

Oncológica (PNAO). Por meio dela, a atenção oncológica deveria ser implantada em todas as 

unidades federativas, a fim de formar redes estaduais e regionais articuladas em todos os 

níveis de atenção e de atendimento a pacientes oncológicos (BRASIL, 2013b, 2005a). Assim, 

a Portaria GM nº 874 de 16 de maio de 2013, institui a Política Nacional para a Prevenção e 

Controle do Câncer na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e reforça a presença dos entes federativos 

(Ministério da Saúde, Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios) 

na implementação dessa política, de forma a permitir o provimento contínuo dos serviços e 

das ações voltadas para à saúde da população (BRASIL, 2013b). 

Diante dessa normatização, além dos entes federativos pode-se também inserir, em 

termos de responsabilidades para com o tratamento do paciente com câncer, as unidades de 

saúde podem se tornar habilitadas e credenciadas ao SUS, como sendo Unidades Terciárias de 

Alta Complexidade em Oncologia-UNACON e Centros de Alta Complexidade em 

Oncologia-CACON, sendo possível por meio da concessão dessa habilitação pelo Ministério 
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da Saúde, padronizar, adquirir, prescrever e dispensar os medicamentos antineoplásicos 

(oncológicos), necessários à população e de forma gratuita.   

Ressalta-se, porém, que há medicamentos oncológicos adquiridos de forma 

centralizada pelo Ministério da Saúde (MS), os quais são distribuídos para as Secretarias 

Estaduais de Saúde e dessas são repassados para os CACONs e UNACONs conforme 

necessidade de pacientes do SUS fazerem uso. Reforça-se, porém, que para os pacientes 

receberem esses medicamentos, precisarão atender aos requisitos estipulados pelas diretrizes 

nacionais emitidas pelo MS. Dessa forma, sob a responsabilidade dos CACONs e UNACONs 

ficam os medicamentos que não sejam de competência do MS. 

Esse detalhamento de competências relacionadas à oncologia permite visualizar a 

responsabilidade compartilhada da atenção oncológica não só entre os entes federativos, mas 

também com a rede credenciada que prestam serviço ao SUS. Essa rede de atores inseridos no 

ciclo da PNAO tem como missão implementar essa política pública de modo a atender os 

princípios norteadores do SUS e atender de forma satisfatória e integral o número crescente 

de pacientes acometidos com câncer.  

Epidemiologicamente, o câncer representa 12% de todos os óbitos do mundo (DECIT, 

2007), necessitando, por isso, atenção tempestiva, tratamentos e acompanhamentos 

adequados, já que existe possibilidade de fatalidade e recorrência. Dados do Instituto 

Nacional de Câncer (INCA) demonstram a estimativa de casos novos no Brasil no ano de 

2014, era de 576.580 mil casos novos relacionados a todos os Estados brasileiros e 152.000 

mil referentes às capitais (INCA, 2014). Para o ano de 2016/2017 a estimativa já passa para os 

597 mil casos novos de câncer (INCA, 2015a). Estima-se que, no Brasil, no ano de 2030, a 

carga global de casos novos de câncer será de 21,4 milhões e serão 13,2 milhões de mortes, 

ocasionadas por essa patologia, com maior incidência na pele, do tipo melanoma, seguida 

pelos tumores de próstata, mama feminina, cólon e reto, pulmão, estômago e colo uterino, 

dados esses justificados pelo crescimento e envelhecimento da população brasileira (INCA, 

2014).  Considerando a projeção populacional para o ano de 2016 por região brasileira, de 

forma decrescente, tem-se que o sudeste (85.098.547 pessoas) seguido do nordeste 

(56.481.309 pessoas) como as regiões com maior número de pessoas que serão acometidas 

pela doença, sendo o sul (28.990.565), norte (16.606.722) e centro-oeste (15.041.918) as 

regiões com menores números (INCA, 2015a).  

Diante desses números e ao relacioná-los ao alto custo do tratamento e reabilitação 

que envolve a oncologia e a presença da judicialização da saúde para aquisição de produtos, a 

implementação da Política Nacional de Atenção Oncológica torna-se ainda mais relevante e 
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urgente. Para Palotti e Costa (2011) a fase da implementação se torna ainda mais complexa 

por envolver ao mesmo tempo: autonomia dos entes federativos, coordenação das ações em 

prol de alcançar os objetivos da política e arranjos cooperativos e competitivos entre os 

implementadores e formuladores. Fato esse que torna a coordenação entre os atores seja os de 

nível central, intermediário ou da base, uma variável importante para se analisar quando se 

trata de implementação de políticas públicas (LUNDIN, 2007), podendo o número deles ser 

algo significante para o sucesso na execução dessas políticas (PRESSMAN; WILDAVSKY, 

1973, O’TOOLE; MONTJOY, 1984).  

Nos estudos envolvendo a implementação de políticas públicas, não só o número de 

atores se torna importante, mas também quem são e qual a importância deles no contexto 

analítico, haja vista a presença de três gerações, segundo Goggin et al (1990) nos estudos 

dessa temática: a) top down: envolve de forma específica a análise dos objetivos da política 

pública e o cumprimento dos mesmos, não havendo, nessa análise, preocupação com a 

discricionariedade dos implementares b) bottom up: insere aqueles profissionais que estão na 

fase da execução da política, existindo o interesse na análise do compartamento e do perfil 

desses profissionais; e c) teoria híbrida: é a fusão de elementos oriundos duas visões (top 

down e bottom up) e de outros modelos, a fim de permitir o maior número de variáveis na 

análise do caso, como também maior variedade de atores envolvidos nos diferentes focos da 

implementação, seja no cumprimento dos objetivos da política ou na execução e 

relacionamentos possíveis entre esses atores para o alcance de melhores resultados.  

Para a presente Tese, a teoria top down foi escolhida, diante de suas características e 

por considerar que essas estão alinhadas com os seguintes elementos da tese: a) características 

da Política Nacional de Atenção Oncológica, b) problema de pesquisa e c) objetivos. De 

forma a detalhar tais aspectos, o presente trabalho tem como problema de pesquisa:  

Como a gestão pública pode lidar com as causas e as consequências da 

judicialização de modo a melhorar a implementação da política de oncologia no Rio 

Grande do Norte. 

Considerando a importância da investigação dessa problemática para promover o 

entendimento dessa relação complexa que envolve o Poder Judiciário, o Poder Executivo, 

rede de oncologia e necessidades da população, e na perspectiva de se adotar como 

norteadores analíticos: judicialização da política, implementação de políticas públicas e 

oncologia, o presente estudo terá como objetivo geral:  

Compreender as causas da judicialização e suas consequências para a gestão pública na 

implementação da política de oncologia no Rio Grande do Norte. 
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 E como objetivos específicos: 

 

a) Investigar os obstáculos e as falhas presentes no processo de implementação da 

política oncológica no Rio Grande do Norte. 

b) Analisar os medicamentos oncológicos presentes em decisões judiciais ajuizadas 

contra entes federativos e que envolvem pacientes do Rio Grande do Norte 

c) Analisar as características do posicionamento dos juízes e dos gestores públicos frente 

as demandas judiciais pleiteando medicamentos oncológicos. 

d) Investigar fatores que contribuem para o aumento da judicialização de medicamentos 

oncológicos. 

e) Avaliar os efeitos da judicialização na gestão da Política Oncológica. 

f) Identificar alternativas para mitigar os efeitos negativos para gestão pública, da 

judicialização do acesso a medicamentos oncológicos. 

 

A escolha dessa temática e o foco em solucionar o problema de pesquisa apresentado 

são justificados por motivos técnicos, científicos e sociais. No que se refere à relevância 

acadêmica, trata-se de uma temática que ainda não foi devidamente explorada, sendo os 

estudos ainda escassos para atender de forma satisfatória a complexidade da temática, 

especialmente quando se interliga os temas propostos, permitindo assim que avanços teóricos 

possam ser dados na área da gestão pública e lacunas teóricas e empíricas possam ser 

preenchidas.  

Para tanto, utilizou-se como modelo teórico o ciclo judicializado de políticas públicas, 

adaptado de modo a incorporar a teoria top down da implementação de políticas públicas, 

assim como suas categorias analíticas: recursos, disposição dos serviços, estrutura federativa e 

comunicação, segundo o modelo de Edwards (1980). Considerou-se também, nesse ciclo, as 

categorias analíticas envolvendo a judicialização: causas, consequências, alternativas e 

evidências. O modelo teórico adotado, apresenta-se, então, como uma ferramenta analítica 

capaz de subsidiar os gestores públicos em seu planejamento e delineamento de ações 

estratégicas, podendo ser utilizado para analisar diferentes políticas públicas. 

O interesse em gerar esse modelo teórico, conforme apresentado, surgiu diante das 

lacunas encontradas na revisão da literatura envolvendo a temática da tese. Em pesquisa na 

literatura, no ano de 2015, pelas fontes de busca: Portal de Periódicos Capes, na Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e no Scielo, com tais palavras-chave: 

judicialização e oncologia, antineoplásico e judicial, oncologia e judicial, antineoplásico e 
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judicial, encontrou-se apenas um artigo relacionado com à temática, Lopes et al (2010), que 

buscou de forma descritiva avaliar evidências científicas de eficácia e segurança dos 

medicamentos antineoplásicos solicitados judicialmente. Em 2016, foi feito uma pesquisa 

semelhante, com inclusão de outras palavras-chaves: judicialização e implementação, 

implementação e oncologia e não foram encontrados novos trabalhos. A evidenciação dessa 

lacuna teórica reforça o interesse do presente estudo em avançar na interligação dessas 

temáticas (judicialização, implementação e oncologia), especialmente por considerar a 

complexa relação entre os poderes executivo, legislativo e judiciário para se implantar uma 

política pública de saúde. 

Além disso, novas perspectivas analíticas são apresentadas ao considerar que as 

consequências da implementação forçada pelo judiciário podem: ora auxiliar na garantia dos 

direitos sociais constitucionalmente adquiridos e fortalecer mecanismos de coordenação entre 

os entes federativos, ora o cumprimento das decisões judiciais pelos entes federativos podem 

comprometer severamente os cofres públicos e assim desequilibrar os recursos públicos 

destinados a atender as políticas públicas de modo coletivo.  

Diante dessa diversidade de possibilidades de análise, diferentes áreas do 

conhecimento, tais como a saúde pública, direito, ciências sociais, são motivadas a 

investigarem esse fenômeno; contudo, ainda existem áreas onde as pesquisas com essa 

temática são incipientes, como é o caso da administração pública. Para Taylor (2007) ainda 

são escassos os estudos que envolvam a relação simultânea entre os poderes legislativo, 

executivo e judicial com as políticas públicas (TAYLOR, 2007). Não foram encontrados 

trabalhos mais recentes que contradissesse tal afirmativa. Fatos esses que podem justificar 

essa incipiência de publicações envolvendo a judicialização do acesso a serviços e produtos 

para a saúde e a sua correlação com aspectos teóricos e práticos da administração, da gestão 

pública e de forma mais específica do ciclo das políticas públicas.  

Contudo, pode-se dizer que na temática da judicialização do acesso a medicamentos 

há inúmeros estudos relatados por Galvão (2013), contudo, os existentes ainda são 

insuficientes para possibilitar a caracterização e a compreensão dos efeitos do deferimento das 

demandas que acontecem em Municípios, Estados e União. De acordo com essa autora, a 

pesquisa demonstrou que o Sudeste, seguido do Sul, apresenta o maior número de trabalhos 

envolvendo a caracterização dessa demanda judicial. Por outro lado, o Centro-Oeste, Norte e 

Nordeste ainda são incipientes em pesquisas, demonstrando a necessidade de se aprofundar a 

análise dessa temática, nessas regiões do Brasil.  
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Se tratando da implementação de políticas públicas, de forma específica, Saetren 

(2005), por meio de revisão da literatura, verificou que internacionalmente a produção 

cientifica sobre a implementação de políticas públicas apresenta-se crescente, relevante e 

ampla, porém de forma contrária o Brasil apresenta escassez de trabalhos envolvendo a 

temática, sendo capaz de afirmar que nesse país existe maior direcionamento para as análises 

de formulação de políticas públicas.  Situação essa reforçada por Faria (2003), no que tange a 

precariedade de pesquisas mais sistemáticas envolvendo a teoria da implementação, por 

Souza (2003) quando afirma a existência de lacunas no momento de se estudar as políticas 

após essas serem implementadas e por Lima (2010) que de forma comparativa em sites de 

busca, mostra a prevalência das outras fases do ciclo de políticas públicas em detrimento da 

fase de implementação. Em estudo brasileiro (FARIA, 2012) sobre a investigação do processo 

de implementação de políticas públicas como sendo um elo perdido, observa-se que a década 

de 2000 foi o ápice de produções de teses e dissertações com essa temática, contudo o autor 

faz uma ressalva e por não ter analisado o conteúdo dos trabalhos numericamente obtidos e 

sugere que parte significativa das pesquisas divulgados sobre a implementação de políticas 

públicas apresentem outros focos prioritários ou são predominantemente intuitivos e/ou 

descritivos. 

Não foram encontrados artigos mais recentes que apresentassem o panorama das 

publicações por meio de revisão da literatura para que pudesse comparar essas afirmações 

publicadas em anos anteriores com os dados atuais. Contudo buscou-se teses e dissertações 

que envolvessem a implementação de políticas públicas como foco de suas pesquisas, 

podendo encontrar diferentes trabalhos: Campos (2014), Dias (2014), Silva (2014), Barbosa 

(2014), Brandão (2014), Fajardo (2014), Fioravante (2014), Leandro (2014), Machado (2014), 

Matos (2014), Bastos (2015), Chaebo (2015), Craveiro (2015), Maio (2015), Banzato (2015), 

Laurentino (2015), Santana (2015), demonstrando assim, o interesse de pesquisadores 

brasileiros pela temática. 

Diante dos elementos apresentados, considera-se que a temática escolhida apresenta-se 

justificada cientificamente. Mas, de forma a complementar essa justificativa no que diz 

respeito às lacunas existentes, partir-se-á para as características metodológicas: visão 

epistemológica e o local de estudo. Para tanto, será adotado o paradigma sociológico 

interpretativista como orientador das análises, avançando assim no campo epistemológico da 

administração pública, o qual é predominantemente funcionalista.   

No que se refere ao local de estudo, o interesse em estudar a temática no estado do Rio 

Grande do Norte, ressalta-se também esse estado, no Plano Estadual de Saúde 2012-2015 
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(2013), mostrou que as neoplasias/tumores é a segunda causa de morte nesse estado, 

evidenciando a importância de estudos com foco nessa temática. E como já mostrado na 

problemática anteriormente, o Rio Grande do Norte em termos de judicialização, apresenta-se 

significativo, tanto no contexto nacional quanto no que tange o Nordeste. Reforçando esses 

dados, evidencia-se que uma das ações judiciais envolvendo esse estado e o acesso a 

medicamentos, está no Supremo Tribunal Federal (STF) para ser apreciada, podendo ter 

repercussão, após analisada, para a implementação de diferentes políticas públicas. 

Avançando em termos de justificativas da presente tese, no que diz respeito a 

justificativa social, essa vai ao encontro da Rede de Atenção à saúde escolhida, haja vista que 

as demandas oncológicas representam um problema de saúde pública, devendo existir 

medidas que auxiliem o planejamento, controle e prevenção dessa patologia no Brasil, em 

especial no Rio Grande do Norte, que tem o câncer como segunda causa de morte, conforme 

elucidado anteriormente. Fato corroborado pela inclusão das ações de controle de câncer nos 

dezesseis objetivos estratégicos do Ministério da Saúde para o período 2011 – 2015, com 

destaque para Política Nacional de Prevenção e Controle de Câncer na Rede de Atenção às 

Pessoas com Doenças Crônicas (PNPCC-RAS). Além disso, pela Lei Nº 12.732/2012 o 

paciente apresentando neoplasia maligna tem o direito de ter assistência e tratamento pelo 

SUS no prazo máximo de 60 dias a contar da data do diagnóstico da doença oncológica 

(BRASIL, 2012a). Nessa perspectiva, falhas no atendimento e na prestação de serviço público 

de saúde no Brasil fazem com que seja frequente a utilização da via judicial para tratamentos 

oncológicos (MARÇAL, 2012). 

Do ponto de vista técnico, a judicialização do acesso a medicamentos no Rio Grande 

do Norte foi tema da dissertação da autora dessa tese, possibilitando obter resultados que 

apontaram a necessidade de se analisar o fenômeno da judicialização à luz de políticas 

públicas envolvendo medicamentos oncológicos, visto que houve a detecção que o grupo de 

medicamento mais frequente nas demandas judiciais foram os oncológicos, os quais pelo 

elevado custo representam grande impacto financeiro para os cofres públicos, necessitando 

por isso de medidas mais emergentes, a fim de que as demandas judiciais não comprometam a 

continuidade da assistência farmacêutica prestada à população (GALVÃO, 2013).  

Na condição de autora da tese, farmacêutica, servidora pública, na única unidade de 

atenção oncológica de alta complexidade pública do Estado do Rio Grande do Norte; diante 

dos resultados obtidos em sua dissertação e perante as lacunas encontradas na literatura, 

surgiu o interesse da pesquisadora em dedicar a construção dessa tese para a Rede de Atenção 

Oncológica, a qual representa, ao mesmo tempo: a) importante componente financeiro para os 
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cofres públicos, b) detentora de grande capacidade de salvas muitas vidas, quando bem 

executada e planejada c) sedenta de melhorias capazes de proporcionar ampliação da 

assistência prestada a toda população e d) alvo das decisões judiciais deferindo diferentes 

tipos de medicamentos oncológicos, com as mais variadas características de custo, eficácia, 

efetividade e segurança. 

Nesse sentido, a contribuição a presente tese apresenta cunho gerencial e teórico. No 

que diz respeito a parte prática, foi oferecido a gestão do Rio Grande do Norte a análise de 

evidências, causas, consequências e alternativas envolvendo a judicialização do acesso a 

medicamentos oncológicos no estado, possibilitando avanços no debate dessas categorias 

analíticas, de modo a galgar avanços na implementação da política de oncologia tanto a curto 

prazo quanto a longo prazo, com baixos investimentos e com aqueles que requerer grau mais 

elevado de negociação e parceria financeiras.  

Além disso, as análises da presente tese vão ao encontro do plano estadual de 

oncológica (2017) do Rio Grande do Norte, o qual apresenta oito eixos estratégico e 

prioritários para as ações públicas serem direcionadas na tentativa de melhorar a assistência 

aos pacientes oncológicos no estado, dos quais dois deles envolve diretamente a temática 

abordada no presente trabalho: educação permanente e serviços de apoio e logísticos, que 

apresentam respectivamente os seguintes objetivos elencados como prioritários: a) melhorar o 

conhecimento dos profissionais de saúde sobre os serviços habilitados e os 

exames/procedimentos pactuados, assim como a divulgação dos fluxos dos pacientes dentro 

da rede de oncologia no  estado e b) diminuir a judicialização dos medicamentos oncológicos 

no RN. Contribui também, com as três esferas de governo, na medida que dentre as suas 

responsabilidades compartilhadas, está, segundo a Política oncológica no Brasil: “promover o 

intercâmbio de experiências e estimular o desenvolvimento de estudos e de pesquisas que 

busquem o aperfeiçoamento, a inovação de tecnologias e a disseminação de conhecimentos 

voltados à promoção da saúde, à prevenção e ao cuidado das pessoas com câncer” (BRASIL, 

2013b). 

Diante disso, tese colabora com o aperfeiçoamento do SUS na medida em que 

desenvolve objetivos específicos capazes de influenciar no planejamento da aquisição dos 

medicamentos oncológicos judicializados no Rio Grande do Norte, de modo a proporcionar 

melhorias na gestão dos recursos públicos nesse estado, como também ampliar o 

conhecimento a respeito das boas práticas de gestão para lidar com a judicialização. Assim 

sendo, apresenta-se, como um arsenal de conhecimento capaz de fundamentar o diálogo e o 
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debate entre gestores públicos e o poder judiciário, de modo a promover a resolução de 

conflitos e de avanços para a implementação da política oncológica no estado.  

Se tratando da contribuição teórica, como já mencionado anteriormente, foi adaptado o 

modelo do ciclo judicializado de políticas públicas, incorporando as nuances de políticas 

federais que são implementadas pelo vertente top down, permitindo que o mesmo possa ser 

replicado e de modo semelhante ser capaz de sistematizar o conhecimento, de causas, 

consequências, alternativas e evidências envolvendo a judicialização e a implementação de 

políticas públicas. 

Diante da relevância da presente tese e de forma a cumprir com os objetivos da 

mesma, os capítulos que seguem serão apresentados na seguinte sequência: referencial teórico 

relacionado ao ciclo de políticas públicas com foco na fase da implementação e no ciclo 

judicializado de políticas públicas, seguido das perspectivas metodológicas e do 

aprofundamento da temática envolvendo as políticas públicas de saúde e suas interfaces entre 

a judicialização e a oncologia. Posteriormente foram apresentados os resultados e discussão, 

considerações finais e referências do presente estudo. 
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2 CICLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: A JUDICIALIZAÇÃO E SUA PERSPECTIVA 

ANALÍTICA 

 

Esse capítulo apresenta o ciclo de políticas públicas com o aprofundamento da etapa da 

implementação, expondo as gerações que a compõem, suas diferentes classificações e os seus 

instrumentos analíticos. Assim como, apresenta uma nova proposta analítica que funde o ciclo 

de políticas pública e o fenômeno da judicialização, gerando o que se chamou de ciclo 

judicializado de políticas públicas envolvendo a teoria top down da implementação. 

 

2.1 CICLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: A FASE DA IMPLEMENTAÇÃO 

 

O ciclo de políticas públicas é uma ferramenta analítica que busca fornecer elementos 

capazes de permitir a análise de políticas públicas por meio de etapas. Alguns autores 

estudaram as etapas que compõem esse ciclo, podendo encontrar na literatura uma variedade 

de modelos a serem adotados, cada um deles com fases definidas e específicas, conforme 

Baptista e Rezende (2011) apresentam no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Estudos sobre etapas que compõem o ciclo de políticas públicas.  
Estudos Fases definidas 

HA Simon – Administrative Behaviour, 1947 Inteligência, Desenho, Escolha. 

HD Lasswell – The Policy Orientation, 1951 
Informação, Promoção, Prescrição, Invocação, 

Aplicação, Término e Avaliação. 

R Mack – Planning and Uncertainty, 1971 
Reconhecimento do problema, Formulação de 

alternativas, Decisão, Efetivação, Correção/Ajuste. 

R Rose – Comparing public policy, 1973 

Reconhecimento público das necessidades existentes, 

Como os temas são colocados na agenda, Como as 

demandas avançam, Como o governo se envolve no 

processo decisório, Recursos e constrangimentos, 

Decisões políticas, O que determina as escolhas de 

governo, A escolha no contexto, Implementação, 

Resultados, Avaliação da política e Feedback. 

G Brewer – The policy sciences emerge, 1974 
Invenção, Estimativa, Seleção, Implementação, 

Avaliação e Término. 

W Jenkins – Policy Analysis: a political and 

organizational perspective, 1978 

Iniciação, Informação, Consideração, Decisão, 

Implementação, Avaliação e Término. 

BW Hogwood and LA Gunn – Policy analysis for 

the Real World, 1984 

Definição de temas, Filtro de temas, Definição de 

temas, Prognóstico, Definição de objetivos e 

prioridades, Análise de opções, Implementação da 

política, monitoramento e controle, Avaliação e 

revisão, Manutenção da política, Sucessão e Término. 

Howlett e Ramesh, Studyinf Public Policy, 1993 
Montagem da agenda, formulação da política, tomada 

de decisão, implementação e avaliação. 

Fonte: Baptista; Rezende, 2011. 
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Observa-se pelo quadro 01 que as fases do ciclo de políticas públicas foram sendo 

adaptadas no decorrer do tempo. Em 1947, as principais fases envolviam: inteligência, 

desenho e escolha. Etapas essas que foram então sendo incrementadas e mudando de 

nomenclatura. As etapas, no entanto, em 1971 são semelhantes as encontradas no ano de 

1993, de forma que o reconhecimento do problema está para a montagem da agenda, a 

formulação de alternativas para a formulação da política, a decisão para a tomada de decisão, 

a efetivação para a implementação e a correção para a avaliação. Evidencia-se também que a 

partir de 1973 a fase da efetivação de políticas públicas foi então substituída, nos estudos 

seguintes, pela denominação de implementação, sendo essa adotada até os dias atuais. 

Diante disso, para a presente tese considera-se que o modelo analítico envolvendo essa 

temática precisa incluir ao menos as seguintes fases: formulação, implementação e avaliação, 

adotando-se então o modelo de Howllet e Ramesh (1993). Contudo, considera-se que a fase 

da formulação pode condensar algumas etapas do ciclo, tais como: fase de definição de 

agenda, identificação de alternativas, avaliação e seleção das opções, conforme revelou Souza 

(2006). 

Posto isso, e considerando em essência, a política pública sendo estudada por meio de 

um ciclo, então a política pública se inicia ao ser formulada, passa em seguida para fase da 

implementação que é o momento em que se executa os objetivos e metas previamente 

traçados anteriormente e logo depois segue a avaliação dos resultados obtidos, permitindo que 

aconteça a retroalimentação dos dados e o início de um novo ciclo. 

Nessa perspectiva, o modelo do ciclo de políticas públicas apresenta vantagens e 

desvantagens: 

Talvez a principal contribuição da ideia do ciclo da política seja a possibilidade de 

percepção de que existem diferentes momentos no processo de construção de uma 

política, apontando para a necessidade de se reconhecer as especificidades de cada 

um destes momentos, possibilitando maior conhecimento e intervenção sobre o 

processo político. Já as desvantagens estão por conta da inevitável fragmentação que 

a ideia de fases provoca em qualquer análise a ser empreendida. Por mais que haja 

um cuidado do analista em não isolar uma fase e seus efeitos, há sempre o risco de 

tratá-la de forma estanque. Além disto, a aplicação deste(s) modelo(s) carrega 

consigo o perigo de se imaginar que a política se comporta de forma previsível. 

Imagina que é possível fazer um estudo das políticas que seja neutro ou que abstraia 

totalmente das disputas e intenções dos analistas. Ou seja, há dificuldade de se 

discutir as implicações políticas na afirmação deste ou daquele modelo. No entanto, 

esta é uma questão que se apresenta para todo o campo de análise da política e não 

apenas para o uso específico deste modelo (BAPTISTA; REZENDE, 2011). 

 

Posto isso, esse ciclo de políticas pública apresenta-se como uma alternativa analítica 

e didática para que as políticas públicas e suas interfaces possam ser compreendidas de modo 

esquemático por meio de estágios e assim se tenha o aprofundamento de cada fase e 
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direcionamento das medidas a serem planejadas pela gestão pública, mesmo reconhecendo a 

complexidade das demandas e a simultaneidade entre as etapas do ciclo (BRASIL; CEPEDA, 

2015).  

Nesse sentido, a presente tese fará um recorte no ciclo, a fim de aprofundar o 

conhecimento na fase da implementação e poder atender aos objetivos previamente 

estabelecidos. Assim sendo, a implementação de políticas públicas conceitualmente apresenta 

diferentes posicionamentos. Pode-se dizer que a implementação é “ uma cadeia de relações 

entre formuladores e implementadores, entre implementadores situados em diferentes 

posições na máquina governamental” (ARRETCHE, 2001, p. 49), podendo também ser 

definida como sendo: “etapa entre as expectativas da política e a percepção de seus 

resultados” (HILL; HUPE, 2002: 2, tradução nossa). Costa (2014) traz um quadro 

comparativo de definições de conceitos relacionados a implementação de políticas públicas 

(Quadro 2) e permite verificar como a interpretação do termo muda dependendo do autor 

escolhido. 

 

Quadro 2 – Conceitos de implementação de políticas públicas. 
Autor Definição 

Rua (1997) 

Processo interativo e continuado de tomada de decisões por muitos grupos 

envolvidos com a política, que apresenta, reações efetivas ou potenciais à 

decisão. 

Arretche (2001) 
Cadeia de relações entre formuladores e implementadores, entre 

implementadores situados em diferentes posições na máquina governamental. 

Draibe (2001) 
Inclui as atividades meio que viabilizam o desenvolvimento dos programas e as 

atividades fim, ou a execução em si. 

Ckagnazaroff et al. (2005) 

Fase em que agentes de mercado, atores estatais e instituições não-

governamentais interagem fortemente [...] sob princípios organizadores tais como 

negociação, barganha e trocas. 

Rocha (2004) 

Momento de mudança [...] resulta na adoção de novas regras e procedimentos 

[...] pode resultar em novas oportunidades e constrangimentos, que, de formas 

distintas, causarão impacto no comportamento dos atores envolvidos. 

Silva (2009) 
Processo de interação entre a determinação de objetivos e as ações empreendidas 

para atingi-los. 

Cardim (2006) 
Fase do processo de produção de políticas que envolve a maior multiplicidade de 

actores, agentes e fluxos de informação. 

Fonte: Costa (2014). 

 

De forma didática, a implementação pode ser considerada, então, uma etapa que 

compõe o ciclo de políticas públicas, o qual é complementado pelas fases de formulação e 

avaliação. Para presente tese o conceito a ser utilizado será o baseado em Draibe (2001), onde 
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o termo implementação poderá ser usado como a execução em si da política pública, conceito 

esse que também remete a evolução das fases do ciclo de políticas públicas.  

Além disso, a tese também considerará a corrente de Sabatier e Mazmanian (1995), os 

quais reforçam que para se ter sucesso na implementação de uma política pública, precisa-se 

ter: objetivos claros, de recursos adequados e de cumprimento da legislação para a obtenção 

do sucesso da implementação da política pública, conforme retrata o Quadro 3, o qual 

também apresenta outras correntes teóricas envolvendo esse tema.  

 

Quadro 3 – Síntese dos argumentos teóricos sobre a implementação de políticas públicas. 
Correntes/Autores Argumentos principais 

Van Meter & Van Horn 

(1975) 

A participação dos implementadores na fase de formulação aumenta a 

clareza da política e diminui as resistências. 

Sabatier & Mazmanian 

(1995) 

 

Para o sucesso do processo de implementação, os objetivos devem ser 

precisos e claramente ranqueados, deve haver a incorporação de uma teoria 

causal válida, fundos adequados para a implementação, o número de pontos 

de veto deve ser minimizado, sanções e induções para diminuir a resistência, 

as decisões na implementação devem se basear nos objetivos da organização, 

as agências implementadoras devem se orientar pela legislação e dar 

prioridade ao programa 

Silva & Melo (2000) 

Silva (1999) 

Troca, barganha, dissenso, contradição quanto aos objetivos, ambiguidade de 

objetivos, problemas de coordenação intergovernamental, recursos limitados, 

informação escassa e incerteza levam a modificação da política na 

implementação. 

Hill (2006) 

A impossibilidade de resolver alguns conflitos durante a fase de formulação 

da política, a preparação dos implementadores para tomar decisões-chave, as 

negociações e os compromissos com grupos influenciam a implementação. 

Lipsky (1980) 

Os burocratas de nível de rua reformulam a política na interação com o 

cidadão. A entrega de benefícios e sanções estrutura e delimita a vida e as 

oportunidades dos cidadãos a partir da interpretação das regras e da alocação 

de recursos escassos. 

May & Winter (2007) 

Os sinais dos superiores políticos e administrativos sobre a importância da 

política, o modelo organizacional da implementação, o conhecimento e as 

atitudes dos burocratas de nível de rua que influenciam o seu entendimento 

das suas tarefas, da situação de trabalho e dos beneficiários e os fatores 

contextuais que inclui a carga de trabalho, os tipos de beneficiários e outras 

pressões externas influenciam a implementação. 

Elmore (1989-1990) 

Há casos em que há objetivos claros estabelecidos pelo formulador e os 

implementadores são controlados pelos formuladores. Em outros casos, a 

discricionariedade dos implementadores é maior, o conhecimento e a 

habilidade de resolução de problemas pelos implementadores e as estruturas 

de incentivos, barganhas e recursos são fundamentais. 

Matland (1995) 

A ambiguidade da política formulada e ao nível de conflito presente tanto na 

formulação quanto na implementação são os fatores que caracterizam a 

implementação. 

Fonte: Segatto, 2012.  

 

De acordo com os argumentos principais de diferentes estudiosos da temática da 

implementação de políticas públicas, percebe-se que as análises e o referencial teórico a ser 

adotado precisam estar alinhados com as características que a política a ser analisada 
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apresenta, pois conforme os dados do quadro 03, de acordo com os objetivos e metas de 

cada uma delas o grau de ambiguidade, de discricionariedade muda e precisam ser 

considerados no momento da avaliação. Nesse sentido, serão apresentados a seguir elementos 

teóricos capazes de auxiliar a compreensão da implementação das políticas públicas em suas 

diferentes abordagens. 

O interesse em estudar a fase da implementação das políticas públicas, de forma 

específica, surgiu na década de 70, tendo como precursor dos estudos científicos, o trabalho 

de Pressman e Widavsky, intitulado por Implementation: how great expectations in 

Washington are dashed in Oakland, o qual tratou do Projeto de Oakland (HILL; HUPE, 

2002) e que trouxe à tona os porquês das metas e objetivos traçados em políticas públicas não 

serem cumpridos, revelando com isso o perigo existente no distanciamento entre formular e 

implementar políticas públicas, assim como em ter ao mesmo tempo a multiplicidade de 

atores em pontos chaves de decisão (PRESSMAN; WILDAVSKY, 1973) e a falta de 

coordenação entre esses atores (O’TOOLE, 2000). 

Importantes estudos foram publicados envolvendo essa temática a partir de 1970-, 

apresentando foco e características diferentes, as quais permitiram a formação de 3 gerações 

envolvendo a implementação de políticas públicas:  

a) A primeira geração, surge após a década de 60 do século XX onde os funcionários 

apenas obedeciam as ordens do superior hierárquico no que diz respeito ao cumprimento das 

políticas públicas e aparece em um momento de crise financeira onde estudos sobre a 

eficiência e eficácia das políticas públicas se tornaram relevantes (HILL; HUPE, 2002), como 

foi o caso do trabalho de Pressman e Widavsky. Assim, compreende as publicações entre 

1970-1975,  tendo como feito primordial colocar o tema na agenda de pesquisas e desvendar 

os gargalos do processo de implementação. 

b) A segunda geração é marcada por revelar motivações para o sucesso ou fracasso da 

implementação das políticas públicas e especialmente pela geração de dois paradigmas, o top 

down (modelo de “cima para baixo” com foco no cumprimento dos objetivos e metas das 

políticas públicas) e o bottom up (modelo de “baixo para cima” com foco na ação dos 

implementares e e nos resultados da política originados por meio deles), que apesar de 

possuirem características peculiares não são considerados excludentes. Essa geração 

compreende o período entre 1975-1980 e focou em formular teorias e modelos analitícos. 

c) a terceira, a partir de 1980 se avalia empiricamente as políticas mediantes as teorias 

pré-formuladas anteriormente de forma crítica e reflexiva. Nessa fase existe a busca de 

aprofundar o assunto da implementação e captar as principais contribuições de cada 
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paradigma, seja top down ou bottom up (LESTER et al., 1987; GOGGIN et al, 1990, 

NAJAM, 1995; WINTER, 2003; OLIVEIRA, 2006).  

De forma complementar a compreensão cronológica, Araújo (2015), a partir de Lester 

et al (1987), traz um sequenciamento temporal envolvendo a evolução das pesquisas inseridas 

na análise da implementação de políticas públicas e o foco adotado por cada um delas 

(Quadro 4). 

 

Quadro 4 – Sequenciamento temporal de estudos envolvendo a implementação de políticas públicas. 
Período Denominação Características 

1970 a 

1975 

A geração dos 

estudos de caso 

- Estudos primeira geração de implementação eram, em sua maior parte, análise 

de como uma decisão central de autoridade foi realizada. 

- Estas pesquisas foram dirigidas primeiramente para descrever as inúmeras 

barreiras para a implementação de políticas eficazes. 

1975 a 

1980 

Estruturas de 

implementação 

- A segunda geração se concentrou em explicar o sucessi ou fracasso da 

implementação. Começou a se criar os modelos. 

- Desenvolvimento de quadros analíticos que identificaram fatores que 

contribuíram para a realização (ou não realização) de objetivos políticos. 

- Surgimento das abordagens top-down e bottom-up. 

1985 a 

1987 

Aplicação das 

estruturas 

- Principais estruturas de implementação foram testados pelos seus autores ou por 

outros durante 1980-1985. 

- Os quadros foram bastante últil na construção de explicações gerais para a 

implementação de políticas de sucesso e fracasso. 

- Os pesquisadores demonstraram que a implementação, em períodos de tempos 

diferentes são muito importantes para os resultados da investigação de 

implementação variou dependendo se eram estudos transversais ou longitudinais. 

- Os estudos de caso do final de 1960 e início de 1970 enfatizaram o fracasso, 

enquanto estudos de implementação posteriores sugerem um resultado mais 

otimista. 

- Estudiosos descobriram que até mesmo programas simples, modestas pode 

falhar. 

1985 a 

1987 

Sínteses e 

revisões 

- Síntese e crítica da literatura implementação. 

- Produção de uma série de críticas de ambos os modelos bottom-up da aplicação 

da política top-down. 

- Tentativas de incorporar as melhores características de cada uma das duas 

abordagens. 
Fonte: Araújo (2013), elaborado a partir de Lester et al (1987). 

 

Assim posto, no decorrer da evolução das teorias da implementação de políticas 

públicas (quadro 04), pode-se encontrar 3 modelos analícos: o top down, o bottom up e a 

teoria híbrida, essa enquadrada nas tentativas de incorporar as melhores características de 

cada uma das outras duas abordagens. Dessa forma, a seguir serão apresentadas as 

características de cada um desses modelos e a escolha analítica da presente tese quanto a 

analíse da implementação . 

Se tratando de modelos analíticos, o primeiro deles é o top down, designado por 

Elmore de forward mapping ou de estudo prospectivo, o foco é o processo normativo de 

formulação dos objetivos e metas das políticas, com minimização do número de atores, 

promovendo nítida distinção entre formulação e implementação, entre política e 
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administração, entre decisão e operacionalização, distinguindo portanto a sequencia das 

etapas inerentes ao processo das políticas públicas (LIMA; ASCENZI, 2013).  

Essa abordagem tem como principais representantes: Pressman e Wildavsky (1998), 

Mazmanian e Sabatier (1983), Van Meter e Van Horn (1975), Howlett e Ramesh (1995) 

Bardach (1977), Hogwood e Gunn (1984), podendo ser reconhecida por ser um modelo onde 

as decisões partem do topo da pirâmide hierárquica das políticas públicas e são executadas 

pela base, tendo por isso caráter dedutivo (SABATIER; MAZMANIAN, 2000). 

O sucesso para os “top-dowers” é atingir os objetivos conforme é mencionado na 

política, precisando, porém, atingir 4 pré-requisitos: 1) objetivos claros e condizentes; 2) 

número mínimo de atores; 3) limitar as mudanças na implementação; 4) o implementador 

deve estar alinhado a política (MATLAND, 1995). Para tanto, adotam a ideia de 

implementação perfeita, racional, do tipo ideal weberiano (PARSONS, 1995), com regras pré-

formuladas para o sucesso ou fracasso e rigorosamente cumpridas e controladas. 

Críticas a esse foco analítico podem ser direcionadas especialmente, no que tange a: a) 

negligência envolvendo a importãncia da história e do contexto em que a política pública irá 

ser inserida, no momento em que se tem como alvo os objetivos e metas formuladas; b) 

incorporação do processo político no contexto da implementação, tendo apenas a visão 

administrativa como preponderante; e c) formuladores das políticas são os atores principais do 

processo, menosprezando a participação efetiva dos demais envolvidos (MATLAND, 1995).  

Já a teoria bottom up, defendida especialmente por: Lipsky (1980), Elmore (1979), 

Kaufman (1973); Howlet, Ramesh (1995); Hjern (1982), tem características indutivas 

(SCHARPF, 1986), desenho retrospectivo e de forma oposta é conhecida como tendo suas 

ações de “baixo para cima”. Os implementadores, workers ou street level bureaucrats, como 

são chamados (LIPSKY, 1971), por terem contato direto com os usuários das políticas 

públicas são capazes de contribuir com o processo decisório e influenciar o processo da 

implementação.  

A ênfase dessa proposta é dada, então, aos locais onde as políticas são executadas e na 

atuação dos implementadores (LIMA; ASCENZI, 2013), os quais apresentam conhecimento 

das particularidades da região e da população alvo da política, podendo assim de forma 

discricionária fazer adaptações ou mudanças necessárias para o aumento da eficiência e 

eficácia do programa  (O’BRIEN; LI, 1999). Para se ter sucesso de acordo como os bottom-

upers precisa-se ter resultados positivos e não apenas cumprir o que foi formulado 

(MATLAND,1995).  
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Nesse segundo modelo, tratado por Elmore (1978) pela denominação de backward 

mapping, o conflito não é visto como disfunção ou falta de coordenação, mas sim como 

mecanismo para se negociar e criar parcerias, permitindo que o comportamento relacional 

entre os atores seja considerado no processo da implementação das políticas públicas 

(PARSONS, 1995). Assim, a influência do poder discricionário daqueles que estão 

diretamente ligados a execução das políticas, assim como o equilíbrio das relações 

intergovernamentais não poderão ser desconsiderados quando se trata dessa abordagem. 

Entretanto, apesar  do incremento na análise de novos atores e contexto quando 

comparado com o modelo top down, o modelo bottom-up é criticado pela super valorização 

dada aos burocratas em detrimento dos formuladores, assim como por considerarem tais 

atores como controladores da política, mesmo não tendo sido eleitos democraticamente pelo 

povo (MATLAND, 1995). Além disso, Sabatier (1986) contrapõe-se a esse modelo, por 

considerar a existência de políticas públicas que precisam de alto grau de tecnicicidade e 

especialização para poder dirimir opiniões a respeito da mesma, além de acreditar que não há 

estruturação suficiente de alguns grupos-alvo para promover mudanças no processo de 

implementação. 

Diante das características dos dois modelos apresentados, surge a teoria híbrida, 

tentando captar os principais elementos analíticas do modelo top down e do bottom up. Com 

essa nova teoria, foi vislumbrada a importância daqueles que não estão nem no topo da 

pirâmide das decisões públicas, nem  na base da mesma, os middle range, os quais ocupam a 

estrutura intermediária das organizações (GOGGIN et al., 1990). A teoria híbrida, tem como 

precursores Goggin, Bowman, Lester e O’Toole (1990) e avança na saída da discussão sobre 

a disputa entre a teoria top down e bottom up (MOTA, 2010) e  reforça a preocupação 

metodológica nos estudos envolvendo a temática (O’TOOLE, 2000). 

Dessa forma, a teoria híbrida tem como proposta a fuga da dicotomia entre o modelo 

top down e bottom up indo ao encontro da fusão das principais características de ambas 

propostas, com ampliação das possibilidades analíticas.  Segundo Craveiro (2015, p. 31) “a 

abordagem híbrida ressalta a influência de fatores relacionados ao contexto político e 

socioeconômico, à inter-relação com a formulação da política e ao tipo de política pública 

implementada”. Segundo esse autor, alguns pesquisadores estudaram essa teoria, tais como 

Hill (2006); Subirats et al. (2008) e relacionaram não apenas os fatores ligados ao desenho da 

política pública, mas também inseriu a importância dos implementadores nesse processo.  
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 Diante dessa perspectiva teórica, definidos os conceitos de implementação e as 

diferentes teorias que essa fase do ciclo de políticas públicas pode ser estudada, o foco da 

presente tese parte para o aprofundamento da implementação sob a ótica do modelo top down. 

A escolha dessa teoria foi baseada nos objetivos da presente tese que envolve 

diretamente objetivos e metas da Política Nacional de Atenção Oncológica, a qual tem 

critérios bem estabelecidos e que sua execução partindo de diretrizes federais a serem 

aplicadas diretamente pelos estados e municípios, semelhante ao fluxo de etapas estabelecidas 

por Mendes et al (2013) com base em Elmore (1996), para retratar os caminhos de uma 

política federal sob ótica do modelo prospectivo (top down), sendo portanto o fluxo analítico 

adotado para subsidiar as análises dos dados da presente tese (Figura 1).  

 

Figura 1 – Política pública federal sob a ótica da teoria top down da implementação. 

 
Fonte: Mendes; Sordi (2013), fundamentada em Elmore (1996,p. 253-254).   
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Para definição dessa teoria, considerou-se também a metodologia adotada nessa tese. 

Segundo Secchi (2012), pela perspectiva top down parte-se da análise de documentos 

relacionados à política para posteriormente verificar as falhas de implementação em campo. 

Nesse sentido, alguns estudiosos propuseram variáveis analíticas relacionadas com a 

aplicação do modelo top down da implementação na prática, tais como Van Meter e Van Horn 

(1975), Edwards (1980), Mazmanain e Sabatier (1983), que podem ser utilizadas para auxiliar 

a compreensão do fenômeno a ser pesquisado (Quadro 5). 

 

Quadro 5 – Teoria top down da implementação e possibilidades analíticas. 

Autores Perspectiva analítica 

Modelo de Van 

Meter e Van Horn 

(1975) 

Ocupa-se das causas da não implementação: os subordinados não sabem o que os 

superiores querem, eles não podem fazer ou se recusam fazer. Os autores sugerem seis 

cluster de variáveis: relevância das normas e objetivos políticos; recursos da política; 

comunicação interorganizacional e aplicação das atividades; características da 

instituição implementadora; ambiente econômico-social-político da instituição 

implementadora; e disposição dos executores para a realização de decisões políticas. 

Modelo de 

Edwards (1980) 

Busca conhecer as condições prévias, bem como os seus principais obstáculos para uma 

implementação bem sucedida. Neste modelo identificaram-se quatro fatores que se 

interagem simultaneamente: comunicação; recursos; disposição e estrutura hierárquica. 

Modelo de 

Mazmanain e 

Sabatier (1983) 

Considera três observações críticas: a formação de políticas é um processo interativo de 

formulação, implementação e reformulação; o foco na realização dos objetivos da 

política declarada; e a implementação pode ser vista em três diferentes perspectivas – o 

formulador, o executor e o público-alvo. Os autores apresentaram dezesseis variáveis 

que foram reunidas em três grupos: rastreabilidade dos problemas; capacidade de 

decisão política de acordo com a estrutura e a implementação também tem um inerente 

dinamismo próprio. 

Fonte: Carvalho et al., 2010. 

 

 Reconhe-se que os três modelos acima apresentados contribuem para que a 

implementação de políticas públicas possa ser avaliada por diferentes parâmetros e 

dependendo das variáveis escolhidas, elas se sobrepõem em mais de um modelo, tal como 

recurso e estrutura. Nesse sentido e considerando os objetivos da presente tese, escolheu-se o 

modelo de Edwards (1980), o qual permite analisar os obstáculos para implementação de uma 

política pública bem-sucedida agrupando categorias em quatro grupos: comunicação, 

recursos, disposição e estrutura hierárquica, as quais são capazes de fornecer subsídios 

necessários para compreensão do problema de pesquisa da presente tese. Tal modelo 

apresenta semelhança com o modelo de Van Meter e Van Horn ao representar como 

categorias a comunicação, os recursos e a disposição dos implementadores, contudo o modelo 

de Edwards (1980), acrescenta a estrutura hierárquica, conseguindo delimitar por meio de 

apenas quatro elementos analíticos os clusters capazes de gerar impactos diretos e indiretos na 

implementação de políticas públicas. As críticas relacionadas a esse modelo envolvem 
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principalmente aquelas vinculadas ao modelo norteador top down e pelo autor não identificar 

quais das variáveis são principais e quais podem ser circunstanciais (NAJBERG; BARBOSA, 

2006). Para a presente tese, ao considerar a matriz federativa existente no Brasil, considera-se 

prudente substituir o termo estrutura hierárquica, por estrutura federativa, visto que a saúde 

pública no Brasil é baseada em princípios e diretrizes onde há compartilhamento de funções e 

responsabilidades entre os entes federativos, distanciando-se assim da matriz hierárquica 

tradicional. 

Por meio desses grupos analíticos será então possível verificar como as falhas na 

condução da implementação de uma política pública, contribuem para o fenômeno da 

judicialização, não sendo, portanto, preocupação dessa tese analisar o comportamento 

relacional entre formuladores, implementadores e o quanto que o perfil ou discricionariedade 

dos mesmos, podem impactar na promoção das demandas judiciais em saúde. Assim como, 

não se pretende avançar em relação as opiniões ou mecanismos de controle social que a 

população alvo da política pública analisada poderiam exercer em prol do cumprimento do 

direito que garantido a saúde.  

 Desse modo, considerou-se que a implementação de políticas públicas, sendo 

analisadas por meio da teoria top down e representada pelas categorias de Edwards (1980), 

está alinhada ao objetivo geral da presente tese e irá contribuir para solucionar o problema de 

pesquisa que envolve como a gestão pública pode lidar com as causas e as consequências da 

judicialização de modo a melhorar a implementação da política de oncologia no Rio Grande 

do Norte. 

 

2.2 CICLO JUDICIALIZADO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

O ciclo judicializado de políticas públicas surgiu com base no ciclo tradicional de 

políticas públicas na tentativa de inserir o poder judiciário como ator e participante da 

complexa dinâmica que envolve o estado e a sociedade na definição do rumo das políticas 

públicas no Brasil. Nesse sentido, o ciclo judicializado de políticas públicas envolve os 

elementos essenciais da análise de uma política pública (formulação, implementação e 

avaliação), que se apresenta judicializada (BARREIRO; FURTADO, 2015), conforme mostra 

a figura 2. 

 

 

 



46 

 

Figura 2 – Ciclo judicializado de políticas públicas.  

 
Fonte: Barreiro e Furtado, 2015. 

 

Por meio desse modelo teórico, as políticas públicas são formuladas e na medida em 

que são executadas e surgem falhas nessa etapa, gera-se o fenômeno da judicialização, a qual 

diante de suas características processuais engloba o que se chamou de formulação judicial. 

Como consequência, há uma implementação forçada das políticas públicas, com posterior 

avaliação dos resultados obtidos e com possível re (formulação) da política original.  

Diante desse ciclo (figura 02), percebe-se que as decisões judiciais são capazes de 

fornecer subsídios analíticos para que a gestão pública analise as motivações para se 

judicializar determinar política pública e quais são os impactos para o planejamento dessas 

demandas judiciais e dependendo do que for obtido dessa avaliação poderá dar sequência ao 

ciclo de avançar para a fase de re (formulação) da política em questão. 

Diante desse ciclo judicializado, a atuação do poder Judiciário pode ser considerada 

um veículo de impugnar e intervir na implementação de políticas públicas, na medida em que 

promove uma implementação forçada de políticas públicas, apresentando-se, desse modo, 

como ator do processo e capaz de representar pessoas excluídas das decisões na esfera 

administrativa e política. Fato esse reforçado por Barreiro e Furtado (2015, p. 306): 

 

Resta evidente que é por falhas na implementação das políticas públicas que 

determinada demanda chega ao Judiciário. E segundo, porque é nessa etapa que as 

consequências da judicialização geram maiores efeitos à administração pública e à 

gestão das políticas públicas. Deve ficar claro que, diante da força normativa dos 

preceitos constitucionais (Barroso, 2010), se houver falhas no processo de 

implementação de políticas públicas (Secchi, 2010), embasadas em direitos sociais 

(saúde, educação etc.), e essas “falhas” forem levadas ao Poder Judiciário, 

judicializando-se aquela determinada política pública, tem-se uma demanda 

legítima. 
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Diante da implementação forçada e promovida pela judicialização, ao Poder Executivo 

cabe a função de implementar a decisão do juiz, cumprindo-a conforme a sentença, deixando, 

no momento do cumprimento da decisão de realizar ponderações quanto a identificação do 

problema, formação da agenda, formulação de alternativas e tomada de decisões, o que altera 

a sistemática do ciclo das políticas pública e gera conjunturas analíticas que precisam ser 

aprofundadas e analisadas, a fim de contribuir com a gestão pública e com a ampliação da 

implementação de políticas pública de forma equitativa.  

 De acordo com o ciclo judicializado apresentado, da forma está esquematizada na 

Figura 2, entende-se que a judicialização acontece quando se tem falhas na implementação. 

Mas a única razão para o fenômeno da judicialização seriam essas falhas na implementação? 

Para solucionar tal inquietação e com o intuito de adotar um modelo teórico capaz de 

comportar as particularidades da judicialização do acesso a medicamentos e que esse 

fenômeno não estivesse apenas interligado a falhas na implementação, mas também outras 

causas pudessem ser analisadas dentro do ciclo judicializado, julgou-se necessário adaptá-lo 

de modo a incorporar todas essas características. Tal adaptação também visa suprir uma 

lacuna apresentada no ciclo judicializado de Barreiro e Furtado (2015) no que diz respeito às 

características analíticas compreendidas entre a fase da formulação e das falhas da 

implementação da política pública. Assim, propõe-se o modelo conforme Figura 3, 

chamando-o de ciclo judicializado de políticas públicas envolvendo a teoria top down da 

implementação. 

Figura 3 – Ciclo judicializado de políticas públicas envolvendo a teoria top down da 

implementação. 
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Fonte: Elaboração própria. 

A partir desse modelo teórico do ciclo judicializado de políticas públicas envolvendo a 

teoria top down da implementação, reconhece-se na presente tese, a premissa de que: falhas 

na fase de implementação da política poderá promover a judicialização e que diferentes atores 

estão inseridos nesse processo. Mas, também não descarta a possibilidade de existência de 

outras causas, diferentes das falhas na implementação também promoverem esse fenômeno. 

Além disso, o modelo proposto de forma sistemática, conseguiu abarcar: o ciclo judicializado, 
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a implementação de políticas pública por meio da vertente top down, as categorias de 

Edwards (1980) para se investigar a implementação e as conjunturas analíticas envolvendo os 

objetivos do presente estudo, os quais envolvem: falhas na implementação da política pública, 

causas da judicialização, consequências, alternativas e evidências da judicialização. 

Ressalta-se, que por meio do modelo teórico proposto, permite visualizar que o poder 

judiciário pode não só intervir na fase da implementação das políticas públicas, mas também 

na de formulação, seja de forma direta ou indiretamente. Entretanto, no que se refere à 

formulação da política, apesar da presente tese reconhecer a participação do poder judiciário, 

especialmente ao longo prazo, visto que os medicamentos deferidos pelo poder judiciário em 

muitas demandas, podem conduzir a avaliações da política e conclusões que levem a 

necessidade de reformulação de postulados e consequentes inclusões e/ou exclusões de 

medicamentos na padronização do SUS, reforça-se que a presente tese não foca em seus 

resultados essa avaliação das consequências da implementação forçada pelo judiciário a longo 

prazo na re (formulação) da política pública. 
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3 PERSPECTIVA METODOLÓGICA 

 

No presente capítulo, foi abordado o delineamento da pesquisa, o tipo da pesquisa com 

suas respectivas fases, seja o plano de coleta ou análise de dados, o quadro metodológico, por 

fim foram abordadas as questões éticas da pesquisa. 

 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA  

 

Fundamentada na necessidade de buscar elementos metodológicos capazes de se fazer 

compreender as causas da judicialização e suas consequências para a gestão pública na 

implementação da política de oncologia no Rio Grande do Norte, optou-se por considerar o 

estudo como descritivo quanto aos objetivos e delineamento e de abordagem qualitativa 

quanto ao problema e natureza da pesquisa (GIL, 2006).  

De forma a complementar o delineamento da presente pesquisa, reconhece-se que a 

escolha do paradigma epistemológico de estudos científicos permite a sustentação e coerência 

entre os pressupostos teóricos, temática, propostas, metodologia, resultados e análises. Desse 

modo, tem-se que a presente tese foi desenvolvida na área de Administração Pública, dentro 

do eixo temático de Políticas Públicas e para tanto necessita de um paradigma que possa 

comportar esses elementos e também o referencial teórico proposto. Em virtude disso, 

primou-se por sair do paradigma funcionalista de Burrel e Morgan (1979) dominante na 

ciência da Administração e ir ao encontro de uma abordagem interpretativista, que tem a 

compreensão de significados como relevante e a interpretação de eventos e comportamentos 

como norteadores do conhecimento produzido.  

Assim sendo e a fim de viabilizar a resolução do problema de pesquisa em questão e 

de ser coerente com o delineamento metodológico pretendido, será utilizado o estudo de caso 

integrado, com triangulação na coleta de dados, por meio da pesquisa documental e 

entrevistas, e como metodologia de análise do caso, optou-se pela análise de conteúdo 

segundo Bardin (2011). 

 

3.2 ESTUDO DE CASO  

 

A pesquisa está fundamentada em um estudo de caso, segundo as prerrogativas de Yin 

(2010), visto que a temática está inserida nas exigências dessa metodologia, que envolvem: a) 

o tipo de questão de pesquisa proposta adequada, b) investigador com pouco controle sobre os 
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eventos, c) enfoque sobre um fenômeno contemporâneo no contexto da vida real e d) envolver 

um significativo diante da judicialização da saúde, no Brasil.  

Assim sendo, o estudo de caso foi realizado no Estado do Rio Grande do Norte, o qual 

apresenta características particulares que precisam ser expostas, a fim de demonstrar a sua 

importância para compreensão do problema de pesquisa,  

 

O estado do Rio Grande do Norte caracteriza-se como a 16ª unidade da federação 

brasileira mais populosa e a décima mais povoada com uma população de 3.168.027 

habitantes, distribuídos em 167 municípios que ocupam uma área de 52.810,699 

km², resultando em uma densidade de 60 hab./km². Esse contingente populacional 

corresponde a 1,7% da população brasileira e 6% da população nordestina, de 

acordo com os dados do último Censo Demográfico do IBGE (2010), apresentando 

um IDHM equivalente a 0,705 e esperança de vida média de 71,15. As principais 

cidades do Rio Grande do Norte são: Natal, Mossoró, Parnamirim, São Gonçalo do 

Amarante, Ceará-Mirim, Macaíba, Caicó, Açu, Currais Novos, São José do Mipibú, 

João Câmara e Nova Cruz. (RIO GRANDE DO NORTE, 2013, p. 18). 

 

Se tratando do Estado do Rio Grande do Norte, torna-se válido mencionar também, 

que o mesmo é dividido em 8 (oito) regiões de saúde seguindo as diretrizes do Plano Diretor 

de Regionalização (PDR/RN): a) Região 1: Litoral sul e agreste, b) Região 2: Oeste, c) Região 

3: Mato Grande e Salineira, d) Região 4: Seridó, e) Região 5: Trairí e Potengi, f) Região 6: 

Alto Oeste, g) Região 8: Metropolitana e h) Região 9: Vale do Açu e que os Municípios 

considerados como unidades integrados do estudo de caso, fazem parte de diferentes regiões 

de saúde. Regiões essas de saúde que são atendidas por 7 serviços habilitados em oncologia 

no estado, os quais estão centralizados nos municípios de Natal e Mossoró: 

 

O Rio Grande do Norte dispõe de 07 serviços habilitados em oncologia. Esses 

serviços habilitados são centralizados em sua maioria na 7ª RS (Natal) e apenas dois 

serviços são regionalizados no município de Mossoró (2ª RS), segunda maior cidade 

em termos populacionais do Estado, ficando os vazios assistenciais nas demais 

regiões de saúde. A habilitação desses serviços conforme registro no Ministério da 

Saúde é de: 04 UNACONs (Hospital Universitário Onofre Lopes, Hospital do 

Coração, Natal Hospital Center e o Hospital Wilson Rosado), 01 UNACON 

exclusiva de Oncologia Pediátrica (Hospital Infantil Varela Santiago), 01 UNACON 

com Serviço de Radioterapia (Liga Mossoroense de Estudo e combate ao Câncer) e 

01 CACON com Serviço de Oncologia Pediátrica (Liga Norte-Rio-Grandense contra 

o câncer). Esses serviços habilitados em oncologia devem realizar atendimento 

integral aos usuários do SUS conforme preconiza as normativas vigentes do 

Ministério da Saúde. Disponibilizam 128 leitos (clínicos e cirúrgicos) cadastrados 

junto ao SUS para atender aos pacientes oncológicos. Conforme determina os 

parâmetros populacionais, o Estado do RN tem quantidade suficiente de serviços de 

oncologia para atender aos pacientes oncológicos (RIO GRANDE DO 

NORTE,2016b). 

 

Esse estado apresenta-se como sendo um caso representativo do processo de 

judicialização do acesso a medicamentos no Brasil, sendo o Estado que proporcional à sua 
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população apresenta número representativo de decisões envolvendo medicamentos, quando 

comparado com outras regiões. Comprovando tal afirmação, em levantamento realizado pelo 

Tribunal de Contas em 2015, demonstrou-se que de 2010 a 2013 houve aumento do número 

de demandas judiciais envolvendo medicamentos em todo o Brasil: crescendo na região sul 

41%, no centro-oeste 64%, no sudeste 93% e no Nordeste 115%. Sendo, o Rio Grande do 

Norte, em termos proporcionais (por 100 mil habitantes), o estado nordestino com maior 

percentual. Quando comparado esse parâmetro com os demais estados brasileiros, fica atrás 

apenas de Santa Catarina (30,1) e Mato Grosso do Sul (20,4) (BRASIL, 2015b).  

Ainda não há dados mais recentes que façam um novo panorama das regiões do Brasil 

com relação a judicialização do acesso a medicamentos, podendo assim com base nos dados 

apresentados, indicar o estado do Rio Grande do Norte como sendo uma região de grande 

interesse de se investigar esse fenômeno. 

Além disso, a representatividade das ações judiciais no Rio Grande do Norte fez com 

que atualmente estivesse no STF a pauta de um caso surgido nesse Estado relacionando a 

judicialização e demanda por medicamentos de alto custo, a fim de deliberar para toda a 

sociedade sobre a liberação de medicamentos de alto custo sem evidencia científica e sem 

autorização pela vigilância sanitária. Além disso, França (2015, p. 240) aponta dados 

relevantes envolvendo esse estado e o custo de medicamentos adquiridos por via judicial: 

 

Ora, só no ano de 2011 o estado do Rio Grande do Norte (RN) desembolsou cerca 

de R$ 20 milhões de reais com ações judiciais que exigiam a compra de 

medicamentos e o pagamento de procedimentos médicos de alto custo. Nesse 

sentido, vale mencionar que o montante de R$ 15 milhões foi apenas para um 

paciente, acometido de uma doença que afeta o sistema sanguíneo (Hemoglobinúria 

Paroxística Nocturna – HPN), para a compra de um único medicamento no 

tratamento a que se submeteu. 

 

Definido o local de estudo e visando a manutenção do rigor metodológico no 

desenvolvimento do estudo de caso foi seguido o roteiro estipulado por Gil (2006), no qual se 

tem quatro fases para o desenvolvimento do estudo de caso: a primeira delimita a unidade-

caso, a segunda refere-se à coleta dos dados, a terceira a análise dos mesmos e por fim a 

elaboração do relatório, o qual será representado pela metodologia e resultados dessa tese. 
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3.3 PLANO DE COLETA DE DADOS  

 

A coleta de dados foi baseada no processo de triangulação, o qual permitiu a 

combinação de variados métodos de coleta de dados, além de diferentes perspectivas teóricas, 

sendo útil para enriquecer e complementar o conhecimento oriundo dessa pesquisa (FLICK, 

2009). Assim sendo, foram utilizadas como fonte de dados: a) a análise documental por meio 

de decisões judiciais (443 casos) e documentos de gestão da saúde estadual do RN (16 

documentos) e b) a realização de entrevistas, envolvendo a secretaria de saúde pública do Rio 

Grande do Norte (06 profissionais), prestadores de serviço à rede de atenção oncológica no 

estado que apresentem atendimento em sua integralidade ao sistema único de saúde (sendo 

um de atendimento de pacientes adultos e outro de atendimento pediátrico, totalizando 07 

entrevistas) (Tabela 1).  

 

Tabela 1 – Coleta de dados envolvendo fontes documentais e entrevistas. 
Método da 

coleta de dados 
Fonte de dados Envolvidos com a pesquisa 

Total de 

fontes 
Total 

Fonte 

documentais 

Decisões judiciais 

TJ (2007-2016) 149 

442 

TRF (2007-2016) 293 

Documentos 

relacionados com a 

gestão da saúde 

pública no RN e com 

a oncologia. 

Plano Plurianual de Saúde (PPA) 
3 

 

16 

Plano estadual de saúde 3 

Relatório anual de gestão em 

saúde (RAGS) de 2007-2015 
9 

Plano estadual de oncologia 

(2017) 
1 

Entrevistas 

UNACON adulto 

Superintendente 

06 06 

Chefe da UNACON 

Farmacêutica da Oncologia 

Chefe do faturamento 

Assistente administrativo da 

UNACON 

Chefe da divisão médica e 

mastologista 

UNACON pediátrico Chefe da farmácia 01 01 

SESAP 
Secretária Adjunta do exercício 

atual (2017). 
06 06 
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Método da 

coleta de dados 
Fonte de dados Envolvidos com a pesquisa 

Total de 

fontes 
Total 

Secretário de saúde e 

superintendente de UNACON, 

em exercício anterior. 

 

Chefe da regulação do estado do 

RN em exercício anterior e atual 

secretária adjunta do município 

do Natal. 

Chefe de gabinete do estado do 

RN em exercício anterior e atual 

chefe de gabinete do município 

do Natal. 

Diretor de planejamento e 

controle do sistema de saúde da 

SESAP e ex coordenador do 

setor de demandas judiciais do 

estado do RN. 

Médica oncologista da regulação 

dos pacientes no estado do RN 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Realizou-se primeiramente a coleta dos dados documentais, a fim de possibilitar a 

geração de informações capazes de embasar os questionamentos realizados aos entrevistados 

na etapa subsequente. Com relação as entrevistas, priorizou-se a seguinte sequência: 

profissionais relacionados a SESAP, depois da UNACON adulto e por fim a UNACON 

pediátrica. Diante dessa definição, restringiu-se a apenas um profissional dessa última unidade 

analítica, devido a saturação teórica obtida com as entrevistas anteriores.  

Posto isso, as seções que seguem abaixo detalham como foi realizado a coleta de 

dados e quais foram as informações obtidas de cada fonte analisada. 

 

3.3.1 Fontes documentais 

 

 A coleta de dados documentais foi dividida em dois momentos: o primeiro relacionado 

a documentos da gestão da saúde pública no Rio Grande do Norte e o segundo faz menção as 

decisões judiciais, ambos especificados a seguir. 

 

3.3.1.1 Documentos relacionados à gestão da saúde pública no Rio Grande do Norte 

 

 Escolheu-se como documentos de gestão a serem analisados de modo a contribuir com 

a verificação do processo de implementação da política oncológica no Rio Grande do Norte: 
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a) os Planos estaduais plurianuais de saúde, envolvendo o período de 2008 a 2019, 

apresentaram três planos sendo analisados: 2008-2011; 2012-2015 e 2016-2019, oferecendo a 

disponibilização de informações envolvendo diretrizes, metas e objetivos da gestão estadual. 

b) os Planos estaduais plurianuais de saúde envolvendo o período de 2008 a 2019, o qual 

apresenta três planos: 2008-2011; 2012-2015 e 2016-2019 e aprofunda o detalhamento dos 

eixos estratégicos que devem guiar a gestão da saúde. 

c)  Relatório anual de gestão de saúde (RAG) estadual entre 2007 e 2015. Tais relatórios de 

gestão fazem parte dos instrumentos de planejamento presentes no sistema único de saúde e 

detalham os resultados alcançados de acordo com as metas previamente estabelecidas. 

Reforça-se, contudo, que o relatório referente ao ano de 2016 não estava finalizado. 

d) Plano estadual de oncologia, publicado em 2017, que detalha a analise situacional do Rio 

Grande do Norte, as características da atenção oncológica no estado, o sistema de apoio, de 

governança, logísticos, monitoramento e financiamento da linha de cuidado do câncer no 

estado. 

 Ressalta-se que esses documentos são de domínio público, contudo, os relatórios 

anuais de gestão foram conseguidos no setor de planejamento da Secretaria da Saúde Pública 

do RN (SESAP), haja vista não estarem disponíveis nos sítios eletrônicos todos os anos 

necessários para a coleta dos dados.  

Por meio desses documentos, investigou-se a implementação da política em questão, 

categorizada em quatro eixos, conforme modelo de Edwards: comunicação, recurso, estrutura 

federativa e disposição dos serviços, os quais apresentaram algumas de suas características 

apresentadas no Quadro 6. 

 

Quadro 6 – Categorias analíticas para análise da implementação de políticas públicas, provenientes do 

modelo de Edwards. 

Categorias relacionadas 

à implementação da 

política oncológica 

Descrição das categorias 

Comunicação 
Comunicação entre servidores, entre o governo e a população, entre governo e 

prestadores de serviços ou outros poderes, como o poder judiciário. 

Recursos Recursos financeiros, humanos e tecnológicos 

Estrutura federativa 
Responsabilidades dos entes federativos incluindo pactuações de serviços; 

transições políticas. 

Disposição 

Disposição dos serviços prestados, da estrutura física, da execução e 

planejamento das atividades que envolvem a oncologia no Rio Grande do 

Norte. 
Fonte: Elaboração própria. 
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 Para tanto, os documentos apresentados foram incorporados ao software NVivo Pro®, 

versão 11, a fim de que fosse realizada a análise das informações. 

 

3.3.1.2 Decisões judiciais 

 

Objetivou-se realizar essa etapa de busca em dois sites, objetivando encontrar 

jurisprudências envolvendo conjuntamente medicamentos oncológicos, pacientes do Rio 

Grande do Norte e entes públicos: a) do Tribunal de Justiça do RN de e b) do tribunal de 

justiça federal 5ª região (TJF-5ª região). Salienta-se que o Tribunal Regional Federal 5ª 

Região tem sob sua jurisdição os seguintes estados: Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, 

Rio Grande do Norte e Sergipe, sendo por isso selecionado. 

Além disso, optou-se por pesquisar as jurisprudências por entender que as decisões são 

proferidas por um colegiado e não por apenas um juiz, como também por considerar o 

princípio do reexame necessário, pelo qual os entes públicos devem recorrer às instâncias 

superiores quando forem réus de ações judiciais e forem obrigados a cumprir a decisão 

favorável ao paciente.  

Ambos tribunais permitem que a pesquisa seja feita pela ementa e por outras 

características do processo judicial, tais como: inteiro teor, do número do processo, da classe, 

do órgão julgador, do relator, da data e da origem do documento. 

Diante disso, optou-se por utilizar a ementa e a data como critérios de busca. Foi 

realizada, então uma pesquisa exploratória nos sites dos tribunais em questão, a fim de 

verificar quais eram as palavras relacionadas à temática que conseguem obter maior número 

de decisões, para que só posteriormente se fizesse a delimitação das strings de busca.  

Definiu-se, após isso, a palavra “medicamento” como palavra chave a ser encontrada 

nas decisões judiciais. Com relação à data, foi feita uma análise histórica das decisões 

judiciais, a começar pelo ano de 2007, período esse que as decisões judiciais no tribunal de 

justiça do Rio Grande do Norte puderam ser consultadas eletronicamente, indo até o ano de 

2016.  

 A partir dessas definições, iniciou-se o processo de coleta de dados, o qual foi 

representado pelo reconhecimento de todas as decisões judiciais que estavam contempladas 

no primeiro filtro de busca: nome “medicamento” presente nas ementas, divididas por ano de 

análise da decisão pelo tribunal (tabela 02). 
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Tabela 2 – Número de decisões judiciais do TJRN e do TRF 5ª Região em 

uma série histórica. 

ANO 
DECISÕES JUDICIAIS 

TOTAL 
TJRN TRF 5ª REGIÃO 

2007 06 10 16 

2008 68 31 99 

2009 76 83 159 

2010 154 124 278 

2011 198 196 394 

2012 163 289 452 

2013 119 313 432 

2014 142 335 477 

2015 149 399 548 

2016 130 613 743 

TOTAL 1205 2393 3598 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Inicialmente foram excluídos desse primeiro levantamento de dados: a) os processos 

que não envolviam o Rio Grande do Norte obtidos no site do TRF5ª região, b) decisões 

judiciais que não faziam referência à solicitação expresso do nome do medicamento 

classificado a priori dentro do grupo de agentes antineoplásicos e imunomoduladores, c) 

decisões judiciais que não apresentavam indicação que o medicamento seria utilizado para o 

tratamento de câncer (Tabela 03). 

 

Tabela 3 – Número de decisões judiciais do TJRN e do TRF 5ª Região analisadas após aplicação dos 

filtros. 

Filtro 

Decisões Judiciais 

analisadas após a aplicação 

do filtro 
Total 

TJ RN TRF5 

1-Palavra-chave: medicamento e ano (2007-2016) 1205 2393 3598 

2-Casos do RN 1205 701 1906 

3-Medicamentos classificados como agentes antineoplásicos e 

imunomoduladores (classificação ATC) 
243 340 592 

4-Tratamento oncológico envolvendo entes federativos do Rio 

Grande do Norte 
149 293 442 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Reforça-se que os filtros foram sendo aplicados de forma sequencial, ou seja, 

inicialmente utilizou o primeiro filtro, analisando todas as decisões, e ao aplicar o segundo, 

foi visto se alguma decisão ainda tinha pendências com relação ao critério de seleção anterior 

e assim sucessivamente, com o intuito de restarem apenas as decisões que se enquadrassem 

dentro do escopo do estudo. Assim sendo, diante dos filtros aplicados, das 3598 decisões 

judiciais encontradas nos sites de busca, 443 foram selecionadas para serem analisadas em 

profundidade. 
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Para poder realizar o filtro envolvendo os antineoplásicos e então classificar todos os 

medicamentos citados nas decisões judiciais, utilizou-se a classificação conhecida com ATC 

(Anatomical Therapeutic Chemical) ou Anatômica Terapêutica Química, a qual tem 

reconhecimento da Organização Mundial de Saúde e é considerada padrão internacional em 

pesquisas envolvendo medicamentos (Quadro 7). Para tanto, usou-se a plataforma eletrônica 

da WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology que disponibiliza um 

mecanismo de classificação de medicamentos de acordo com a ATC. 

 

Quadro 7 – Classificação para medicamentos através do grupo ATC. 
CLASSIFICAÇÃO ATC GRUPO ATC 

A Aparelho digestivo e metabolismo 

B Sangue e órgãos hematopoiéticos 

C Aparelho cardiovascular 

D Medicamentos dermatológicos 

G Aparelho genito-urinário e hormonas sexuais 

H Preparações hormonais sistémicas, excluindo hormonas sexuais e insulinas 

J Anti-infecciosos gerais para uso sistémico 

L Agentes antineoplásicos e imunomoduladores 

M Sistema musculo-esquelético 

N Sistema nervoso 

P Produtos antiparasitários, insecticidas e repelentes 

Q Uso veterinário 

R Aparelho respiratório 

S Órgãos dos sentidos 

V Vários 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Diante dessa classificação, observa-se que apenas as decisões judiciais que 

apresentaram medicamentos inseridos no grupo ATC “L” (Agentes antineoplásicos e 

imunomoduladores) é que foram selecionadas para as etapas seguintes e que tiveram os 

demais filtros elencados anteriormente aplicados. Contudo, por meio da leitura das decisões 

foi possível verificar que existem medicamentos que se apresentam classificados como 

agentes antineoplásicos ou imunomoduladores e que não são utilizados para tratar o câncer, 

então tais decisões foram excluídas também da pesquisa posteriormente, quando da aplicação 

do filtro seguinte, visto que o objetivo do trabalho envolve a Política Nacional de Atenção 

Oncológica.  

Com intuito de auxiliar nesse processo, utilizou-se bulas aprovadas pela ANVISA e 

disponíveis no bulário eletrônico dessa agência, dos medicamentos pleiteadas judicialmente, a 

fim de verificar se em suas indicações terapêuticas havia uso exclusivo para o tratamento do 

câncer. No que tange ainda esse último filtro destaca-se também que, só por meio dele é que 

http://www.whocc.no/atcddd/
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decisões judiciais que envolviam o estado do Rio Grande do Norte, mas não entes públicos e 

sim privados, foram excluídos do processo de análise.  

Com a seleção das decisões realizada, foi possível, então, caracterizá-las, quanto ao 

nome do medicamento solicitado (nome comercial e do princípio ativo), a indicação 

terapêutica, a participação em protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas (PCDT), em 

diretrizes diagnóstica e terapêutica (DDT) e ao custo da sua aquisição, caso seja adquirido 

pelo governo, pelo paciente ou pelo UNACON/CACON. Para a obtenção dos dados 

relacionados ao custo, consultou-se a tabelas de preços disponibilizada pela Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA) e para verificação de informações relacionadas ao PCDT 

ou DDT, realizou-se consultas no sitio eletrônico da CONITEC. 

Então, as decisões judiciais selecionadas foram incorporadas ao software 

QSRNVivo®, para que fosse possível a realização da análise de conteúdo das mesmas.  

Com intuito de validar os filtros de inclusão e exclusão, analisar o tempo gasto para 

codificar as decisões judiciais, como também para verificar a adequação das categorias, 

subcategorias e nós propostos inicialmente, foi feito um teste piloto. Escolheu-se o ano de 

2016 para se fazer as análises iniciais de conteúdo das jurisprudências selecionadas. Para 

tanto, obteve-se após a aplicação dos filtros de inclusão e exclusão, nas jurisprudências 

coletadas, 06 (das 130) decisões judiciais do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e 22 

(das 613) do Tribunal Regional Federal da 5ª região. Essas 28 decisões judiciais foram então 

incorporadas ao software QSRVivo para serem analisadas. Isto posto, com esse estudo piloto 

foi possível evidenciar a saturação teórica na análise das decisões judiciais selecionadas do 

ano de 2016, sendo por isso escolhido fazer a análise de conteúdo apenas nesse ano e analisar 

a evolução histórica dos medicamentos oncológicos solicitados judicialmente em toda a série 

histórica (2007 a 2016). 

 

3.3.2 Entrevista 

 

A entrevista como ferramenta de coleta de dados apresenta diferentes critérios os quais 

precisam ser seguidos antes do início da mesma, tais como: a) planejamento da estrutura 

metodológica a ser seguida; b) a escolha dos entrevistados, os quais precisam ter 

familiaridade com a temática; c) oportunidade de realização da entrevista, que necessita 

antecipação no convite e na confirmação dos envolvidos; d) condições favoráveis a começar 

pela aprovação do projeto em comitê de ética, a fim de garantir regularidade metodológica e 
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científica do estudo, quando necessário; e) preparação do roteiro de entrevista a ser utilizado 

(LAKATOS; MARCONI, 1996). 

Assim sendo, como planejamento da estrutura metodológica, escolheu-se a entrevista 

semiestruturada, a qual pode versar sobre questões abertas e fechadas com possibilidade de 

inserção de questões além do escopo das já elencadas previamente. Ressalta-se também que 

por meio desse tipo de abordagem, onde se tem uma orientação do processo, é possível 

acumular informações de forma a facilitar a análise das mesmas e ao mesmo tempo manter o 

controle na execução da entrevista, na medida em que se têm entrevistados desviando suas 

respostas do foco da pergunta. Para Trivinos (1987) esse tipo de entrevista é um dos 

principais meios para coleta de dados, pois é capaz de transmitir informações oriundas da 

possibilidade de liberdade e espontaneidade do entrevistado, ampliando assim a possibilidade 

de obtenção das informações.  

As entrevistas foram divididas em grupos de acordo com a função e unidade que 

ocupa dentro da Rede de Atenção Oncológica do Rio Grande do Norte, assim sendo gerou-se 

dois grupos a serem pesquisados: um ligado à gestão da política e o outro a execução. O 

primeiro foi formado por: secretários de saúde, superintendente e chefe de UNACON e o 

segundo, pelos profissionais que compõem os demais setores que compõem a UNACON e 

SESAP. 

Tais entrevistados foram convidados a participarem da presente pesquisa, por meio de 

correio eletrônico (Apêndice B), sendo confirmada a marcação de dia e horário da entrevista, 

por e-mail e por contato telefônico. Para a etapa subsequente formulou-se um roteiro de 

entrevista, elaborado com base no referencial teórico e na revisão da literatura, com intuito de 

solucionar o problema de pesquisa em questão.  

Para complementar a formulação desse roteiro de perguntas (Apêndice C) foram 

seguidas as orientações de Flick (2009): a) o não direcionamento na forma que se faz e 

elabora a pergunta; b) a especificidade da indagação; c) o espectro adequado a fim de 

assegurar que os tópicos relevantes à pesquisa, estejam inclusos; d) a profundidade das 

respostas para se conseguir comentários relevantes e capazes de solucionar o problema de 

pesquisa. Além delas, foram considerados pontos relevantes apresentados por Manzini (2003) 

com relação: a) forma das perguntas a fim de evitar que fiquem vagas e inespecíficas, b) 

sequência dos questionamentos de forma a ficar lógica e coerente com a profundidade e 

dificuldade de desenvolver as respostas; c) adequação do roteiro formulado através da 

apreciação externa, a fim de validar o instrumento de coleta.   
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Esse roteiro de entrevista apresentou apreciação externa por outros dois pesquisadores 

com expertise em pesquisas qualitativas, a fim de que houvesse uma análise prévia das 

perguntas presente no roteiro de entrevista, especialmente no que diz respeito às terminologias 

utilizadas no texto das perguntas e com relação as análises das expectativas de respostas, para 

saber se elas correspondem ao que se pretende alcançar nos objetivos específicos com a 

realização das entrevistas. Após essa análise, o roteiro de entrevista foi então finalizado e 

classificado como apto para ser aplicado. 

Assim sendo, realizou-se a aplicação dos mesmos em um teste piloto com dois 

profissionais, um ligado a gestão e outro a execução da política oncológica no Rio Grande do 

Norte, permitindo analisar, com esse teste, a compreensão das questões, a complexidade das 

respostas, a fluidez e o tempo gasto na entrevista, o cumprimento das expectativas aguardadas 

para essa fonte de dados, como também analisar o entendimento por parte do entrevistado do 

termo consentimento livre esclarecimento (TCLE).  

Assim sendo, observou-se que as entrevistas duraram em torno de 20 minutos, tendo 

fluidez nas respostas, sem questionamentos ou dúvidas em relação às perguntas e 

apresentação de pontos relevantes para a resolução do problema de pesquisa da presente tese. 

Outro aspecto a mencionar é que diante das respostas obtidas, houve complementariedade de 

respostas entre os profissionais ligados a gestão e a execução da política, permitindo que a 

judicialização da política oncológica possa ser interpretada e analisada por diferentes 

vertentes e de forma conjunta nesse estudo. 

Considerou-se, então que esse teste piloto foi um momento capaz de fornecer 

elementos importantes para definição do roteiro na versão final e também para determinar a 

sequência da condução da entrevista, que foi definida da seguinte forma: primeiramente 

apresentação do pesquisador e dos objetivos dessa tese, sendo informado que o momento será 

gravado para posterior transcrição dos dados e que o sigilo será garantido, seguido da 

exposição do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido- TCLE (Apêndice D) e do 

momento para esclarecimento de dúvidas de tal termo, seguida da sua assinatura e autorização 

para gravação e início da entrevista.  

Esclarece-se que o TCLE contribui para assegurar a manutenção dos padrões éticos da 

pesquisa, visto que apresenta ao entrevistado o detalhamento do que se propõe com os 

questionamentos, expondo, desse modo: a) os objetivos e os métodos da pesquisa, b) a 

manutenção do sigilo dos envolvidos, c) o direito ao anonimato, d) a necessidade de gravação 

da entrevista e e) possibilidade de publicações em revistas científicas posteriormente, com os 

dados obtidos. Tal termo também detalhar o contato com os pesquisadores envolvidos, haja 
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vista a possibilidade de desistência durante o percurso da pesquisa. Só após a assinatura do 

entrevistado em duas vias do TCLE, onde uma via ficará com ele e a outra em posse dos 

responsáveis pela pesquisa, representando o sua ciência e concordância com os termos 

elencados, é que se prosseguiu com as etapas seguintes. 

A entrevista, então, foi conduzida de modo a estimular respostas completas, estratégias 

para manutenção do foco nas perguntas; atitude respeitosa do entrevistador perante questões 

delicadas e a finalização da entrevista de maneira cordial, conforme sugere Gil (2006). 

Ressalta-se que na presente pesquisa o entrevistador não fez pesquisa participativa, mas 

apresentou a função de observar as respostas fornecidas e guiar o instrumento de coleta de 

dados, a fim de que fossem atingidas as metas pleiteadas com maior número e qualidade de 

informações.  

Alguns cuidados foram tomados na realização das entrevistas, a começar pela escolha 

do local, na tentativa de evitar que houvesse interferências ou interrupções que possam 

atrapalhar a fluidez da resposta do entrevistado. Como se tratavam de profissionais que foram 

entrevistados, então foram escolhidos horários que não interrompessem suas atividades 

laborais e que os mesmos pudessem disponibilizar um período de tempo de no mínimo 30 

minutos para conceder a entrevista.  

As respostas fornecidas foram então transcritas e incorporadas ao software Nvivo. Para 

essa etapa seguiu-se as recomendações de Flick (2009), Gibbs (2009) e Leech; Onwuegbuzie 

(2008), por meio das quais se tentou manter a uniformidade, padronização e sistematização 

dessa etapa (Quadro 8). 

 

Quadro 8 – Convenções de transcrição. 

Símbolo Descrição 

JUDICIALização Intensidade da entonação representada através de letras maiúsculas 

(...) Pausas 

Judici- 
Palavras incompletas ou interrupções devem conter hífen até onde há compreensão da 

palavra 

[ ] Inserções do entrevistador 

Judicialização Ênfases em alguma palavra, essas devem ser sublinhadas; 

((incomp)) Dúvidas ou incompreensões na transcrição 

{ } Notas de campo. 

LLL Risos, sendo a quantidade de “L” proporcional. 

SSS Suspiros, sendo a quantidade de “S” proporcional 
Fonte: Baseado em GIBBS (2009), FLICK (2009), LEECH; ONWUEGBUZIE (2008). 

 

Salienta-se, ainda com relação a transcrição que, a versão incorporada ao software 

QSRNvivo estava anonimizada, de modo a não expor na análise dos resultados nomes de 

pessoas, de instituições ou órgãos.  
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3.4 PLANO DE ANÁLISE DOS DADOS  

 

Para a análise dos dados, optou-se por realizar a análise de conteúdo dos dados 

coletados, via análise documental e entrevistas, por considerar que tal metodologia está 

intimamente relacionada com a escolha epistemológica interpretativista e com a perspectiva 

qualitativa adotadas, visto a possibilidade de inferência de significados latentes oriundos dos 

dados por meio da interpretação dos mesmos. 

Para Bardin (2006), a análise de conteúdo é “um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações visando obter, por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção [...] destas mensagens”. De forma 

mais detalhada, essa técnica pode ser dividida em fases e cada uma delas com suas exigências 

(Figura 4). 

 
Figura 4 – Fases da Análise de Conteúdo, segundo Bardin (2006). 

 
Fonte: Bardin, 2006.. 

 

Assim, pode-se detalhar o processo de análise de conteúdo em 3 grandes etapas, 

independentemente de quais das fontes de coleta de dados seja analisada: fase da pré-análise, 

de exploração do material e tratamento dos resultados e interpretações.  
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A primeira fase representa um momento importante da técnica, visto que a partir dela 

os documentos foram escolhidos e o material foi preparado, tendo para isso a necessidade de 

realizar leituras flutuantes das bibliografias disponíveis, por meio das quais se torna possível a 

formulação de hipóteses, de indicadores e dos objetivos de pesquisa. Assim sendo, na 

presente tese essa etapa se deu com pesquisa dos principais artigos, dissertações e teses. 

Inicialmente não se definiu o período, visto que pesquisou-se primeiramente trabalhos que 

tivessem a temática da judicialização e oncologia conjuntamente, entretanto, como o número 

obtido foi pequeno, então abrangeu-se para pesquisas envolvendo a judicialização da saúde, a 

oncologia e a implementação de políticas públicas de forma independente e assim foi 

construída uma biblioteca virtual com os principais trabalhos envolvendo a temática, a fim de 

subsidiar de forma teórica a proposta analítica da presente tese.  

Após isso, os objetivos do presente estudo foram definidos, assim como as dimensões 

de análise e a escolha pelos documentos de gestão da saúde pública do RN e de entrevistas. 

Posto isso, os dados já coletados foram preparados de modo a avançar para segunda fase da 

análise de conteúdo e de modo a obedecer aos critérios de validade da pesquisa (BARDIN, 

1977): a) exaustividade na pesquisa dos dados, b) representatividade da amostra de 

informações escolhidas, c) homogeneidade e coerência na seleção e d) pertinência entre a 

disponibilidade de informações e atendimento aos objetivos do estudo. 

Diante do corpus de dados estabelecidos e coletados, iniciou-se a fase de exploração 

do material. Essa etapa envolveu a codificação do material escolhido de maneira a ser 

possível gerar unidades de registro, unidades de contexto e de categorias. Para tanto, fez-se 

necessário distinguir conceitualmente o significado de cada uma dessas terminologias, a 

priori: a) a codificação “corresponde a uma transformação – efetuada segundo regras precisas 

– dos dados brutos do texto, transformação esta que, por recorte, agregação e enumeração, 

permite atingir uma representação do conteúdo, ou da sua expressão” (BARDIN, 2006, p. 

103), b) unidade de registro, é a unidade de significação codificada, correspondendo, portanto 

ao segmento de conteúdo a considerar como unidade base, visando à categorização e à 

contagem de frequências (BARDIN, 2011), podendo ser representado pela transcrição dos 

principais trechos do documento analisado, c) unidade de contexto, unidade de compreensão 

para codificar a unidade de registro que corresponde ao segmento da mensagem, a fim de 

compreender a significação exata da unidade de registro (BARDIN, 2011), podendo ter outras 

denominações, tais como: código ou nó e d) categorias ou subcategorias, são rubricas ou 

classes, as quais reúnem um grupo de elementos [...] sob um título genérico, agrupando-os de 

acordo com os caracteres comuns destes elementos (BARDIN, 2011); além disso, são 
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oriundas do processo de categorização, que equivale a classificação de elementos 

constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo 

o gênero (analogia), com os critérios previamente definidos (BARDIN, 2006, p. 117). A 

Figura 5 apresenta um esquema que mostra cada elemento conceitualmente definido acima. 

 

Figura 5 – Análise documental. 

           
Fonte: Elaboração própria. 

 

Dando sequência na análise de conteúdo, os dados transcritos então foram codificados 

por meio da codificação do tipo temática com categorização mista. Para Flick (2009),  na 

codificação temática os códigos emergirão prioritariamente da análise dos documentos, sendo, 

as categorias e subcategorias, definidas com base no modelo teórico. Posto isso, essa fase de 

exploração do material precisa que sejam utilizados critérios precisos e reprodutíveis para 

toda extensão da amostra e que as categorias, subcategorias e códigos gerados tenham relação 

com o referencial teórico, com os objetivos da presente pesquisa e com os princípios e 

diretrizes da política oncológica.  

Com essa definição e considerando o referencial dessa tese, foi feito inicialmente uma 

análise de quais categorias e subcategorias seriam estabelecidas de modo a atender a esses 

pré-requisitos, sendo então selecionadas quatro categorias: a) falhas na implementação da 

política oncológica no RN, b) causas da judicialização, c) consequências, d) alternativas e e) 

evidências (Quadro 9). 
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Quadro 9 – Categorias e códigos oriundos do referencial teórico. 
Categorias Subcategorias  

Falhas na 

implementação 

Disposição dos serviços 

Recursos 

Estrutura federativa 

Comunicação 

Causas da 

judicialização 

Relacionadas a falhas na implementação 

Outras causas 

Consequências 
Efeitos positivos 

Efeitos negativos 

Alternativas 
À curto prazo  

À longo prazo 

Evidências 
Posicionamento dos juízes 

Posicionamento dos gestores 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Como a categorização adotada foi do tipo mista, as categorias, subcategorias e códigos 

foram preliminarmente definidos (32 códigos), contudo com relação aos códigos, esses foram, 

no decorrer das análises do material, reajustados; ora incluídos, ora excluídos, durante o 

processo de análise de conteúdo (VERGARA, 2005). Assim sendo, tais ajustes começaram a 

acontecer na medida em que os dados do teste piloto foram analisados, e terminaram apenas 

com a análise de todos as entrevistas e decisões judiciais (Quadro 10). 

 

Quadro 10 – Evolução na quantidade e descritivo de códigos para etapa da codificação. 

Etapas da codificação 
Quantidade 

de Códigos 

Alterações, Inclusão, Exclusão e Evidências das 

subcategorias e códigos 

1ª etapa 

(Referencial teórico) 
32 - 

2ª etapa 

(Após as entrevistas) 
35 

Acréscimos: 

 Códigos: Soberania da Prescrição Médica, rede 

de atenção oncológica, conflito de interesse, 

judicialização como rotina, judicialização positiva. 

3ª etapa 

(Após as decisões 

judiciais) 

38 

Acréscimos: 

 Códigos: Perícia Medica Judicial, recusa do 

Governo, medicamentos do SUS. 

4ª etapa 

(Finalização do teste 

piloto) 

37 

Evidências: 

 código: antineoplásico foi utilizado para selecionar 

os medicamentos oncológicos de cada decisão judicial, 

não sendo portanto utilizado para caracterização de 

trechos codificados. 

Exclusão: 

 código: saúde baseada em evidência, visto que é 

equivalente ao código: Falta atualização diante dos 

novos tratamentos. 

5ª Etapa 

(análise das decisões 

judiciais e entrevistas) 

64 

Evidências:  

 

 Foram geradas categoria, subcategorias e códigos, os 

quais foram detalhados no quadro 11 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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Esse processo de formação de novos códigos aconteceu até a saturação teórica, a qual 

indica o momento em que as leituras sequenciais não acrescentam novos códigos e novas 

categorias analíticas. Ressalta-se que se priorizou que os códigos gerados preservassem as 

seguintes características: a) exclusão mútua, b) pertinência com o objetivo de pesquisa, c) 

objetividade e clareza, d) fidelidade ao que se propõe e e) produtividade (BARDIN, 2011). 

Posto isso, o Quadro 11 apresenta as categorias, as subcategorias e códigos que nortearam a 

análise de conteúdo realizada no presente estudo. 

 

Quadro 11 – Categorias e códigos oriundos do referencial teórico. 

Categorias 

Subcategorias 

(unidades de 

contexto) 

Códigos 

Falhas na 

implementação 

Disposição dos 

serviços 

Vazios assistenciais 

Inconsistência com os prestadores de serviços oncológicos 

Dificuldades no acesso dos pacientes aos serviços do SUS. 

Falta de contratualização de exames e serviços 

Precisa-se fortalecer as centrais de regulação 

É necessária maior integração e planejamento dos serviços 

Necessidade de incremento de ações com foco nas principais 

causas de morbimortalidade 

Falhas nas relações com o setor privado 

Dificuldade no diagnóstico do câncer 

Inconformidades envolvendo medicamentos 

Sobrecarga de alguns serviços e subutilização de outros 

Capacidade de resposta dos prestadores precisa ser ampliada 

Burocracia dificultando o atendimento das demandas 

Dificuldades licitatórias 

Recursos 

Restrições orçamentárias e financeiras 

Recursos humanos escassos e capacidade técnica comprometida 

Necessidade de ampliar os recursos tecnológicos 

Estrutura 

federativa 

Transição política gerando fragilidades e novos desafios para 

gestão pública 

Descumprimento de pactuações firmadas por entes federativos 

Dupla responsabilidade de gestão gerando impasses 

Comunicação Falhas na rede de comunicação 

Causas da 

judicialização 

Relacionadas a 

falhas na 

implementação 

Inconsistência com os prestadores de serviços oncológicos 

Falta atualização dos protocolos clínicos envolvendo 

medicamentos oncológicos 

Dificuldades no diagnóstico do câncer 

Dificuldades no acesso dos pacientes aos serviços do SUS 

É necessário maior integração e planejamento, especialmente no 

que se refere a relação entre: referência e contra referência no 

atendimento 

Falta de medicamentos e serviços 

Necessidade de tratamento tempestivo e inovação na terapêutica 

Precisa-se fortalecer as centrais de regulação 

Sobrecarga de alguns serviços e subutilização de outros 

Entraves burocráticos 

Princípios do SUS questionáveis na prática 

Outras causas 

Conflito de interesse 

Uso indiscriminado dos medicamentos 

Aumento da rede de proteção aos usuários do SUS 
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Categorias 

Subcategorias 

(unidades de 

contexto) 

Códigos 

Parceria com o judiciário insuficiente 

Consequências 

Efeitos negativos 

Desajuste orçamentário e financeiro 

Prejuízo na prestação dos serviços para a coletividade. 

Desorganização no fluxo de assistência farmacêutica 

Inaplicabilidade do princípio da equidade no SUS 

Necessidade de adaptações na administração pública para 

atender e acompanhar as demandas judiciais 

Descrença no SUS 

Efeitos positivos 

Melhorar a assistência prestada aos pacientes que não 

apresentam alternativas terapêuticas no SUS 

Motivar a discussão da temática: novos medicamentos para o 

SUS. 

Alternativas  

Apoio técnico para as decisões judiciais envolvendo a saúde 

pública 

Atualização dos protocolos envolvendo oncologia no SUS 

Fornecimento de medicamentos administrativamente 

Compras de medicamentos judicializados de forma 

centralizadas 

Parceria com judiciário 

Atualização das tabelas do SIGTAP 

Criação de registro de preço para medicamentos demandados 

judicialmente 

Linha de cuidado do paciente com câncer bem planejada 

Consórcios municipais 

Evidências 

Posicionamento 

dos juízes 

A Responsabilidade no atendimento das demandas de saúde é 

solidária entre os entes federativos 

O governo não pode se recusar a prestar assistência à saúde da 

população: é direito de todos e dever do estado 

Integralidade da assistência, incluindo alternativas terapêuticas 

quando as que o SUS fornece não têm efeito ou não existem 

Condições socioeconômica do demandante são consideradas no 

momento do deferimento 

As normas do SUS também devem ser consideradas nas 

decisões judiciais. 

Prescrição médica é soberana para informar a necessidade do 

medicamento oncológico solicitado 

Escassez legislativa na saúde capaz de subsidiar as decisões 

judiciais 

Posicionamento 

dos gestores 

A judicialização é um problema de saúde pública e de grande 

preocupação para o judiciário, que precisa ser investigada 

A judicialização tem aspectos positivos e negativos, mas os 

benefícios para a gestão pública são poucos quando comparado 

com os prejuízos. 

Prescrição médica é soberana para informar a necessidade do 

medicamento oncológico solicitado 

A Responsabilidade no atendimento das demandas de saúde, 

recaí normalmente aos estados 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Ressalta-se, contudo, que na medida em que as análises dos dados foram sendo 

realizadas, julgou-se que a categoria: causas da judicialização em sua subcategoria: falhas na 

implementação de políticas públicas, precisavam ser classificadas de modo a contemplar as 
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categorias analíticas de Edwards: recurso, disposição, estrutura federativa e comunicação, de 

modo a facilitar as comparações entre os dados obtidos. 

Após essas definições e com a geração de dados provenientes da codificação das 

entrevistas e decisões judicias, inicia-se a fase de tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação do conteúdo analisado. 

 A interpretação os dados se deu por meio da construção iterativa de uma análise feita 

com base em categorias. Para auxiliar nesse processo, foi utilizado um software QSRNvivo, a 

fim de proporcionar uma análise profunda dos dados e uma sistematização eficaz, rigorosa e 

precisa das informações disponibilizadas nas duas diferentes formas de coleta (análise 

documental e entrevista). Tal aplicativo é capaz de disponibilizar os dados a partir de 

unidades de informação, garantindo qualidade, transparência e agilidade na condução do 

processo. Segundo Flick (2009) esse software baseia-se em duas abordagens: na grounded 

theory e na codificação teórica, sendo por isso classificado no grupo de construtores de teorias 

baseadas em códigos, o que possibilita o auxílio em operações textuais e conceituais.  

 

3.5 QUADRO METODOLÓGICO 

 

 O quadro metodológico foi construído considerando: o problema de pesquisa, o 

objetivo geral e específicos, o método de coleta e análise dos dados, pressupostos analíticos e 

o referencial teórico escolhido para subsidiar a construção dessa tese (Quadro 12). 

 

Quadro 12 – Esquema metodológico da pesquisa. 

Problema da Pesquisa 

Como a gestão pública pode lidar com as causas e as 

consequências da judicialização de modo a melhorar a 

implementação da política de oncologia no Rio Grande do 

Norte. 

Objetivo Geral 

Compreender as causas da judicialização e suas 

consequências para a implementação da política de 

oncologia no Rio Grande do Norte. 

Objetivos específicos MÉTODO DE COLETA DE DADOS 
ANÁLISE 

DOS DADOS 

Investigar os obstáculos e as falhas presentes no 

processo de implementação da política 

oncológica no Rio Grande do Norte. 

1) Relatórios de gestão anual (RAGs) de 

saúde pública no RN (2007-2015) 

2) Plano plurianual (PPA) de saúde pública 

no RN: 2008-2011; 2012-2015 e 2016-

2019. 

3) Plano Estadual de Oncologia (2017) 

 

Análise de 

conteúdo 

 

  

Analisar os medicamentos oncológicos presentes 

em decisões judiciais ajuizadas contra entes 

federativos e que envolvem pacientes do Rio 

Grande do Norte 

1) Decisões judiciais disponíveis no site do 

Tribunal de justiça do RN (TJ-RN) e do 

Tribunal Regional Federal da 5ª Região 

(TRF5ªR): 2007-2016. 
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Analisar as características do posicionamento dos 

juízes e dos gestores públicos frente as demandas 

judiciais pleiteando medicamentos oncológicos. 

1) Decisões judiciais disponíveis no site do 

Tribunal de justiça do RN (TJ-RN) e do 

Tribunal Regional Federal da 5ª Região 

(TRF5ªR): 2007-2016. 

2) Entrevistas com gestores públicos 

Investigar fatores que contribuem para o aumento 

da judicialização de medicamentos oncológicos. 

1) Entrevistas com gestores públicos e com 

profissionais vinculados a rede de 

oncologia e de demandas judiciais no 

estado do Rio Grande do Norte. 

2) Decisões judiciais disponíveis no site do 

Tribunal de justiça do RN (TJ-RN) e do 

Tribunal Regional Federal da 5ª Região 

(TRF5ªR): 2007-2016. 

3) Documentos relacionados a gestão da 

saúde: Relatórios de gestão anual (RAGs) 

de saúde pública no RN (2007-2015), 

Plano plurianual (PPA) de saúde pública 

no RN: 2008-2011; 2012-2015 e 2016-

2019 e o Plano Estadual de Oncologia 

(2017) 

Avaliar os efeitos da judicialização na gestão da 

Política Oncológica. 

Entrevistas com gestores públicos e com 

profissionais vinculados a rede de 

oncologia e de demandas judiciais no 

estado do Rio Grande do Norte. 

Identificar alternativas para mitigar os efeitos 

negativos da judicialização para gestão dos 

medicamentos oncológicos. 

Entrevistas com gestores públicos e com 

profissionais vinculados a rede de 

oncologia e de demandas judiciais no 

estado do Rio Grande do Norte. 

Referencial teórico 

Teoria top down da implementação de políticas públicas por 

meio das categorias analíticas de Edwards (1980) 

Ciclo judicializado de políticas públicas de Barreiro e 

Furtado (2015). 
Fonte: Elaboração própria. 

 

3.6 QUESTÕES ÉTICAS  

 

A presente pesquisa foi regida por princípios éticos, os quais envolvem: autonomia dos 

envolvidos, beneficência, não maleficência, justiça e equidade (BRASIL, 2012b). Nesse 

sentido, o projeto de tese foi submetido e aprovado pelo comitê de ética do Hospital 

Universitário Onofre Lopes (HUOL).  
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4 POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE: INTERFACES ENTRE JUDICIALIZAÇÃO E 

ONCOLOGIA 

 

A fim de fornecer o detalhamento do campo analítico, o qual a presente tese pretende 

avançar, bem como pretendendo aprofundar o conhecimento na interligação e 

problematização existente entre essas temáticas: judicialização e oncologia, buscou-se atender 

tais anseios por meio de duas abordagens: a primeira com foco no processo de judicialização 

de políticas públicas de saúde no Brasil: aproximações e implicações e a segunda detalhando 

aspectos relacionados à Política Nacional de Atenção Oncológica. 

 

4.1 JUDICIALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO BRASIL: 

APROXIMAÇÃO E IMPLICAÇÕES 

 

A presente tese, parte da premissa que o setor judiciário atua na busca de sanar 

conflitos de interesse e age de modo que os direitos fundamentais sejam garantidos e 

preservados, o Supremo Tribunal Federal (STF) em 2004, por meio da ADPF n.45, se 

posiciona a respeito da intervenção do poder judiciário na implementação de políticas 

públicas: 

 

É certo que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do 

Poder Judiciário - e nas desta Suprema Corte, em especial - a atribuição de formular 

e de implementar políticas públicas [...] pois, nesse domínio, o encargo reside, 

primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo. Tal incumbência, no entanto, 

embora em bases excepcionais, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, se e quando 

os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que 

sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a 

integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura 

constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo 

programático.[...]. Não obstante a formulação e a execução de políticas públicas 

dependam de opções políticas a cargo daqueles que, por delegação popular, 

receberam investidura em mandato eletivo, cumpre reconhecer que não se revela 

absoluta, nesse domínio, a liberdade de conformação do legislador, nem a de 

atuação do Poder Executivo. É que, se tais Poderes do Estado agirem de modo 

irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a 

eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência 

causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento 

governamental, aquele núcleo intangível consubstanciado de um conjunto irredutível 

de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria 

sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já 

enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a 

possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o 

acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado [...]. 

Em princípio, o Poder Judiciário não deve intervir em esfera reservada a outro Poder 

para substituí-lo em juízos de conveniência e oportunidade, querendo controlar as 

opções legislativas de organização e prestação, a não ser, excepcionalmente, quando 
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haja uma violação evidente e arbitrária, pelo legislador, da incumbência 

constitucional. No entanto, parece-nos cada vez mais necessária a revisão do vetusto 

dogma da Separação dos Poderes em relação ao controle dos gastos públicos e da 

prestação dos serviços básicos no Estado Social, visto que os Poderes Legislativo e 

Executivo no Brasil se mostraram incapazes de garantir um cumprimento racional 

dos respectivos preceitos constitucionais (BRASIL, 2004, p.6). 

 

É nessa perspectiva que se insere o fenômeno da judicialização das políticas públicas, 

surgindo como mecanismo da população obter os seus direitos constitucionalmente 

adquiridos. Reforçando esse posicionamento, o ministro Celso de Mello, por meio do Agravo 

de Instrumento 598.212 Paraná, declara: 

 

Resulta claro, pois, que o Poder Judiciário dispõe de competência para exercer, no 

caso concreto, controle de legitimidade sobre a omissão do Estado na 

implementação de políticas públicas cuja efetivação lhe incumbe por efeito de 

expressa determinação constitucional, sendo certo, ainda, que, ao assim proceder, o 

órgão judiciário competente estará agindo dentro dos limites de suas atribuições 

institucionais, sem incidir em ofensa ao princípio da separação de poderes, tal como 

tem sido reconhecido, por esta Suprema Corte, em sucessivos julgamentos (RE 

367.432-AgR/PR, Rel. Min. EROS GRAU – RE 543.397/PR, Rel. Min. EROS 

GRAU – RE 556.556/PR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, v.g.). Desse modo, não há 

falar em ingerência do Poder Judiciário em questão que envolve o poder 

discricionário do Poder Executivo, porquanto se revela possível ao Judiciário 

determinar a implementação pelo Estado de políticas públicas constitucionalmente 

previstas. […].” (BRASIL, 2013c) 

 

 Conciliando, então, o aumento da influência do poder judiciário, a criatividade 

jurisdicional e a judicialização da política, Carvalho e Leitão (2010) apresentam um quadro 

analítico envolvendo o poder judiciário e as políticas públicas, de modo a apresentar o 

posicionamento dos principais pesquisadores da temática, especialmente ao que tange a 

judicialização da política (Quadro 13). 

 

Quadro 13 – Quadro analítico envolvendo a atuação do poder judiciário. 

AUTORES 

AUMENTO DA 

INFLUENCIA DO 

PODER JUDICIÁRIO 

CRIATIVIDADE 

JURISDICIONAL 

/ATIVISMO 

JUDICIAL 

JUDICIALIZAÇÃO DA 

POLÍTICA 

MAURO 

CAPPELLETTI 

(1993) 

Consequências da 

expansão em todos os 

seus ramos com o 

advento do Welfare 

State. 

Inerente à atividade do 

juiz e não prejudicial à 

ordem democrática. 

Considera a criatividade 

crucial para entender a 

intervenção do judiciário 

na política. 

A judicialização está ligada ao 

ativismo judicial. Ele considera 

uma coisa indissociável da outra. 

ANTOINE 

GARAPON 

(1999) 

Consequência do 

enfraquecimento do 

estado pelo mercado, do 

desmoronamento 

simbólico do mundo 

político e fracasso das 

instâncias de resolução 

Reconhece os benefícios 

da intervenção judicial e 

alerta para a 

possibilidade de 

usurpação do poder 

político. 

Não é um aumento da litigância 

jurídica em si, mas um processo 

de aumento da aplicabilidade do 

direito; interferência judiciária e 

um fenômeno possibilitado pelos 

políticos, devido a uma inflação 

do ato de legislar e da falta de 
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AUTORES 

AUMENTO DA 

INFLUENCIA DO 

PODER JUDICIÁRIO 

CRIATIVIDADE 

JURISDICIONAL 

/ATIVISMO 

JUDICIAL 

JUDICIALIZAÇÃO DA 

POLÍTICA 

de conflitos tradicionais 

(família, igreja,etc) e do 

fim do mundo socialista 

e da bipolarização do 

mundo. 

clareza dos textos legais. 

TATE E 

VALLINDER 

(1995) 

Consequência da queda 

do comunismo e da 

União Soviética, com os 

EUA como a única 

potência mundial, 

tornando a instituição da 

revisão judicial norte-

americana num modelo a 

ser seguido. 

A criatividade não é 

inerente a atividade 

jurisdicional, mas é 

possível e aceitável. 

Apresenta dois componentes: 

uma nova disposição dos 

tribunais judiciais, expandindo o 

escopo das questões sobre as 

quais devem formar juízos 

jurisprudenciais e o interesse de 

políticos e autoridades 

administrativas em adotar 

procedimentos semelhantes aos 

judiciais. 

WERNECK 

VIANNA (1999, 

2002) 

Expansão do princípio 

democrático implicou 

numa crescente 

institucionalização do 

direito na vida social 

Concorda com Capelletti 

quanto à importância dos 

juízes no processo 

decisório 

Judicialização vista em termos 

de procedimentalização do 

direito e da ampliação dos 

instrumentos judiciais. 

FARO DE 

CASTRO 

(1997) 

-- 

Enxerga no ativismo uma 

potencialidade para a 

judicialização da política 

A mesma definição elaborada 

por Tate e Vallinder (1995) 

ROGÉRIO 

ARANTES 

(1999, 2002) 

-- 

Não desconsidera a 

importância, mas aceita 

outros elementos mais 

centrais para a 

judicialização da política 

Requer uma descrição do quadro 

institucional e das regras que 

permitem ou impedem ações 

tipicamente políticas por parte 

dos tribunais. 
Fonte: Carvalho e Leitão (2010, p. 416) com base em Oliveira e Carvalho (2006). 

 

Diante das diferentes possibilidades analíticas permitidas, o fenômeno da 

judicialização vem despertando o interesse de diferentes áreas do conhecimento, as quais 

buscam compreender as características desse fenômeno que recentemente vem aumentando 

nos tribunais brasileiros. Para Vargas-Pelaez et al. (2014) a intensidade de pesquisas no Brasil 

envolvendo essa temática se deve especialmente: a) a magnitude do problema nesse país, b) a 

relação entre corpo acadêmico com a institucionalização do Sistema Único de Saúde e, c) ao 

aumento dos investimentos em pesquisas inseridas na saúde pública. 

De forma sintética, a judicialização no Brasil apresenta um panorama definido e 

envolve diretamente falhas no SUS e falta regulamentação do sistema público: 

 

a) a judicialização no Brasil é um fenômeno crescente e com resultados financeiros 

elevados, comprometendo os escassos recursos aplicados em saúde; b) Os tribunais 

estão sempre com muitos processos para serem julgados e, via de regra, todos são 

deferidos; c) Todas as demandas judiciais são contra o poder público, nos três níveis 

de atuação, Federal Estadual e Municipal e, predominantemente, para acesso a 

medicamentos e, mais raro, por procedimentos ou leitos em Unidade de Terapia 

Intensiva; d) Este fenômeno, que deveria ser uma exceção, tem se tornado prática 
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diária na busca dos direitos sociais à saúde, decorrente de falhas no Sistema Único 

de Saúde ou pela falta de regulamentação (Zago et al., 2016, p.297) 

 

Posto isso, o crescimento desse fenômeno, pode ser evidenciado em balanço parcial 

divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça-CNJ, em abril de 2011, pelo qual se verificava 

que o número de ações judiciais na área de saúde em todo o país chegava a 240.980 

(BRASIL, 2015c), sendo a maior parte delas solicitações de pessoas reivindicando na Justiça 

o acesso a medicamentos (VENTURA et al., 2010). Em 2009, o Supremo Tribunal Federal 

convocou audiências públicas, a fim de debater a judicialização das ações de saúde e 

estimular o diálogo sobre a temática. Tal abordagem pôde ter sido motivada pelo aumento 

expressivo da invocação do poder judiciário para concessão de benefícios envolvendo a 

saúde, afirmativa representada pelo crescimento de 1.920% nas ações judiciais contra o 

Ministério da Saúde, de 2005 a 2008, envolvendo apenas medicamentos (FRANCO, 2010). 

Pierro (2017) faz um levantamento de 2010 a 2016 dos valores financeiros dispendidos pelo 

governo federal para financiar a aquisição judicial de medicamentos (Figura 6), verificando -

se que em 2016, os gastos dispendidos pelo governo federal para financiar a aquisição judicial 

de medicamentos era aproximadamente R$ 1,6 bilhão de reais. 

 

Figura 6 – Valores dispendidos pelo governo federal para financiar a aquisição 

judicial de medicamentos. 

 
Fonte: Pierro, 2017 com base nos dados do Ministério da Saúde 

 

Alinhado ao crescimento da busca do judiciário por demandas envolvendo a saúde 

pública e em especial os medicamentos, está a legitimidade dos direitos sociais, garantida por 
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meio da via judicial, apresenta-se como pilar da expansão do modelo norte-americano pelo 

qual se tem juízes decidindo conflitos políticos e indo muitas vezes de encontro com políticas 

públicas instituídas por meio do parlamento (LOUREIRO, 2014).  Assim, ao passo que o 

poder judiciário é composto por membros não eleitos pela população e por isso não são 

considerados representantes políticos do povo e mesmo assim interfere nas decisões 

envolvendo políticas públicas e priorizando minorias, a ordem democrática se torna alvo de 

análise diante do fenômeno da judicialização (HIRSCHL, 2007). 

É nesse sentido que Wang et al (2014, p.11) ressaltam que existem efeitos que 

precisam ser analisados ao se estudar o fenômeno da judicialização: 

 

Os efeitos para o sistema são deletérios, por pelo menos três motivos: i) porque 

acarretam um acesso desigual ao SUS, pois aqueles que litigam têm acesso a um rol 

mais amplo de ações e serviços de saúde, enquanto o restante da população conta 

apenas com aquilo que está definido nas políticas; ii) porque geram um desequilíbrio 

na distribuição de competências dentro do sistema, sobrecarregando o ente mais 

frágil do conjunto, o município; e iii) por fim, porque geram um elevado grau de 

incerteza ao gestor público, não apenas sobre quanto recurso público precisará 

disponibilizar para a compra de medicamentos demandados judicialmente, mas 

também sobre o impacto nas contas públicas e os cortes necessários em outras 

despesas e políticas. 

 

Contudo, a Constituição federal em seu artigo 196 declara que: “A saúde é direito de 

todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução dos riscos de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.  Reforçando o entendimento da 

necessidade de os entes públicos oferecerem serviços de saúde, a Lei 8.080/90, regulamentada 

pelo Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, afirma em seu art. 2º que: “a saúde é um 

direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao 

seu pleno exercício” (BRASIL, 2011a). E em casos onde tais condições não são resguardadas 

à população, o poder judiciário poderá intervir, sendo tal ação prevista pelo artigo 5º, XXXV, 

da Constituição Federal: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou 

ameaça a direito” (BRASIL, 1988). Por isso, (BARROSO, 2011, p. 71) pondera os efeitos 

positivos e negativos da judicialização:  

“O fenômeno da judicialização no Brasil decorre do modelo constitucional brasileiro 

e, portanto, em alguma medida ele é inevitável. Constitucionalizar é tirar uma 

matéria da política e trazê-la para dentro do Direito. E, portanto, existem prestações 

que o Judiciário não pode se negar a apreciar - e é muito bom que seja assim. Porém, 

a judicialização tem uma óbvia faceta negativa. É que, na medida em que uma 

matéria precise ser resolvida mediante uma demanda judicial, é sinal que ela não 

pôde ser atendida administrativamente; é sinal que ela não pôde ser atendida pelo 

modo natural de atendimento das demandas, que é, por via de soluções legislativas, 

soluções administrativas e soluções negociadas. A faceta positiva é que, quando 
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alguém tem um direito fundamental e esse direito não foi observado, é muito bom 

poder ir ao Poder Judiciário e merecer esta tutela”. 

  

No que tange a ação do poder judiciário, a eficiência das ações e diante da necessidade 

de considerar não só elementos jurídicos no que diz respeito ao direito à saúde, mas também 

as diretrizes e princípios das políticas públicas de saúde pública brasileira, alguns tribunais 

estão avançando nas metodologias usadas para embasar cientificamente as decisões judiciais. 

Dessa forma, o poder judiciário tem utilizado de suporte técnico-científico de comissões 

interdisciplinares, que de forma consultiva apresentam elementos médico-legais 

indispensáveis na apreciação das ações feita pelos juízes, como é o caso do fornecimento de 

informações a respeito da comparação da eficácia e evidência científica dos medicamentos 

para a patologia elencada na solicitação judicial, do registro do medicamento em órgãos 

sanitários, da análise da presença do mesmo em políticas de assistência farmacêutica e com 

distribuição gratuita quando requerido por meio da denominação genérica, o custo benefício 

de deferir um pleito que busca o tratamento medicamentoso. 

Pode-se considerar também que outros avanços envolvendo o poder judiciário e as 

políticas públicas, de forma específica envolvendo a fase da implementação de políticas 

pública, estão acontecendo.  Tem-se, por exemplo, a Resolução 238 de 6 de setembro de 2016 

que dispõe sobre a criação e manutenção de Comitês Estaduais da Saúde pelos Tribunais de 

Justiça e Regionais Federais, como também de especialização de vara quando existir mais 

uma vara da fazendo Pública (BRASIL, 2016a). Tais comitês e câmara técnica envolvendo a 

saúde pública consideram além da decisão judicial, envolvendo o deferimento ou não da 

solicitação judicial, a análise de critérios técnicos, científico e que respeitam os aspectos das 

políticas públicas instituídas.  

Quando se trata da área da saúde e do acesso a medicamentos de forma específica, o 

poder judiciário tem feitos solicitações para inclusão desses produtos no SUS à instância 

responsável por tal atribuição, chamada de CONITEC- Comissão Nacional de Incorporação 

de Tecnologias no SUS. Essa comissão, instituída pela Lei 12.401 (2011), regulamentada pelo 

Decreto 7.646 (2011), representa um órgão colegiado de caráter permanente, sendo parte 

integrante do Ministério da Saúde, estando inserido diretamente nos processos de 

incorporação de novas tecnologias ao SUS, na lista padronizada de medicamentos 

disponibilizados gratuitamente a população e também nos protocolos clínicos e diretrizes 

terapêuticas- PCDT e formulário terapêutico, os quais servem como guia de orientação para 

prescrições médicas de pacientes do SUS. 
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A fim de comprovar tal afirmação, foi visitado o site eletrônico da CONITEC em 

julho de 2014, que dispõe de informações referentes às solicitações de incorporação, 

incluindo: demandante, nome da tecnologia, indicação terapêutica, data de início do processo, 

pareceres, acompanhamento do processo. Além disso, dispõe de informações sobre audiências 

públicas e a respeito das orientações fornecidas aos magistrados. Optou-se por analisar apenas 

os demandantes de um grupo de medicamentos, aqueles que tivessem grande impacto 

financeiro na incorporação e que tratasse de patologias com altos índices na população 

brasileira, escolhendo-se então, aqueles destinados ao tratamento de câncer. Observou-se que 

apesar de incipiente ainda, a justiça já está inserida nesse processo de incorporação de 

medicamentos no SUS (uma solicitação das 27 registradas; 3,7% por via administrativa), 

podendo assim gerar alterações e impactos nas políticas públicas de medicamentos, sem 

envolver diretamente a emissão de determinações judiciais (judicialização). 

Ressalta se, que a CONITEC permite que a demanda seja proveniente de pessoa física 

ou jurídica, possibilitando assim que ajam vários demandantes de processos envolvendo 

medicamentos. Essa pesquisa permitiu verificar que entre os principais solicitantes está a 

indústria (18 solicitações das 27 registradas; 66,7%) e o governo (8 solicitações das 27 

registradas; 29,6%) representado por suas secretarias municipais, estaduais ou federais. Isso 

reforça o cenário atual em que os diferentes atores inseridos nas políticas públicas utilizam os 

mecanismos disponíveis para reivindicarem seus direitos constitucionais e com isso 

atualizarem o elenco de medicamentos disponibilizados gratuitamente para população, sem 

terem que utilizar os recursos judiciais para adquirir tais itens. 

Com relação a CONITEC, entretanto, o trabalho de Pierro (2017) aponta a ressalva 

com relação aos parâmetros adotados para incorporação de medicamentos destinados ao SUS, 

visto que existem doenças raras, que também precisam ter alternativas terapêuticas 

disponíveis no SUS e que assim como os pacientes de doenças mais convencionais 

necessitam de tratamentos gratuitos, pois muitas vezes a única alternativa para esses pacientes 

é o serviço público, quando se verifica o elevado custo desses fármacos.  Assim sendo, os 

parâmetros de incorporação de novas tecnologias no SUS também devem abarcar tais 

particularidades. 

O rumo da judicialização da saúde tem reflexos diretos na vida de muitos pacientes 

que aguardam tratamentos medicamentosos. O reflexo disso pode ser visto na repercussão do 

julgamento de diferentes decisões judiciais, dentre as quais se destaca a medida cautelar da 

Ação Direta de Inconstitucionalidade 5501 de 19/05/2016, o qual suspendeu os efeitos da Lei 
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13269/2016 que liberava o uso da fosfoetanolamina para pacientes com neoplasia maligna e 

fixou parâmetros para o processo de judicializar demandas de saúde (BRASIL, 2016b).  

Além dessa decisão, recentemente o Supremo Tribunal Federal voltou a discutir o 

fornecimento de medicamentos de alto custo que não tem registro no Brasil e de 

medicamentos que não estão na lista do SUS, mas que são solicitados judicialmente, por meio 

do julgamento das ações: RE 566.471/RN e RE 657.718/MG. O resultado desse julgamento 

implicará no tratamento de muitos pacientes que aguardam o recebimento de medicamentos e 

entraram na justiça para recebê-los, visto que por meio das políticas públicas não estariam 

disponibilizados gratuitamente.  

Um caso que recebeu repercussão nacional em 2017 e que envolve ao mesmo tempo 

doença rara, medicamento não disponibilizado no Brasil e paciente com risco de morte foi o 

caso de uma criança com atrofia muscular espinhar (AME) que precisava de um medicamento 

chamado Spinraza/Nusinersen, o qual tem o custo unitário de 500 mil reais e por tratamento 3 

milhões de reais. Trata-se de uma doença fatal, rara e que no Brasil ainda não há tratamentos 

disponíveis, mas que já tem medicamento aprovado pelo Food and Drug Administration- 

FDA para tratar essa enfermidade. No caso específico desse paciente, houve uma demanda 

judicial que tramita em segredo de justiça e que demandava ao plano de saúde o custeio desse 

tratamento. Houve indeferido e a partir de então mobilizou-se as redes sociais na tentativa de 

se conseguir a importação do produto. O resultado foi a obtenção do medicamento e a 

instauração de uma campanha, por meio de abaixo assinado, para que o medicamento em 

questão fosse liberado pela ANVISA e para que o SUS pudesse incorporá-lo a sua 

padronização. Ainda não se sabe qual vai ser o posicionamento da ANVISA e dos órgãos 

colegiados que incorporam novas tecnologias ao SUS com relação ao medicamento para tratar 

atrofia muscular espinhal, mas reconhece-se que o posicionamento do STF quanto a aquisição 

de medicamentos por via judicial, especialmente no que tange patologias sem tratamentos 

disponíveis no SUS vai repercutir na vida de muitos pacientes que aguardam o início do seu 

tratamento. 

Existem controvérsias entre os ministros com relação aos parâmetros que devem ser 

considerados no processo da judicialização. Pelo Ministro Marco Aurélio, deve ser 

considerado: a) demonstração da imprescindibilidade, b) impossibilidade de substituição, c) 

incapacidade financeira do enfermo, d) da falta de espontaneidade dos membros da família 

solidária em custeá-lo. Já o ministro Roberto Barroso de forma semelhante também considera 

a incapacidade financeira do paciente e a impossibilidade de substituição pelo SUS, mas 

acrescenta: a) a não incorporação do medicamento não resultou de decisão expressa dos 
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órgãos competentes, b) comprovação de eficácia do medicamento pleiteado à luz da medicina 

baseada em evidências, c) propositura da demanda necessariamente da União. O Ministro 

Edson Fachin, valoriza: a) o requerimento prévio administrativo, b) subscrição por médico da 

rede pública, c) utilização da denominação comum brasileira-DCB ou denominação comum 

internacional-DCI, d) justificativa da inadequação ou inexistência de medicamento ou 

tratamento dispensado pelo SUS, e) laudo com comprovação de superioridade farmacológica 

do medicamento solicitado judicial em relação ao disponibilizado pelo SUS para a mesma 

doença, se houver.  

Nesse sentido, ainda não há um consenso com relação aos parâmetros que devem ser 

seguidos, contudo já existem recomendações que guiam o serviço público de saúde no que diz 

respeito à dispensação de medicamentos envolvendo o poder judiciário, sendo notória a 

utilização: a) da medicina baseada em evidência, b) da prescrição com nome do medicamento 

descrito pela da denominação comum brasileira-DCB ou denominação comum internacional-

DCI e c) de medicamentos registrados na ANVISA. 

Enquanto não há definições do STF com relação a essas ações judiciais (RE 

566.471/RN e RE 657.718/MG), destaca-se que várias vertentes que precisam ser ponderadas 

no momento da decisão judicial. Especialmente ao considerar a presença de diferentes atores 

inseridos no processo de implementação das políticas públicas, a ascensão do fenômeno da 

judicialização da saúde nessa etapa do ciclo das políticas públicas, a possibilidade de 

existência de interesses contrários aos da administração pública e os elevados recursos 

financeiros destinados ao custeio do atendimento das demandas judiciais. Nesse sentido, 

investigações policiais evidenciaram o envolvimento de indústrias farmacêuticas, médicos, 

advogados, empresários, pacientes em organizações criminosas que induzem o crescimento de 

demandas judiciais por medicamentos novos no mercado e que apresentam elevados custos 

aos cofres públicos (FALAVINHA; MARCHETO, 2017). 

Além disso, o fenômeno de judicializar demandas sociais também repercute na 

necessidade de avaliar o cumprimento das decisões judiciais proferidas, visto que no 

momento em que as decisões não são cumpridas pelo ente público, os gestores podem ser 

penalizados e ao mesmo tempo o paciente fica sem o tratamento requerido. Portanto, o 

descumprimento das decisões judiciais faz com que o ônus para os cofres públicos seja ainda 

maior, haja vista que além do recurso vinculado ao atendimento da demanda judicial, há 

também agregado a ele, o valor das multas e penalizações financeiras. 

Nesse contexto, ainda existe outro impasse que envolve questões orçamentárias da 

União, Estados e Municípios, os  quais precisam garantir para que as políticas públicas sejam 
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efetivas e ao mesmo tempo são compelidos a atender decisões judiciais que comprometem 

parte considerável do recurso financeiro destinado à saúde para um só paciente, então se tem 

o conflito entre o direito individual versus o coletivo, apresentando como complicador a 

impossibilidade de se mensurar quanto vale a vida e o sofrimento dos que precisam adquirir o 

benefício não disponibilizado nos serviços públicos de saúde, por vias administrativas. 

Diante dessa problemática e considerando a ascensão do fenômeno da judicialização, 

recentemente, foi publicada pela Corregedoria do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul 

o provimento nº 2/2015, pelo qual os magistrados são orientados a respeito dos procedimentos 

que devem ser adotados antes, durante e posteriormente à decisão judicial, assim se deve: a) 

comprovar a realização do pedido administrativo antes da solicitação judicial, b) verificar a 

existência do registro dos medicamentos em órgãos sanitários com pré-requisito antes de 

deferir os medicamentos, c) não acatar solicitações para o uso off label de fármacos, que se 

trata de fazer uso em  tratamentos divergentes daquelas elencadas na bula, d) nem para uso 

experimental, e) os medicamentos quando diferentes dos padronizados na Relação Nacional 

de Medicamentos Essenciais (RENAME) deve apresentar as evidências científicas que 

comprovem eficácia do medicamento para a patologia indicada, f) solicitação prestação de 

contas (BRASIL, 2015d). 

Corroborando com a adoção de tais medidas, e de forma específica, com a necessidade 

de se avaliar os casos onde existem medicamentos destinados para o uso off label, Vieira e 

Zucchi (2007) destacam que os medicamentos judicialmente solicitados precisam de ensaios 

clínicos, de comprovação científica e registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) antes de serem deferidos, pois, em seus resultados, do gasto total com 

judicialização de acesso a medicamentos, 75% foram destinados à aquisição desses fármacos, 

apesar da ausência de evidência técnico-científica suficiente que justificasse a sua utilização.  

Salienta-se também que dentre as diversas maneiras de se conceder o benefício ao 

paciente, o poder judiciário pode, diante de tantas alternativas: a) obrigar o ente público a 

adquirir o medicamento por meio de compra direta e após isso o responsabilizar pela entrega 

do item ao paciente ou ao hospital credenciado na rede de assistência do SUS, b) fazer com 

que tal ente faça o depósito do recurso financeiro equivalente ao valor do medicamento, na 

conta bancária do paciente, o qual pode não ter instrução técnica suficiente para adquirir o 

produto considerando os critérios de custo-benefício do produto, c) pode solicitar ao ente 

público uma cotação dos preços dos medicamentos e assim já direcionar a aquisição do 

produto pelo paciente para a empresa que ofereça o menor preço, ou ainda d) determinar que 
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o CACON ou UNACON, se tratando de medicamentos oncológicos, adquira o medicamento 

com recursos advindo dos entes públicos. 

Então, observa-se que várias são as formas de aquisição do medicamento e de acordo 

com a opção escolhida, a repercussão financeira pode ser diferenciada e ainda pode-se 

privilegiar determinados fornecedores. Registra-se que medicamentos utilizados para 

tratamentos contínuos ao serem solicitados aos entes públicos por meio judicial, como terão 

que ser comprados mensalmente, podem ser colocados em registros de preços, a fim de que 

possam tentar adquirir por melhores preços, fato esse que não acontece quando o dinheiro é 

depositado diretamente na conta bancária do paciente. 

Outro ponto válido de se mensurar é o acompanhamento desses pacientes que precisam 

utilizar os medicamentos de forma continuada, pois muitas vezes o tratamento é concluído ou 

alterado e tal mudança não é fiscalizada e/ou auditada e assim o controle com relação a 

devolução, dos medicamentos não utilizados, fica prejudicado. Fato agravado quando se tem 

medicamentos comprados pelos entes públicos para cumprir com decisões judiciais e os 

pacientes não vão buscar tais fármacos, o que gera acúmulo de medicamentos indevidamente 

e recursos financeiros deslocados para demandas impróprias. 

Assim, o fato de levar as necessidades de saúde para que o poder judiciário decida 

entre deferir ou não um pedido judicial que pleiteia medicamentos envolve, dentre tantos 

elementos, o fato de estar na Constituição Federal o dever do Estado de garantir a saúde para 

população, não restringindo o tipo, a quantidade e o grau da assistência, ao passo que de 

forma paradoxal há políticas públicas de dispensação gratuita de medicamentos que direciona 

os entes federativos a distribuírem para as pessoas medicamentos específicos e não todos os 

solicitados pelos médicos.  

Diante desses elementos, observa-se que o aprofundamento da análise dos diferentes 

impasses envolvendo a judicialização do acesso a medicamentos pode retratar a complexidade 

da judicialização e políticas públicas de saúde, tornando-se desafiador encontrar mecanismos 

para minimizar os transtornos que esse fenômeno poderá ocasionar, não só aos cofres 

públicos, mas também a saúde da população. 

 

4.2 A POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO ONCOLÓGICA 

 

A Política Nacional de Atenção Oncológica (PNAO) atualmente é representada pela 

Política Nacional para prevenção e Controle de Câncer e tem por princípios e diretrizes: a) 

princípios gerais; b) princípios e diretrizes relacionados à promoção da saúde; c) princípios e 
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diretrizes relacionados à prevenção do câncer; d) princípios e diretrizes relacionados à 

vigilância, ao monitoramento e à avaliação; e) princípios e diretrizes relacionados ao cuidado 

integral; f) princípios e diretrizes relacionados à ciência e à tecnologia; g) princípios e 

diretrizes relacionados à educação; e h) princípios e diretrizes relacionados à comunicação em 

saúde.  

Para a presente tese, destaca-se os princípios gerais dessa política:  

 

I - Reconhecimento do câncer como doença crônica prevenível e necessidade de 

oferta de cuidado integral, considerando-se as diretrizes da Rede de Atenção à Saúde 

das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do SUS; 

II - Organização de redes de atenção regionalizadas e descentralizadas, com respeito 

a critérios de acesso, escala e escopo; 

III - formação de profissionais e promoção de educação permanente, por meio de 

atividades que visem à aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes dos 

profissionais de saúde para qualificação do cuidado nos diferentes níveis da atenção 

à saúde e para a implantação desta Política; 

IV - Articulação intersetorial e garantia de ampla participação e controle social; e 

V - a incorporação e o uso de tecnologias voltadas para a prevenção e o controle 

do câncer na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no 

âmbito do SUS devem ser resultado das recomendações formuladas por órgãos 

governamentais a partir do processo de Avaliação de Tecnologias em Saúde 

(ATS) e da Avaliação Econômica (AE) (BRASIL, 2013b). 

 

Assim como, ressalta-se também a importância de se conhecer os princípios e diretrizes 

relacionados ao cuidado integral aos pacientes: 

Art. 12. Constitui-se princípio do cuidado integral no âmbito da Política Nacional 

para a Prevenção e Controle do Câncer a organização das ações e serviços voltados 

para o cuidado integral da pessoa com câncer na Rede da Atenção à Saúde das 

Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do SUS, com base em parâmetros e 

critérios de necessidade e diretrizes baseadas em evidências científicas. 

Art. 13. Fazem parte do cuidado integral a prevenção, a detecção precoce, o 

diagnóstico, o tratamento e os cuidados paliativos, 

que devem ser oferecidos de forma oportuna, permitindo a continuidade do 

cuidado. 

Art. 14. São diretrizes referentes ao diagnóstico, ao tratamento e ao cuidado integral 

no âmbito da Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer: 

I - tratamento oportuno e seguro dos pacientes diagnosticados com câncer e lesões 

precursoras de forma mais próxima possível ao domicílio da pessoa, observando-se 

os critérios de escala e de escopo; 

II - atendimento multiprofissional a todos os usuários com câncer, com oferta de 

cuidado compatível a cada nível de atenção e evolução da doença; 

III - realização de tratamento dos casos raros ou muito raros que exijam alto nível de 

especialização e maior porte tecnológico em estabelecimentos de saúde de referência 

nacional, garantindo-se sua regulamentação e regulação; e 

IV - oferta de reabilitação e de cuidado paliativo para os casos que os exijam 

(BRASIL, 2013a). 

 

   De forma, a atender o paciente oncológico em sua integralidade de assistência 

a saúde,  o Instituto Nacional de Câncer (INCA), afirma que no Brasil:  

 



83 

 

Existe uma rede ampliada de hospitais habilitados no tratamento do câncer. Todos 

os estados brasileiros têm pelo menos um hospital habilitado em oncologia, onde o 

paciente de câncer encontrará desde um exame até cirurgias mais complexas. Cabe 

às secretarias estaduais e municipais de Saúde organizar o atendimento dos 

pacientes na rede assistencial, definindo para que hospitais os pacientes, que 

precisam entrar no sistema público de saúde por meio da Rede de Atenção 

Básica, deverão ser encaminhados (INCA, 2015b, p.1).  

 

É diante das competências, das secretarias municipais e estaduais de saúde e do 

Ministério da Saúde, regulamentadas por meio de legislação específica (Apêndice A), que os 

entes federativos devem de modo a atender satisfatoriamente o paciente oncológico em todos 

os níveis de assistência: atenção básica, média e alta complexidade. Desse modo, cada ente 

federativo apresenta suas responsabilidades de forma única e solidária com os demais entes, 

frente a política oncológica, contudo reforça-se que se tratando dessa política e dos objetivos 

específicos dessa tese, algumas atribuições do Ministério da saúde, dos estados, municípios e 

de todos eles solidariamente, precisam ser destacadas (Quadro 14).  

 

Quadro 14 – Responsabilidades dos entes federativos frente à Política oncológica.  
Entes Responsabilidades 

Prefeituras 

IV - planejar e programar as ações e os serviços necessários para atender a 

população e operacionalizar a contratualização dos serviços, quando não 

existir capacidade instalada no próprio Município; 

V - pactuar as linhas de cuidado na região de saúde, garantindo a oferta de 

cuidado às pessoas com câncer nos diferentes pontos de atenção; 

VI - pactuar a regulação e o fluxo de usuários entre os serviços da rede de 

atenção à saúde, visando à garantia da referência e da contra referência 

regionais de acordo com as necessidades de saúde dos usuários; 

Estados 

I - definir estratégias de articulação com as Secretarias Municipais de 

Saúde com vistas ao desenvolvimento de planos regionais 

para garantir a prevenção e o cuidado integral da pessoa com câncer; 

II - coordenar a organização e a implantação dos planos regionais e da 

Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do 

SUS; 

III - coordenar o apoio aos Municípios para organização e implantação das 

linhas de cuidado de tumores específicos; 

IV - apoiar a regulação e o fluxo de usuários entre os pontos de atenção da 

rede de atenção à saúde, visando à garantia da referência e da contra 

referência regionais, de acordo com as necessidades de saúde dos usuários; 

Ministério da Saúde 

IV - definir diretrizes gerais para a organização de linhas de cuidado para 

os tipos de câncer mais prevalentes na população brasileira; 

V - elaborar protocolos e diretrizes clínicas terapêuticas de maneira a 

qualificar o cuidado das pessoas com câncer; 

VI - realizar estudos de ATS e AE, no intuito de subsidiar os gestores de 

saúde e tomadores de decisões no que se refere à incorporação de novas 

tecnologias ou novos usos de tecnologias já existentes no SUS; 

VII - estabelecer diretrizes e recomendações, em âmbito nacional, para a 

prevenção e o controle do câncer a partir de estudos de ATS e AE, levando 

em consideração aspectos epidemiológicos, sociais, culturais e econômicos 

do local que irá incorporar e implantar as diretrizes e recomendações; e 



84 

 

Entes Responsabilidades 

Comum a todos os entes 

I - organizar a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças 

Crônicas no âmbito do SUS, considerando-se todos os pontos de atenção, 

bem como os sistemas logísticos e de apoio necessários para garantir a 

oferta de ações de promoção, prevenção, detecção precoce, diagnóstico, 

tratamento e cuidados paliativos, de forma oportuna, para o controle do 

câncer; 

II - ter atuação territorial, com definição e organização da rede nas regiões 

de saúde, a partir do perfil epidemiológico do câncer e das necessidades de 

saúde; 

III - reorientar o modelo de atenção às pessoas com câncer com base nos 

fundamentos e diretrizes desta Política e da Rede de Atenção à Saúde das 

Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do SUS; 

IV - garantir que todos os estabelecimentos de saúde que prestam 

atendimento às pessoas com câncer possuam infraestrutura adequada, 

recursos humanos capacitados e qualificados, recursos materiais, 

equipamentos e insumos suficientes, de maneira a garantir o cuidado 

necessário; 

V - garantir o financiamento tripartite para o cuidado integral das pessoas 

com câncer, de acordo com suas responsabilidades; 

VI - garantir a formação e a qualificação dos profissionais e dos 

trabalhadores de saúde de acordo com as diretrizes da Política de Educação 

Permanente em Saúde, transformando as práticas profissionais e a própria 

organização do trabalho, referentes à qualificação das ações de promoção 

da Saúde, de prevenção e do cuidado das pessoas com câncer; 

X - promover o intercâmbio de experiências e estimular o desenvolvimento 

de estudos e de pesquisas que busquem o aperfeiçoamento, a inovação de 

tecnologias e a disseminação de conhecimentos voltados à promoção da 

saúde, à prevenção e ao cuidado das pessoas com câncer; 

XI - realizar parcerias com instituições internacionais e com instituições 

governamentais e do setor privado para fortalecimento das ações de 

cuidado às pessoas com câncer; em especial na prevenção e detecção 

precoce; 

XII - estimular a participação popular e o controle social visando à 

contribuição na elaboração de estratégias e no controle da execução desta 

política; 

XIII - elaborar e divulgar protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas para 

os cânceres mais prevalentes, para apoiar a organização e a estruturação da 

prevenção e do controle do câncer na rede de atenção à saúde; 

XVII - desenvolver estratégias de comunicação sobre fatores de risco 

relacionados ao câncer; 

XIX - realizar a articulação interfederativa para pactuação de ações e de 

serviços em âmbito regional ou inter-regional para garantia da equidade e 

da integralidade do cuidado; 

XX - realizar a regulação entre os componentes da rede de atenção à saúde, 

com definição de fluxos de atendimento à saúde para fins de controle do 

acesso e da garantia de equidade, promovendo a otimização de recursos 

segundo a complexidade e a densidade tecnológica necessárias à atenção à 

pessoa com câncer, com sustentabilidade do sistema público de saúde. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

De acordo com o quadro 14, percebe-se que a definição de diretrizes gerais para a 

organização da linha de cuidado do câncer é do Ministério da saúde, assim como a realização 

de estudos de avaliação tecnológica em saúde (ATS) e avaliação econômica (AE) e 

estabelecimento de diretrizes e recomendações no âmbito nacional para prevenção e controle 

do câncer. Porém, reforça-se que é comum a todos os entes federativos, além do 
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financiamento tripartite, cabe a elaboração e divulgação dos protocolos e diretrizes 

terapêuticas (PCDT) para os cânceres mais prevalentes, como também a regulação e o 

estabelecimento do fluxo dos pacientes dentro do SUS. 

Para o cumprimento dessas atribuições, frente a política oncológica, faz-se necessário 

que os gestores públicos apresentem instrumentos capazes de monitorar os resultados dessa 

política e assim possam implementar medidas que promovam aumento da eficiência e eficácia 

dos indicadores de saúde envolvendo a oncologia. Nesse sentido, a Resolução Nº 5, de 19 de 

junho de 2013, traz as regras do processo de pactuação de diretrizes, objetivos, metas e 

indicadores que os entes federativos podem estabelecer. Segundo essa resolução (BRASIL, 

2013d): 

 

Art. 4º Os entes federados que não assinarem o COAP farão o registro, a cada ano, 

da pactuação das Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores no sistema 

informatizado do Ministério da Saúde denominado SISPACTO. § 1º A pactuação 

regional precederá a pactuação estadual, sendo as metas municipais e estaduais 

registradas no SISPACTO. § 2º A pactuação seguirá o seguinte fluxo: I - pactuação 

municipal: a) pactuação em nível regional na Comissão Intergestores Regional 

(CIR) das Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores correspondentes à esfera 

municipal, observadas as especificidades locais; b) aprovação da pactuação pelo 

Conselho Municipal de Saúde; e c) formalização do processo de pactuação das 

Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores pelas Secretarias Municipais de Saúde - 

mediante registro e validação no SISPACTO, com posterior homologação pela 

respectiva Secretaria Estadual de Saúde; e II - pactuação estadual e do Distrito 

Federal: a) pactuação na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) ou no Colegiado de 

Gestão da Saúde do Distrito Federal (CGSES/DF) das Diretrizes, Objetivos, Metas e 

Indicadores correspondentes, respectivamente, à esfera estadual e do Distrito 

Federal; b) aprovação da pactuação pelo respectivo Conselho de Saúde; e c) 

formalização do processo de pactuação das Diretrizes, Objetivos, Metas e 

Indicadores pelas Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal mediante 

registro e validação no SISPACTO.  

 

Posto isso, e diante dos princípios e diretrizes relacionados à política pública em 

questão e a fim de que os mesmos possam ser cumpridos de forma eficaz, evidencia-se a 

relevância do compromisso não só dos entes federativos, mas também dos prestadores de 

serviços oncológicos habilitados para atenderem a população, os quais apresentam atribuições 

e características específicas: UNACON, CACON e Centro de Referência de Alta 

Complexidade em Oncologia (quadro 15).  

 

Quadro 15 – Caracterização dos prestadores de serviços oncológicos. 
Prestadores de 

Serviços 

Oncológicos 

Conceitos e características 

UNACON 

Ficam definidas as Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia 

(UNACON): 

I - Entende-se por UNACON o hospital habilitado, que possua condições 
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Prestadores de 

Serviços 

Oncológicos 

Conceitos e características 

técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos humanos adequados à prestação 

de assistência especializada em oncologia, o que inclui consultas e exames para o 

diagnóstico diferencial e definitivo de câncer e tratamento clínico, cirúrgico e de 

cuidados paliativos, dos cânceres mais prevalentes no Brasil, no adulto, conforme 

descrito no Capítulo V desta Portaria; 

II - Entende-se por UNACON com Serviço de Radioterapia o hospital 

habilitado que possua condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos 

humanos adequados à prestação de assistência especializada em oncologia, o que 

inclui consultas e exames para o diagnóstico diferencial e definitivo de câncer, e 

tratamento clínico, cirúrgico, radioterápico próprio e de cuidados paliativos, dos 

cânceres mais prevalentes no Brasil no adulto, conforme descrito no Capítulo V desta 

Portaria. 

III - Entende-se por UNACON com Serviço de Hematologia o hospital 

habilitado que possua condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos 

humanos adequados à prestação de assistência especializada em oncologia, o que 

inclui consultas e exames para o diagnóstico diferencial e definitivo de câncer, e 

tratamento clínico, cirúrgico e de cuidados paliativos, dos cânceres mais prevalentes 

no Brasil, incluindo obrigatoriamente neste caso os cânceres hematológicos, conforme 

descrito no Capítulo V desta Portaria. 

IV- Entende-se por UNACON exclusivo de Hematologia o hospital habilitado 

que possua condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos humanos 

adequados à prestação de assistência especializada e exclusiva de oncologia 

hematológica adulta e pediátrica (crianças e adolescentes), o que inclui consultas e 

exames para o diagnóstico diferencial e definitivo de cânceres hematológicos e 

tratamento clínico, cirúrgico e de cuidados paliativos, dos cânceres hematológicos 

mais prevalentes no Brasil, conforme descrito no Capítulo V desta Portaria. 

V - Entende-se por UNACON com Serviço de Oncologia Pediátrica o hospital 

habilitado que possua condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos 

humanos adequados à prestação de assistência especializada em oncologia, o que 

inclui consultas e exames para o diagnóstico diferencial e definitivo de câncer, no 

adulto e pediátrico (tumores sólidos e hematológicos no caso de câncer em 

crianças/adolescentes) e tratamento clínico, cirúrgico e de cuidados paliativos, dos 

cânceres mais prevalentes no Brasil, conforme descritos no Capítulo V desta Portaria. 

VI - Entende-se por UNACON exclusivo de Serviço de Oncologia Pediátrica o 

hospital habilitado que possua condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e 

recursos humanos adequados à prestação de assistência especializada e exclusiva de 

oncologia pediátrica (tumores sólidos e hematológicos em crianças/adolescentes), o 

que inclui consultas e exames para o diagnóstico diferencial e definitivo de cânceres 

infantis e tratamento clínico, cirúrgico e de cuidados paliativos, dos cânceres infantis 

mais prevalentes no Brasil, conforme descrito no Capítulo V desta Portaria. 

 



87 

 

Prestadores de 

Serviços 

Oncológicos 

Conceitos e características 

CACON 

Art. 2º Ficam definidos os Centros de Assistência de Alta Complexidade em 

Oncologia (CACON) 

I - Entende-se por CACON o hospital habilitado, que possua condições 

técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos humanos adequados à prestação 

de assistência especializada em oncologia de adultos, o que inclui consultas e exames 

para o diagnóstico diferencial e definitivo de câncer e tratamento clínico, cirúrgico, 

radioterápico e de cuidados paliativos de todos os tipos de câncer, abrangendo a 

hematologia, conforme descrito no Capítulo V desta Portaria e ainda possua 

certificação de hospital de ensino; 

II - Entende-se por CACON com Serviço de Oncologia Pediátrica o hospital 

habilitado, que possua condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos 

humanos adequados à prestação de assistência especializada em oncologia adulta e 

pediátrica (crianças/adolescentes), o que inclui consultas e exames para o diagnóstico 

diferencial e definitivo de câncer e tratamento clínico, cirúrgico, radioterápico e de 

cuidados paliativos de todos os tipos de câncer, abrangendo a hematologia, conforme 

descrito no Capítulo V desta Portaria e ainda possua certificação de hospital de ensino; 

 

Centro de 

Referência de Alta 

Complexidade em 

Oncologia 

Entende-se por Centro de Referência de Alta Complexidade em Oncologia um 

CACON que exerça o papel auxiliar, de caráter técnico, ao Gestor do SUS nas 

políticas de Atenção Oncológica e que possua os seguintes atributos: 

I. ser Hospital de Ensino, certificado pelo Ministério da Saúde e Ministério da 

Educação, de acordo com a Portaria Interministerial MEC/MS nº 1.000, de 15 de abril 

de 2004; 

II. ter uma base territorial de atuação, conforme os seguintes parâmetros: 01 Centro de 

Referência para até 12.000 casos novos anuais; 02 Centros de Referência para mais 

que 12.000 e menos que 24.000 casos novos anuais; 03 Centros de Referência para 

mais que 24.000 e menos que 48.000 casos novos anuais; 04 Centros de Referência 

para mais que 48.000 e menos que 96.000 casos novos anuais; e 05 Centros de 

Referência para mais que 96.000 casos novos anuais; 

III. participar de forma articulada e integrada com o sistema público de saúde local e 

regional; 

IV. ter estrutura de pesquisa e ensino organizada, com programas e protocolos 

estabelecidos; 

V. ter adequada estrutura gerencial, capaz de zelar pela eficiência, eficácia e 

efetividade das ações prestadas; 

VI. subsidiar as ações dos gestores na regulação, fiscalização, controle e avaliação, 

incluindo estudos de qualidade e estudos de custo-efetividade; e  

VII. participar como pólo de desenvolvimento profissional em parceria com o Gestor, 

tendo como base a Política de Educação Permanente para o SUS, do Ministério da 

Saúde. 
Fonte: BRASIL, 2005a, 2013f.  

 

A rede de atenção oncológica por meio dos CACONs e UNACONs realizam 

procedimentos quimioterápicos notificando tais atividades ao Sistema Único de Saúde, por 

meio do Sistema Ambulatorial do SUS (SIA-SUS), o qual apresenta a APAC, autorização de 

procedimentos de alta complexidade, que é o documento pelo qual a instituição solicita 

ressarcimento financeiro aos gestores públicos (BRASIL, 2012c). Ressalta-se que o 

ressarcimento para as unidades ou centros oncológicos independentes do porte do 
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estabelecimento ou do tipo de medicamentos utilizados para o tratamento do câncer, visto que 

o valor repassado é de acordo com o tipo de procedimento, sendo fixo e igual para todas as 

unidades cadastradas como CACON ou UNACON no Brasil. De acordo com a portaria 346 

de 2008 (BRASIL, 2008): 

Art. 28 - O valor dos procedimentos de quimioterapia é mensal e inclui os itens 

abaixo relacionados, das aplicações, fases e ciclos que se repitam dentro de um 

mesmo mês, para os respectivos tumores: 

II - Consulta médica; 

III - Medicamentos anti-tumorais (antineoplásicos); 

IV - Medicamentos utilizados em concomitância à quimioterapia: antieméticos 

(antidopaminérgicos, bromoprida, anti-histamínicos, corticóides e antagonistas do 

receptor HT3), analgésicos, antiinflamatórios, diuréticos, antagonistas dos 

receptores H2 e outros; 

V - Soluções em geral (soros glicosado e fisiológico, ringer, eletrólitos e outros); 

VI - Material em geral (equipos, luvas, escalpes, seringas, agulhas, dispositivos de 

microgotejamento, máscaras, aventais e outros); 

VII - Impressos; 

VIII - Capela de fluxo laminar; 

IX - Limpeza e manutenção do serviço. 

 

Além disso, independente de qual seja o local de atendimento do paciente com câncer, 

eles devem cumprir o que estabelece a Lei 12.732 de 2012, conhecida com a “Lei dos 60 

dias”: 

Dispõe sobre o primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada e 

estabelece prazo para seu início (...). Art. 1o  O paciente com neoplasia maligna 

receberá, gratuitamente, no Sistema Único de Saúde (SUS), todos os tratamentos 

necessários, na forma desta Lei. Parágrafo único.  A padronização de terapias do 

câncer, cirúrgicas e clínicas, deverá ser revista e republicada, e atualizada sempre que 

se fizer necessário, para se adequar ao conhecimento científico e à disponibilidade de 

novos tratamentos comprovados. Art. 2o  O paciente com neoplasia maligna tem 

direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no 

prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o 

diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade 

terapêutica do caso registrada em prontuário único. (...)§ 2o  Os pacientes acometidos 

por manifestações dolorosas consequentes de neoplasia maligna terão tratamento 

privilegiado e gratuito, quanto ao acesso às prescrições e dispensação de analgésicos 

opiáceos ou correlatos (BRASIL,2012a). 

 

 Torna-se notório, nesse sentido, que o não cumprimento do tempo de espera estipulado 

em lei para o início do tratamento e do diagnóstico de câncer poderá ter impactos tanto para o 

paciente no que diz respeito às chances de cura e sobrevida quanto para gestão pública, ao 

passo que o tratamento quando iniciado tardiamente poderá requer maiores investimentos, 

necessitar de medicamentos mais sofisticados (BRASIL, 2011b). 

Salienta-se que cada instituição tem um padrão de medicamentos adotados em sua 

padronização e os médicos com base nas diretrizes terapêuticas e mediante avaliação do caso 

do paciente, escolhe o tratamento a ser seguido. Assim sendo, quando se trata de câncer o 

pagamento não considera o custo do medicamento individualmente, mas sim avalia o 
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atendimento integral ao paciente. Para tanto, os medicamentos utilizados para essa finalidade 

não são financiados no bloco de assistência farmacêutica, mas estão enquadrados dentro do 

bloco conhecido por: Atenção Especializada de média e alta complexidade.  

Nesse sentido, torna-se pertinente esclarecer alguns pontos no que diz respeito essas 

particularidades dos medicamentos oncológicos e as competências dos envolvidos: 

Com relação aos medicamentos oncológicos, visando ao cumprimento dos 

Princípios e Diretrizes do SUS, dispostos no art. 7° da Lei 8.080/90, as normas 

vigentes do Ministério da Saúde estabelecem que os medicamentos para tratamento 

do câncer (inclusive aquelas de uso via oral) devem ser fornecidos pelo 

estabelecimento de Saúde (clínica ou hospital) público ou privado, cadastrado no 

SUS, para atendimento deste tipo de doença e somente para os pacientes que 

estiverem recebendo o seu tratamento no próprio estabelecimento de saúde. O 

fornecimento de medicamentos não se dá por meio de Componentes da Assistência 

Farmacêutica do SUS como, por exemplo, o Componente Especializado (antigo 

‘medicamentos excepcionais’), sendo o esquema terapêutico e o fornecimento dos 

medicamentos responsabilidade dos estabelecimentos devidamente credenciados e 

habilitados para a prestação de serviços oncológicos no âmbito do SUS. Em regra, o 

Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde não padronizam nem fornecem 

medicamentos antineoplásicos diretamente aos hospitais ou aos usuários do SUS. Os 

procedimentos quimioterápicos da tabela do SUS não fazem referência a qualquer 

medicamento e são aplicáveis às situações tumorais específicas para as quais 

terapias antineoplásicas medicamentosas são indicadas. Frise-se, ademais, que a 

Tabela de Procedimentos do SUS não refere medicamentos oncológicos, mas 

situações tumorais específicas, que orientam a codificação desses procedimentos, 

que são descritos independentemente de qual esquema terapêutico seja utilizado. 

Essa distribuição já se baseia em esquemas quimioterápicos (ditos comumente 

“protocolos”, no Brasil) respectivamente indicados e estabelecidos, cabendo 

exclusivamente ao médico assistente, pertencente aos CACON e UNACON, a 

prerrogativa e a responsabilidade pela prescrição, conforme as condutas 

institucionais adotadas por essas entidades. Portanto, os estabelecimentos habilitados 

em Oncologia pelo SUS são os responsáveis pelo fornecimento dos medicamentos 

antineoplásicos que, livremente, padronizam, adquirem e prescrevem, devendo 

observar as diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde vigentes, quando 

existentes, cabendo-lhes codificar e registrar conforme o respectivo procedimento 

(BRASIL, 2014a). 

 

Salienta-se, porém, que alguns medicamentos são exceção a essa regra e são adquiridos 

pelo Ministério da Saúde, distribuídos aos estados, os quais repassam para os hospitais 

credenciados quando comprovada a necessidade e o atendimento para pacientes do SUS. Tais 

compras, no formato centralizada, são justificadas ora pelo alto potencial teratogênico, ora por 

ser um mecanismo de minimizar os custos dos medicamentos adquiridos de forma 

centralizada, ora para controlar a dispensação e uso.   

 

Mesilato de Imatinibe (Glivec) para os pacientes portadores de Leucemia Mielóide 

Crônica e GIST, Dasatinibe de 20 mg e 100 mg (Sprycel) e Nilotinibe 200 mg 

(Tasigma) para pacientes portadores de Leucemia Mielóide Crônica conforme sua 

linha de tratamento,Trastuzumabe (Herceptin) para pacientes portadores de câncer 

de mama não metastático, Lasparaginase (Elspar) para pacientes portadores de 

Leucemia Aguda em crianças e adolescentes, Rituximabe (Mabthera) para os 

pacientes portadores de Linfoma não Hodgkin de Grandes Células B e linfoma 
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folicular. Recentemente passou a ser incorporado o medicamento Dactomicina 0,5 

mg/mL indicado para o tratamento de Tumor de Wilms, Rabdomiossarcoma e 

Sarcoma de Ewing em crianças e adolescentes e Neoplasia trofoblástica Gestacional 

(RIO GRANDE DO NORTE, 2017). 

 

Ressalta-se, porém, que a aquisição dos demais medicamentos utilizados na 

quimioterapia são de responsabilidade do hospital que se credenciou para tal (CACON ou 

UNACON), tendo inclusive que atender aos princípios e diretrizes do SUS que envolve dentre 

eles a integralidade da assistência aos pacientes com câncer. 

Os medicamentos fornecidos por essas unidades precisam ter registro nos órgãos 

sanitários e serem comercializado no Brasil. Assim sendo, os CACONs e UNACONs 

apresentam liberdade para padronizarem os medicamentos que serão utilizados em pacientes 

com câncer, devendo atentar, contudo, para as diretrizes terapêuticas para cada tipo de câncer.  

 
As Diretrizes Terapêuticas (DDT) são um documento elaborado pela Administração 

Pública, com a participação da sociedade civil interessada, cujo conteúdo contém o 

consenso científico a respeito do diagnóstico e tratamento de um determinado 

câncer, devendo tais diretrizes serem utilizadas como parâmetro pelos CACON’s e 

UNACON’s. As diretrizes terapêuticas não se confundem com os Protocolos 

Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), uma vez que este é regulador da 

assistência farmacêutica, sendo um documento que estabelece desde o diagnostico 

até o medicamento, com a devida prescrição, enquanto que a diretriz terapêutica 

estabelece apenas uma diretriz de tratamento oncológico embasada em consenso 

científico, consoante a Medicina Baseada em Evidências, devendo ser utilizada 

como norte científico importante pelos CACON’s e UNACON’s. cabendo-lhes 

codificar e registrar conforme o respectivo procedimento (BRASIL, 2014a). 

 

 

Nesse sentido, esclarece-se que os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas (PCDT) 

são adotados para os estabelecimentos do SUS, enquanto que as diretrizes terapêuticas (DDT) 

regulam a assistência farmacêutica prestada tanto na rede pública quanto na rede privada. 

Reforça-se que ambos documentos, permitem uma análise importante do tipo de tratamento a 

ser adotado para cada tipo de câncer, os critérios de diagnóstico, de inclusão e de suspensão, 

de acompanhamento e evolução do tratamento.  

Em situações em que as diretrizes terapêuticas não estiverem disponíveis, os 

protocolos adotados pelos CACONs e UNACONs devem fazer recomendações baseadas nas 

Avaliações de Tecnologia em Saúde (ATS) (BRASIL, 2017a), primando-se pela segurança, 

eficácia, efetividade e custo-benefício do medicamento disponibilizado para a população. 

Essa discricionariedade com relação à padronização dos medicamentos oncológicos 

pode fazer com que, em um mesmo estado, tenham unidades e centros de atenção oncológica 

com padronizações de medicamentos variadas e consequentemente alternativas de 

medicamentos diferentes para o mesmo tipo de câncer. Além disso, sabe-se, contudo, que as 
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alternativas terapêuticas para o câncer são a cada dia mais inovadoras e de alto custo fazendo 

com que nem todas unidades que prestam serviços oncológicos ao SUS, acompanhem essa 

evolução, promovendo a disponibilização, dentro do mesmo SUS, de medicamentos 

diferentes para a mesma patologia (KALIKS, 2017).  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 Os resultados da presente tese e suas análises foram apresentados nos tópicos a seguir, 

de modo a correlaciona-los com os objetivos que se pretendeu alcançar com cada um deles. 

Assim sendo, foram identificados inicialmente os seis objetivos específicos com os seus 

respectivos resultados e por fim apresentou o objetivo geral com a análise conjunta de todos 

os achados da tese, os quais foram enquadrados dentro do modelo teórico adotado. 

 

5.1 OBSTÁCULOS E AS FALHAS PRESENTES NO PROCESSO DE 

IMPLEMENTAÇÃO DA PNAO NO RIO GRANDE DO NORTE 

 

A implementação da política de oncologia no Rio Grande do Norte foi analisada por 

meio das subcategorias analíticas advindas do modelo de Edwards (1980), que são: disposição 

dos serviços, recursos, comunicação estrutura federativa. Tais categorias permitiram 

aprofundar a análise dos nós críticos envolvendo os obstáculos e as falhas no processo da 

implementação da política oncológica no estado do Rio Grande do Norte. Assim sendo, 

percebeu-se após a análise dos relatórios de gestão anual de saúde (2007-2015), dos planos 

plurianuais de saúde (2008-2011; 2012-2015 e 2016-2019) e do plano estadual de oncologia 

(2017), que os aspectos relacionados à disposição dos serviços (61,63%) são os que mais 

apresentam falhas capazes de impactar na implementação da política oncológica no estado, 

estando seguido dos recursos (25,58%), estrutura federativa (8,14%) e por fim a comunicação 

(4,65%) (tabela 04). 

 

Tabela 4 – Resumo da codificação dos documentos do planejamento da 

saúde pública do estado do Rio Grande do Norte, envolvendo as 

subcategorias analíticas relacionadas a implementação da política 

oncológica.  

Subcategoria 
Trechos codificados 

N % 

Disposição 53 61,63 

Recurso 22 25,58 

Estrutura federativa 7 8,14 

Comunicação 4 4,65 

Total 86 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 

A subcategoria disposição apresenta como código mais prevalentes: a existência dos 

vazios assistenciais (10,47%), a inconsistência com os prestadores de serviços oncológicos 
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(9,30%) e as dificuldades no acesso dos pacientes aos serviços do SUS (6,98%). Já a categoria 

recurso apresentou prevalência nas restrições orçamentárias e financeiras (10,47%) e no 

apontamento dos recursos humanos escassos e capacidade técnica comprometida (9,30%).  

Evidenciando-se desse modo, que percentualmente os principais fatores relacionados as falhas 

na implementação da política oncológica, oriundos dos documentos de gestão, estão os cinco 

códigos apontados acima, conforme revela os dados da Tabela 5.  

 

Tabela 5 – Resumo da codificação dos documentos do planejamento da saúde pública do estado do 

Rio Grande do Norte, envolvendo as categorias, subcategorias e códigos relacionadas a 

implementação da política oncológica. 

Categoria Subcategoria Código 

Trechos 

codificados 

N % 

Fatores 

relacionados a 

falhas na 

implementação da 

política oncológica 

Disposição 

Vazios assistenciais 9 10,47 

Inconsistência com os prestadores de 

serviços oncológicos 
8 9,30 

Dificuldades no acesso dos pacientes aos 

serviços do SUS. 
6 6,98 

Falta de contratualização de exames e 

serviços 
4 4,65 

Precisa-se fortalecer as centrais de 

regulação 
4 4,65 

É necessária maior integração e 

planejamento dos serviços 
4 4,65 

Necessidade de incremento de ações com 

foco nas principais causas de 

morbimortalidade 

3 3,49 

Falhas nas relações com o setor privado 3 3,49 

Dificuldade no diagnóstico do câncer 3 3,49 

Inconformidades envolvendo medicamentos 3 3,49 

Sobrecarga de alguns serviços e 

subutilização de outros 
2 2,33 

Capacidade de resposta dos prestadores 

precisa ser ampliada 
2 2,33 

Burocracia dificultando o atendimento das 

demandas 
1 1,16 

Dificuldades licitatórias 1 1,16 

Recursos 

Restrições orçamentárias e financeiras 9 10,47 

Recursos humanos escassos e capacidade 

técnica comprometida 
8 9,30 

Necessidade de ampliar os recursos 

tecnológicos 
5 5,81 

Estrutura 

federativa 

Transição política gerando fragilidades e 

novos desafios para gestão pública 
5 5,81 

Descumprimento de pactuações firmadas por 

entes federativos 
1 1,16 

Dupla responsabilidade de gestão gerando 

impasses 
1 1,16 

Comunicação Falhas na rede de comunicação 4 4,65 

Total 106 100 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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Diante da importância que cada subcategoria e código apresentam para a 

compreensão da temática estudada, a análise década categoria foi aprofundada nos tópicos a 

seguir. Contudo, antes de aprofundar cada uma delas, reforça-se o que Sabatier; Mazmanian 

(1995) propõem para o sucesso do processo de implementação de uma política pública: a) os 

objetivos devem ser claros e precisos, b) fundos adequados para a implementação, c) mínimo 

número de pontos de veto, d) as decisões devem se basear nos objetivos da organização, e) as 

agências implementadoras devem se orientar pela legislação. Diante desses termos, e 

comparando com os resultados obtidos na tabela 05, verifica-se, ao considerar a política 

oncológica no Rio Grande do Norte,  que precisa ser, especialmente analisados os problemas 

relacionados aos recursos financeiros disponíveis para implementar essa política no estado e o 

cumprimento da legislação pelos prestadores de serviço em sua integralidade e de forma 

satisfatória e eficiente, a fim de suprir os vazios assistenciais apontados como aspecto mais 

relevante para as falhas na implementação das políticas públicas no RN. 

 

5.1.1 Disposição 

 

A subcategoria disposição revelou que dentre os gargalos da implementação da 

política oncológica no Rio Grande do Norte estão: os vazios assistenciais, as inconsistências 

com os prestadores de serviços oncológicos no estado e as dificuldades no acesso dos 

pacientes aos serviços públicos de saúde. Contudo, não apenas esses são os obstáculos para 

melhorar a atenção oncológica à população nesse estado, outros fatores também foram 

mencionados, tais como: problemas relacionados ao planejamento estadual, a integração dos 

órgãos e setores vinculados com a assistência à saúde, a regulação dos pacientes, a sobrecarga 

e ao mesmo tempo subutilização de alguns serviços, a lacunas dentro da contratualização,  o 

excesso de burocracia e dificuldades licitatórias e ainda os impasses com o setor privado. 

 Na tentativa de se analisar como acontecem as falhas relatadas com a disposição dos 

serviços de saúde no Estado do Rio Grande do Norte, os principais trechos codificados em 

cada subcategoria analítica serão apresentados a seguir, a começar pelos vazios assistenciais, 

o código mais prevalente na análise, e pela sobrecarga de alguns serviços e subutilização de 

outros (Quadro 16). 

 

Quadro 16 – Principais trechos transcritos e inseridos na subcategoria “disposição” e nos códigos: 

“vazios assistenciais” e “sobrecarga de alguns serviços e subutilização de outros”. 

Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 
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Vazios assistenciais 9 

Ainda no Estado do RN prevalece o modelo tradicional de 

especialidades com diferentes composições por RSS, existindo 

verdadeiros vazios assistenciais em algumas regiões e grande 

estrangulamento em outras, principalmente na Grande Natal. 

O Rio Grande do Norte dispõe de 07 serviços habilitados em 

oncologia sendo em sua maioria (cinco), centralizados na VII RSS 

(Grande Natal) e apenas dois serviços são localizados no município 

de Mossoró (II RSS) que é a segunda maior cidade em termos 

populacional do Estado, ficando os vazios assistenciais nas demais 

RSS. 

Conforme determina os parâmetros populacionais, o Estado do RN 

tem quantidade suficiente de serviços habilitados em oncologia para 

atender aos pacientes oncológicos, porém o que preocupa e o que 

dificulta a efetivação dessa assistência é justamente o fato desses 

serviços serem centralizados na capital do Estado 

Cabe destacar ainda que a concentração observada na Grande Natal 

se dá em virtude do grande parque tecnológico e de serviços 

disponíveis em Natal, fazendo com que ocorra a migração de 

usuários de outras regiões. 

Dessa forma se entende que apesar dos vazios assistenciais todo 

usuário deveria ser atendido dentro de sua área de abrangência só 

havendo necessidade de se deslocar para a grande Natal quando 

houvesse necessidade de um parecer ou de um exame que não 

existisse em sua região. 

A Rede Estadual de Média Complexidade em Oncologia do RN é 

composta por 27 laboratórios de citopatologia para realização da 

leitura das lâminas colhidas durante o exame de Papanicolau como 

ação de prevenção do câncer de colo uterino pelos diversos 

profissionais da rede e de 41 serviços de mamografia para realização 

do rastreamento e o seguimento como prevenção do câncer de mama. 

Apesar disso ainda temos alguns vazios assistenciais 

Sobrecarga de alguns 

serviços e subutilização 

de outros 

2 

Observa-se uma grande quantidade de pacientes sendo atendidos no 

CACON localizado em Natal, sobrecarregando a sua capacidade 

instalada e os outros serviços habilitados (UNACON) com baixa 

produção de serviços atendendo aquém da sua capacidade instalada 

No caso de Natal, o serviço contratualizado atende a quase todas as 

RSS sendo que os seus usuários são oriundos tanto do sistema de 

saúde público como também do sistema de saúde privado 

sobrecarregando a sua capacidade instalada. Por outro lado, Mossoró 

tem um serviço sendo subutilizado devido algumas divergências 

políticas entre os gestores dos prestadores habilitados daquela RSS. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Legenda: RSS: Regionais Sanitária de Saúde. 

 

O número de prestadores de serviços cadastrados no Sistema Único de Saúde para 

atender a população de cada estado, apresenta regras e cálculos com base no número de 

habitantes. O Estado do Rio Grande do Norte já apresenta o número máximo de hospitais 

habilitados, contudo ainda apresenta vazios assistenciais, especialmente pelo fato da 

concentração desses estabelecimentos na região metropolitana, o que permite a geração de 

sobrecarga de alguns serviços e subutilização de outros.  

Tal aspecto está intimamente relacionado com o código: dificuldades no acesso dos 

pacientes aos serviços do SUS, por meio da qual se evidencia que os pacientes oncológicos 

necessitam de transporte apropriado para fazer o seu deslocamento até as unidades de 
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atendimento e quando o mesmo não acontece de forma ágil e adequada, há o 

comprometimento do estado de saúde dos doentes e demora para a assistência médica ser 

prestada, fato esse agravado quando os pacientes residem no interior do estado onde não há 

UNACON ou CACON ou ainda que está muito distantes desses hospitais referenciados 

(Quadro 17). 

 

Quadro 17 – Principais trechos transcritos e inseridos na subcategoria “disposição” e no código: 

“dificuldades no acesso dos pacientes aos serviços do SUS”. 

Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 

Dificuldades no 

acesso dos pacientes 

aos serviços do SUS. 

6 

No que diz respeito ao transporte sanitário temos muitas dificuldades 

em realizar o transporte dos pacientes oncológicos, pois para que os 

mesmos tenham acesso ao serviço habilitado são utilizados transportes 

que nem sempre são adequados para a condição física do paciente, pois 

muitas vezes encontra-se debilitado e requer cuidados especiais. São 

utilizados ambulâncias ou carros particulares contratados pelos 

municípios que muitas vezes só fazem deixar o paciente no local sem 

ter o compromisso de buscar no horário determinado. Além disso, o 

SAMU é muito utilizado gerando conflitos entre os profissionais e os 

serviços habilitados em Oncologia que muitas vezes não querem 

receber os pacientes. 

No acesso aos serviços de maior complexidade, se faz necessário 

garantir agilidade nos atendimentos, incluindo o transporte do 

deslocamento aos serviços referenciados, e o acesso ao cuidado 

(inclusive hospitalar) correspondente ao nível de risco do paciente. 

No Rio Grande do Norte, no período de 2008 a 2015, observa-se um 

crescimento gradual nas internações por neoplasia maligna da mama e 

uma redução nas internações por neoplasia maligna do colo do útero. 

Infere-se que esse fato se deve à dificuldade de acesso aos serviços 

básicos de saúde e à qualidade da assistência prestada em todos os 

níveis de atendimento. 

Outra dificuldade de acesso foi identificada em relação ao atendimento 

aos pacientes com diagnóstico de tumor do Sistema Nervoso Central 

(SNC) e que necessitam realizar procedimentos cirúrgicos. 

Ainda temos dificuldade de acesso dos pacientes oncológicos ao 

tratamento com radioterapia, pois, apesar de termos dois serviços 

contratualizados, um em Natal (LNRCC) e outro em Mossoró 

(LMECC), os usuários ainda esperam agendamento em tempo hábil 

para realizar o seu tratamento. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Ainda com relação as dificuldades no acesso dos pacientes aos serviços do SUS não se 

pode deixar de mencionar que os pacientes oncológicos precisam de assistência de qualidade 

tanto na atenção básica, de onde se espera a prevenção do câncer e o acompanhamento do 

paciente oncológico, quanto na média e alta complexidade que promovem o diagnóstico e o 

tratamento da doença, respectivamente. Nesse sentido, para compreender a importância de 

cada eixo estratégico (atenção básica, média e alta complexidade) para o acesso dos pacientes 

oncológicos no SUS, faz-se necessário conhecer a dinâmica do paciente que precisa ter 
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atendimento oncológico dentro do SUS no Rio Grande do Norte. Assim sendo, as portas de 

entrada para os pacientes oncológicos no atendimento público são por meio: a) da atenção 

básica, b) da unidade de alta complexidade, seja UNACON ou CACON ou c) da rede de 

urgência e emergência, conforme retrata o fluxograma da Figura 7. 

 

Figura 7 – Fluxograma de acesso aos pacientes oncológicos aos hospitais credenciados em oncologia 

no estado do Rio Grande do Norte. 

 
Fonte: Adaptado do Plano estadual de oncologia, 2017. 
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Por meio do fluxograma apresentado (Figura 7) demonstra-se a importância da 

atenção básica como precursor da inserção do paciente oncológico no guia de atendimentos 

pelo SUS. Assim sendo, quando o paciente de forma precoce não tem sua patologia 

investigada e diagnosticada, então o câncer só é descoberto em fases avançadas que exigem 

tratamentos medicamentosos de alto custo.  

Outro aspecto relacionado ao acesso dos pacientes oncológicos aos serviços públicos 

de saúde, envolve os pacientes com tumor no sistema nervoso central (SNC), o qual tem uma 

diferenciação nas vias de acesso e restrição em relação ao número de hospitais habilitados 

para recebê-los, restringindo-se apenas ao Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) e ao 

Hospital Natal Center (HNC), conforme retratada no fluxograma da Figura 8. 

 

Figura 8 – Fluxograma de acesso dos usuários com suspeição ou confirmação de tumores do sistema 

nervoso central (SNC).  

 
Fonte: Adaptado do Plano estadual de oncologia, 2017. 

Legenda: HUOL – Hospital Universitário Onofre Lopes, HNC – Hospital Natal Center e HMWG – Hospital Monsenhor 

Walfredo Gurgel. 

 

Diante dos dois fluxogramas apresentados (figura 7 e 8), observa-se que a regulação 

estadual está sempre presente de modo a viabilizar o trajeto do paciente, entre os serviços de 

saúde, com direcionamento para onde os atendimentos serão ofertados. De forma clara, o 

fluxograma da Figura 7 detalha que o UNACON/CACON para começar o tratamento precisa 

de autorização da SESAP. Fato esse que requer agilidade no processo de análise e 

comunicação eficiente entre as unidades hospitalares e o setor de regulação do estado para 

que esse tempo de espera não repercuta negativamente na sobrevida do paciente. Importância 
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essa revelada nas transcrições do código: Precisa-se fortalecer as centrais de regulação 

(Quadro 18). 

 

 

Quadro 18 – Principais trechos transcritos e inseridos na subcategoria “disposição” e no código: 

“precisa-se fortalecer as centrais de regulação”. 

Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 

Precisa-se fortalecer as 

centrais de regulação 
4 

As centrais de regulação para o diagnóstico e tratamento do câncer 

funcionam incipientes nas RSS, pois os gestores ainda não se 

conscientizaram da importância dessa ferramenta de acesso. 

Observa-se, portanto, a falta de um sistema regulatório e a 

integralidade das ações com os demais níveis de assistência, 

ocasionando sérias dificuldades do acesso do usuário aos serviços em 

tempo oportuno. 

a falta de um sistema regulatório eficiente na organização dos fluxos, 

apoio logístico para deslocamento dos pacientes através de transporte 

sanitário e efetivação do Cartão SUS enquanto ferramenta de 

regulação. 

A Regulação de acesso dos pacientes oncológicos oriundos das RSS 

ainda passa por algumas dificuldades de operacionalização dos 

fluxos. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Para auxiliar o processo de regulação dos pacientes dentro do sistema SUS, o estado 

do Rio Grande do Norte tem que contar com prestadores e colaboradores eficientes e 

competentes para exercer suas funções e compromissos pactuados. Contudo, os resultados 

mostram a existência de inconsistência com os prestadores de serviços oncológicos, falhas nas 

relações com o setor privado e falta de contratualização de exames e serviços, afetando 

diretamente a assistência aos pacientes que necessitam de atendimento oncológico no estado 

(Quadro 19). 

 

Quadro 19 – Principais trechos transcritos e inseridos na subcategoria “disposição” e nos códigos: 

“inconsistência com os prestadores de serviços oncológicos”, “falhas nas relações com o setor privado”, 

“ falta de contratualização de exames e serviços” e “capacidade de resposta dos prestadores precisa 

ser ampliada”. 

Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 

Inconsistência com os 

prestadores de serviços 

oncológicos 

8 

Foram identificadas muitas inconsistências na Rede Assistencial da 

Linha de Cuidado do Câncer, indo desde a não realização de 

procedimentos e exames preconizados pela Portaria 140/MS para 

cada prestador até a cobrança indevida de procedimentos fora da 

tabela SUS, com alegação de falta de vaga ou déficit da referida 

tabela ou de que os recursos financeiros são divididos incorretamente 

entre os serviços habilitados fazendo com que haja dificuldade de 

acesso dos usuários ao seu diagnóstico e tratamento oportuno 
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Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 

Isso acontece devido à pactuação inconsistente realizada pelos 

municípios que não atende ao perfil dos mesmos, os hospitais 

habilitados se autorregulam e muitas vezes só querem receber o 

paciente com a confirmação do diagnóstico. 

Outro fato agravante é o funcionamento de um serviço isolado 

localizado no município de Caicó desde 2006 com conhecimento do 

Ministério da Saúde, pois consta referência no Plano Estadual de 

Oncologia de 2006, sendo que esse serviço tem ligação direta com o 

CACON situado em Natal que é a Liga Norte Riograndense contra o 

Câncer (LNRCC), indo contra as recomendações da Portaria 140/MS. 

Apesar de não ter CNPJ próprio, os serviços realizados são 

contabilizados juntamente com os serviços realizados na LNRCC. Ao 

ser questionado o serviço se tinha interesse em habilitar-se conforme 

os parâmetros da 140/MS obteve-se resposta negativa com alegação 

de que não teriam condições de manter uma unidade conforme os 

parâmetros determinados pela Portaria. (...) além de toda a população 

daquela Região já está habituada com o serviço oferecido. 

As inconsistências foram apresentadas aos gestores dos serviços 

habilitados e no que diz respeito aos parâmetros de quantitativos dos 

exames de Média Complexidade estipulados pela Portaria 140/2014, 

a maioria dos gestores se comprometeram a atender aos parâmetros 

da Portaria, exceto a LNRRC com alegação de que os valores dos 

procedimentos são insuficientes para cobrir os custos operacionais 

dos mesmos e que tinha a informação de que o Ministério da Saúde 

estava revendo esses parâmetros. 

Em 2015 e 2016 já tinham ocorrido visitas técnicas do Ministério da 

Saúde onde foram apontadas várias irregularidades tanto estruturais 

como funcional nos serviços habilitados 

Pois os serviços habilitados na maioria das vezes incentivam os 

pacientes a solicitar o tratamento através de judicialização. 

Apesar de termos vários serviços habilitados em oncologia o 

atendimento ao paciente oncológico ainda não está funcionando a 

contento, tanto no que diz respeito ao início de tratamento como aos 

cuidados com os pacientes que sofrem intercorrências ou também dos 

que necessitam de cirurgias oncológicas, pois frequentemente são 

encontrados pacientes nos diversos tipos de estabelecimentos de 

saúde (hospitais de emergência e UPA 24 horas) da rede estadual e 

municipal, os quais deveriam ser atendidos pelos serviços habilitados 

em 

Falhas nas relações 

com o setor privado 
3 

Embora esses serviços de Média e Alta complexidade estejam 

assegurados na Programação Pactuada e Integrada (PPI), não existe 

uma garantia de sua realização pelas dificuldades enfrentadas pelos 

sistemas, destacando-se entre elas a rejeição dos prestadores privados 

de serviços em relação ao valor estabelecido pela tabela SUS, 

Quanto ao Serviço de Transplante de Medula Óssea (TMO) 

atualmente encontra-se sem funcionar, pois, o serviço habilitado é o 

Natal Hospital Center (NHC) que se encontra em atraso com os seus 

compromissos fiscais, sob ação judicial do Tribunal de Contas da 

União (TCU) e com divergências administrativas 
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Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 

A Gestão ainda não realiza o monitoramento e a cobrança de 

ressarcimento ao SUS, pelos planos de saúde privados, dos valores 

gastos nos serviços prestados aos seus segurados, em decorrência de 

promoção, prevenção, detecção precoce, tratamento oportuno e 

cuidados paliativos em relação ao câncer. Apesar de ser uma proposta 

dos técnicos envolvidos com a área de oncologia, mas ainda não 

efetivada pelos gestores 

Falta de 

contratualização de 

exames e serviços 

4 

Recentemente o grupo administrativo anterior do NHC solicitou a 

desabilitação passando a ser habilitado com outro CNPJ, mas ainda 

não tem contratualização com a gestão municipal, apesar de ter 

autorização do Ministério da Saúde para realizar os procedimentos. 

A Portaria SAS/MS 1.340, de 01/12/2014 incluiu na Tabela de 

Procedimentos, Medicamentos, Órteses/Próteses e Materiais 

Especiais do SUS o procedimento de Tomografia por emissão de 

pósitrons (PET-CT). No nosso estado após abertura da chamada 

pública, foram apresentados dois prestadores, ambos localizados em 

Natal, no entanto, a SESAP ainda não concluiu o processo de 

contratualização, devido à dificuldade nos trâmites burocráticos 

principalmente de ordem jurídica, estando os usuários ainda 

recorrendo à judicialização para realizar o exame 

Atualmente, encontra-se em discussão a contratualização de serviço 

para atender as especificamente das demandas judiciais procurando 

agilizar o atendimento da necessidade do usuário e diminuir os custos 

financeiros para o Estado. 

Além disso, existem poucos prestadores contratualizados para 

realizar os exames de média complexidade. 

Capacidade de resposta 

dos prestadores precisa 

ser ampliada 

2 

Indicando que as ações de saúde precisam ser potencializadas em sua 

capacidade de resposta 

Apesar de termos vários serviços habilitados em oncologia o 

atendimento ao paciente oncológico ainda não está funcionando a 

contento, tanto no que diz respeito ao início de tratamento como aos 

cuidados com os pacientes que sofrem intercorrências ou também dos 

que necessitam de cirurgias oncológicas, pois frequentemente são 

encontrados pacientes nos diversos tipos de estabelecimentos de 

saúde (hospitais de emergência e UPA 24 horas) da rede estadual e 

municipal, os quais deveriam ser atendidos pelos serviços habilitados 

em 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

O Quadro 19 apresenta diferentes pontos críticos envolvendo a gestão da oncologia no 

estado do Rio Grande do Norte, destacando as fragilidades na assistência oferecida aos 

pacientes oncológicos, as irregularidades e falta de compromisso de alguns prestadores com 

relação as pactuações e número de exames, lacunas relacionadas aos serviços ofertados e uma 

consequência direta no aumento no número de demandas judiciais, sendo indicada inclusive por 

hospitais habilitados. 

No código relacionado a inconsistência com os prestadores de serviços oncológicos, um 

dos trechos transcritos revela que muitas vezes os hospitais credenciados na oncologia só 
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querem receber o paciente com a confirmação do diagnóstico. Fato esse que gera um 

descompasso entre as regras do acesso do paciente aos serviços oncológicos e públicos, pois de 

acordo com a legislação brasileira em vigor, o UNACON e CACON também são responsáveis 

pelo diagnóstico do câncer. Além disso, de existem várias dificuldades que acometem os 

pacientes que buscam o diagnóstico da sua patologia, conforme mostra o Quadro 20.  

 

Quadro 20 – Principais trechos transcritos e inseridos na subcategoria “disposição” e no código 

“dificuldade no diagnóstico do câncer”. 

Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 

Dificuldade no 

diagnóstico do câncer 
3 

O nó crítico é que os pacientes ao chegar aos hospitais habilitados em 

sua maioria não são atendidos se não tiverem com a biópsia já 

realizada fazendo com que os mesmos retornem a rede de serviços 

dificultando o acesso ao tratamento em tempo hábil. Por outro lado, o 

hospital deixa de fazer o seu papel como Unidade de Referência 

habilitada para tal. 

As dificuldades são relacionadas aos exames de média complexidade 

(endoscopias, colonoscopias, biópsias, etc.…) pois existem poucos 

prestadores disponíveis e os serviços habilitados (CACON e 

UNACON) alegam que os valores da tabela SUS são defasados e não 

cobrem os custos operacionais dos exames. 

Existem algumas dificuldades em relação aos pacientes que não 

realizam os exames em tempo hábil da internação e ao sair de alta 

hospitalar ficam em igualdade na fila de espera em relação às 

solicitações de exames que já estavam cadastrados no sistema. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

O diagnóstico do câncer precisa ser realizado antes de iniciar o tratamento da 

enfermidade, implicando dizer que em casos de demora na marcação, realização ou emissão 

do laudo médico confirmando o diagnóstico do câncer, haverá início tardio do tratamento com 

repercussão direta no tipo de conduta terapêutica que será escolhida. 

Achado semelhante foi encontrado pelo Tribunal de Contas da União (2011), em 

auditoria operacional no Ministério da Saúde, na Secretaria de Atenção à Saúde e no Instituto 

Nacional de Câncer que objetivou avaliar a implementação da Política Nacional de Atenção 

Oncológica, ao evidenciar problemas relacionados ao acesso tempestivo e equitativo ao 

diagnóstico e tratamento, sendo, portanto, considerando um gargalo importante a ser 

investigado e considerado no planejamento de ações governamentais (BRASIL, 2011b). 

Com relação ao tratamento medicamentoso dos pacientes oncológicos no SUS, 

salienta-se que somente é iniciado pelos prestadores credenciados na rede pública de saúde, 

após autorização do setor de regulação da SESAP, a qual é feita com base nos protocolos 

autorizados pelo Ministério da Saúde, demonstrando a importância da atualização de tais 

protocolos tanto para a viabilização da autorização do tratamento solicitado pelo prescritor 
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quanto para que os repasses financeiros para custearem a realização dos procedimentos 

oncológicos permitam que o tratamento seja o mais eficiente e seguro para o paciente e não 

apenas o que tenha o custo menor. Considerando tais aspectos, algumas inconformidades 

envolvendo medicamentos e a oncologia no RN foram sinalizadas no Quadro 21. 

 

Quadro 21 – Principais trechos transcritos e inseridos na subcategoria “disposição” e no código 

“inconformidades envolvendo medicamentos”. 

Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 

Inconformidades 

envolvendo 

medicamentos 

3 

Após ter sido verificado algumas irregularidades pelo CER tais como: 

entrega de medicamentos sem está autorizado a Autorização de 

Procedimentos de Alto Custo (APAC), autorização de medicamentos 

em duplicidade com a APAC, vindo a ser confirmado posteriormente 

através do bloqueio pelo Ministério da Saúde de alguns 

medicamentos que estavam sendo solicitados pelo Prestador sem 

estar dentro dos critérios de ilegibilidade. 

Apesar dos Protocolos Clínicos determinados pelo Ministério da 

Saúde ainda são prescritos para os usuários muitos tratamentos que 

não apresentam os critérios de ilegibilidade gerando processos de 

judicialização e causando transtornos tanto para os usuários como 

também para os gestores, pois os serviços habilitados na maioria das 

vezes incentivam os pacientes a solicitar o tratamento através de 

judicialização 

Além disso, ainda tem a dificuldade de acesso dos usuários de Planos 

de Saúde que necessitam de alguns medicamentos incorporados ao 

SUS, mas que fazem o seu tratamento na rede privada. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Salienta-se que os medicamentos utilizados pelos pacientes oncológicos apresentam 

três formas de aquisição: a) por meio da UNACON, CACON, b) pelo Ministério da saúde que 

adquirem um restrito rol de medicamentos oncológicos de forma centralizada e repassam tais 

fármacos para os Estados e esses são responsáveis pela distribuição para os hospitais 

credenciados na rede de atenção oncológica ou c) por demanda judicial. No caso do Rio 

Grande do Norte, a Unidade central de agentes terapêuticos (UNICAT), é o setor responsável 

por fazer o controle do recebimento e entrega desses medicamentos comprados pelo 

Ministério da Saúde e no momento em que há atrasos na distribuição desses medicamentos 

para os hospitais credenciados, gera-se grandes transtornos aos pacientes, visto que tais 

unidades recebem exclusivamente via UNICAT, ou seja, não adquire tais medicamentos com 

recursos próprios para os pacientes do SUS.  

Além disso, dentre as inconformidades envolvendo medicamentos está a promoção do 

fenômeno da judicialização, fazendo com que os entes públicos precisem adquirir 

medicamentos que estão fora do rol dos protocolos clínicos do SUS.  
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Nesse contexto de aquisição de medicamentos, os dados revelam as dificuldades 

licitatórias no processo de aquisição dos medicamentos e a presença de burocracia 

dificultando o atendimento das demandas de saúde (Quadro 22). 

 
Quadro 22 – Principais trechos transcritos e inseridos na subcategoria “disposição” e nos códigos 

“dificuldades licitatórias” e “burocracia dificultando o atendimento das demandas de saúde”. 

Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 

Dificuldades licitatórias 1 

As dificuldades licitatórias têm se constituído em grande entrave no 

processo de efetivação no sistema único de saúde (SUS), 

principalmente em relação ao processo de aquisição de insumos e 

medicamentos. Nesse aspecto, situações como: licitações desertas, 

descumprimentos dos prazos de entrega por fornecedores, 

fracionamento das quantidades de entrega, existência de lobby entre 

as distribuidoras, solicitação de cancelamentos de empenhos, 

desinteresse das empresas farmacêuticas, falta de credibilidade na 

gestão pública, atraso no pagamento dos fornecedores, falta de acesso 

a matérias-primas pelos fornecedores, entre outros, tem se tornado 

verdadeiros entraves para o desempenho das ações planejadas 

Burocracia 

dificultando o 

atendimento das 

demandas de saúde 

1 

Os processos burocráticos, engessados, anacrônicos e de baixa 

resolutividade tem se tornado regra no serviço de saúde pública. O 

descompasso e a dificuldade de interpretação entre as portarias 

ministeriais e as leis de responsabilidade fiscal e a lei 9666/93.  O que 

tem se verificado é um excesso de formalismo e a escassez de 

impessoalidade encarcerado na normatização de processos, tem se 

tornado obstáculo no atendimento das demandas. Não se questiona 

necessidade das normas burocráticas, mas sim a necessidade de uma 

análise mais específica em prol dos objetivos e finalidades genuínas, 

sejam elas singulares e/ou coletivas dos usuários. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Assim sendo, os processos engessados como retrata o trecho codificado na unidade de 

contexto: burocracia dificultando o atendimento das demandas, não deve ser a regra. Os 

serviços de saúde precisam ser planejados de modo que as suas diretrizes e princípios do SUS 

possam ser aplicados e com isso se possa ampliar o acesso a população aos serviços 

oncológicos, especialmente se tratando de uma das patologias de grande prevalência e 

incidência no estado do Rio Grande do Norte. Nessa perspectiva, o presente estudo apontou 

duas necessidades envolvendo a oncologia e o RN: necessidade de incremento de ações com 

foco nas principais causas de morbimortalidade e maior integração e planejamento dos serviços 

(Quadro 23). 

 

Quadro 23 – Principais trechos transcritos e inseridos na subcategoria “disposição” e nos códigos: 

“Necessidade de incremento de ações com foco nas principais causas de morbimortalidade” e “é 

necessária maior integração e planejamento dos serviços”. 
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Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 

Necessidade de 

incremento de ações 

com foco nas principais 

causas de 

morbimortalidade 

3 

Ressalta-se a necessidade de adoção de ações mais incisivas no 

enfrentamento dos problemas de saúde ocasionados pelas principais 

causas de morbimortalidade nos grupos etários prioritários, sendo 

imprescindível que se acelere o processo de implantação e 

implementação de intervenções estruturantes, estratégicas e 

finalísticas para a consolidação do sistema de saúde a partir da 

introdução de instrumentos de contratualização com unidades de 

saúde, articulação Inter federativa, estímulo à regionalização e à 

construção de redes de atenção, a fim de contribuir para a 

organização da ação pública de saúde. 

As neoplasias malignas representaram a principal causa de morte no 

segundo grupo (neoplasias e tumores), atingindo o patamar de 

96,40% do total deste grupo, caracterizando-se como um grave 

problema de saúde pública, devido ao número de casos crescentes 

diagnosticados a cada ano, demandando, portanto, investimentos 

técnicos e financeiros para o seu enfrentamento. 

Nesse sentido, destaca-se a necessidade de incremento das ações de 

promoção à saúde voltadas para as principais causas de mortalidade 

nos grupos etários prioritários 

É necessária maior 

integração e 

planejamento dos 

serviços 

4 

A implementação do SUS ainda é um processo incompleto. Entre os 

principais desafios que existem para sua implementação, no âmbito 

da Gestão é estabelecer processos que integrem os serviços, desde a 

atenção básica aos hospitais, com os serviços auxiliares e a oferta de 

medicamentos, e estabelecer modelos alternativos de gestão dos 

serviços, que permitam aumentar a autonomia gerencial, premiar a 

eficiência e remunerar os estabelecimentos e o pessoal de acordo aos 

resultados alcançados 

No âmbito da gestão dos serviços se faz necessária a criação de redes 

assistenciais integradas de saúde, que permitam o melhor uso possível 

dos recursos de saúde – públicos, privados e filantrópicos – em cada 

região, gerando um modelo assistencial com foco no paciente, 

garantindo a continuidade do acesso a todos os níveis e qualificando 

da rede de serviços e a coordenação do acesso, com respostas 

adequadas às necessidades do paciente em todos os âmbitos de 

prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação 

Outra dificuldade está relacionada a falta de uma cultura institucional 

de planejamento. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

5.1.2 Recurso 

 

A subcategoria recurso foi dividida em três códigos, sendo o mais prevalente o que 

envolveu restrições orçamentárias e financeiras, seguida da que tratou dos recursos humanos 

escassos e capacidade técnica comprometida, e por fim sinalizou-se a necessidades de ampliar 

os recursos tecnológicos.  

Com relação as restrições orçamentárias e financeiras o estudo aponta para o 

subfinancia mento do SUS e de forma específica revelam a necessidade de um investimento 
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maior para execução da linha de cuidado do câncer no estado, haja visto o alto custo dos 

medicamentos e serviços que esse tipo de patologia requer. Pode-se afirmar que dentre os 

possíveis fatores que podem culminar com falhas na implementação da política oncológica 

estão os bloqueios de verbas públicas para que decisões judiciais possam ser cumpridas pelos 

entes federativos, visto que no momento em que as verbas públicas ficam bloqueadas, as 

atividades previamente pactuadas, que necessitam de recursos públicos, ficam impedidas de 

serem realizadas, conforme revela o Quadro 24. 

 

Quadro 24 – Principais trechos transcritos e inseridos na subcategoria “recurso” e no código: 

“restrições orçamentárias e financeiras”. 

Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 

Restrições 

orçamentárias e 

financeiras 

9 

Um dos maiores gargalos, o subfinanciamento crônico da saúde 

pública brasileira, é também um dos maiores motivos de preocupação 

na gestão da saúde do Rio Grande do Norte. Estudos apontam para a 

necessidade de ampliação dos recursos orçamentários para a saúde, 

para atender minimamente a algumas ações relativas à média e alta 

complexidade ambulatorial e hospitalar. 

Diante do exposto, o quadro atual do subfinanciamento do SUS, se 

agrava progressivamente, causando danos irreversíveis ao sistema. O 

subfinanciamento, às ações do Estado, dificultou a implantação de 

algumas estratégias que poderiam fortalecer a gestão e consolidar o 

sistema no âmbito estadual e regional, tais como implementação da 

regionalização, Co financiamento do Estado às ações de saúde. 

Infelizmente no debate não se avançou em propostas alternativas que 

poderiam propiciar ao SUS um volume de recurso mais compatível 

com seus compromissos constitucionais de acesso universal, 

igualdade no atendimento e integralidade da assistência porque o 

governo e o parlamento patrocinaram uma proposta que desrespeitou 

os anseios da população por uma saúde pública de qualidade. 

Quanto ao financiamento a Gestão Estadual e Municipal utilizam os 

recursos dos fundos nacionais, estaduais e municipais de saúde, além 

de utilizar outras fontes de financiamento, pois sempre ultrapassam o 

teto financeiro do Estado. Já foi solicitado anteriormente pela Gestão 

Estadual um aumento de recursos para a Linha de Cuidado do 

Câncer, mas não foi acatado pelo Ministério da Saúde alegando falta 

de recursos na Gestão Federal. 

Atualmente, os medicamentos oncológicos têm um custo muito 

elevado e o SUS não cobre totalmente o valor desses medicamentos 

fazendo com que os pacientes precisem recorrer ao Judiciário para 

cobrir os custos totais, causando bloqueios judiciais e um impacto 

financeiro altíssimo para o Governo 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Porém, não só os recursos financeiros podem impactar em falhas na implementação da 

política oncológica no Rio Grande do Norte, mas também desfalques com relação aos 

recursos humanos e tecnológicos podem ampliar as falhas já existentes, conforme mostra o 

Quadro 25. 
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Quadro 25 – Principais trechos transcritos e inseridos na subcategoria “recurso” e nos códigos: 

“recursos humanos escassos e capacidade técnica comprometida” e “necessidade de ampliar os recursos 

tecnológicos”. 

Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 

Recursos humanos 

escassos e capacidade 

técnica comprometida 

8 

No que tange à viabilidade técnico-operacional considerou-se que 

institucionalmente há comprometimento da execução das ações 

também pela insuficiência de recursos técnicos, isto é, 

conhecimentos e habilidades técnicas para a execução de ações 

propostas 

Atualmente, a instituição se encontra com grande número de 

profissionais em fase de aposentadorias ou em licenças. A escassez 

de profissionais ocasiona a sobrecarga e sobreposição de atividades, 

sem definições de papéis específicos das coordenadorias.  A falta de 

profissionais médicos para cumprimento de escalas também tem se 

configurado em grande empecilho, principalmente porque causa uma 

extrema dependência de cooperativas médicas, o que tem onerado 

ainda mais os gastos mensais. 

Embora esses serviços de Média e Alta complexidade estejam 

assegurados na Programação Pactuada e Integrada (PPI), não existe 

uma garantia de sua realização pelas dificuldades enfrentadas pelos 

sistemas, destacando-se entre elas a rejeição dos prestadores privados 

de serviços em relação ao valor estabelecido pela tabela SUS, a não 

fixação de profissionais especializados nas regiões. 

Ainda precisa realizar adequações que possibilitem o devido preparo 

dos profissionais, das unidades, e da gestão/gerência para responder 

às demandas advindas desse quadro. 

Necessidade de ampliar 

os recursos tecnológicos 
5 

Por fim, destacam-se as dificuldades tecnológicas. Apesar da adesão 

de sistemas públicos federais, ainda como SISREG, E-SUS 

Hospitalar, ainda assim não existe interface entre os mesmos. A falta 

de um sistema de monitoramento e avaliação das ações prejudica 

sobremaneira a toma de decisões da gestão sobre a alocação dos 

recursos limitados frente a uma demanda cada vez maior de 

intervenções. Durante o processo de avaliação ficaram evidentes as 

dificuldades na aquisição de soluções tecnológicas que vão desde a 

compra de equipamento, software até um sistema integrado de gestão, 

tanto pelos entraves burocráticos, quanto pela escassez de recursos 

próprios disponíveis para esse fim 

Falta de um sistema regulatório eficiente na organização dos fluxos, 

apoio 

Quanto ao sistema informatizado, ainda temos algumas restrições na 

operacionalização dos mesmos, pois geralmente as redes de internet 

são de pequeno porte gerando falhas na conectividade e muitas vezes 

não conseguem atender a demanda em tempo hábil. As reclamações 

são constantes quanto às falhas na rede de comunicação 

principalmente das UBS. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Tratando-se de forma específica da oncologia deve frisar que é um serviço 

especializado que requer constante aperfeiçoamento e aprendizado continuado dos 

profissionais que lidam com os pacientes oncológicos, exigindo também continuidade na 

assistência prestada que deve ser feita por uma equipe multiprofissional qualificada para tal e 
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com suporte tecnológico capaz de promover rápido diagnóstico e controle da doença. Assim 

sendo, tais características e particularidades corroboram para manutenção dos vazios 

assistenciais evidenciados na assistência oncológica do Rio Grande do Norte e concentração 

de profissionais e serviços em poucas regiões do estado. 

Fazendo referência aos recursos tecnológicos, não se pode deixar de ratificar a 

importância da regulação estadual, via sistema informatizado, no acesso e fluxo dos pacientes 

oncológicos, como também a notoriedade dos diferentes softwares para controle de estoque de 

medicamentos e materiais demandados aos pacientes e para o monitoramento e avaliação das 

ações de saúde desenvolvidas, planejadas e executadas.  

 

5.1.3 Estrutura federativa 

 

A subcategoria envolvendo a estrutura federativa, apresentou os principais trechos das 

análises dos documentos de gestão, sendo codificados dentro da unidade de contexto de: 

transição política gerando fragilidades e novos desafios para gestão pública. Logo em seguida, 

surgiram fatores relacionados ao descumprimento das pactuações firmadas e impasses 

ocasionados pela dupla responsabilidade de gestão. 

Se tratando de transição política no estado do Rio Grande do Norte, no período de 

janeiro de 2015 a agosto de 2016, houve a passagem de três secretários estaduais de saúde 

diferentes, implicando em diferentes objetivos, pactuações, rede de colaboradores, propostas, 

equipe técnica e de assessoria e principalmente repercutindo nas prioridades que cada gestor 

tem com relação ao seu mandato e quanto a execução e manutenção de projetos. Esse fato 

pode gerar dificuldade na obtenção de soluções para diferentes problemas, dentre quais o 

enfrentamento dos vários elementos capazes de promover falhas na implementação da política 

oncológica no estado do Rio Grande do Norte (Quadro 26). 

 

Quadro 26 – Principais trechos transcritos e inseridos na subcategoria “estrutura federativa” e no 

código: “transição política gerando fragilidades e novos desafios para gestão pública”. 

Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 

Transição política 

gerando fragilidades e 

novos desafios para 

gestão pública 

5 

É oportuna também a reflexão sobre as constantes mudanças de 

gestão. O desgaste físico e emocional a qual as pessoas são 

submetidas nas relações com o meio ambiente e o trabalho é fator 

muito significativo na determinação dos processos de adoecimento 

em saúde. Além disso, as mudanças de gestão trazem consigo em 

situações a descontinuidade das ações, as mudanças de diretrizes e de 

prioridades. Nesse sentido, destacam-se como nos críticos a falta de 

clareza e insuficiência de consensos 
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Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 

Devido à mudança constante de Gestor Estadual não houve avanço 

nas discussões e soluções das mesmas 

(...) ensejando a sistematização de processos e a concretização de 

ações de cooperação entre os entes para responder adequadamente às 

demandas de saúde da população. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

As transições políticas são ainda mais delicadas quando há constatação do 

descumprimento das pactuações na gestão anterior ou quando existe fragilidades na 

cooperação entre os estados e munícipios (Quadro 27). 

 

Quadro 27 – Principais trechos transcritos e inseridos na subcategoria “alternativas” e códigos: 

“descumprimento de pactuações firmados por entes federativos” e “dupla responsabilidade de gestão 

gerando impasses”.  

Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 

Descumprimento de 

pactuações firmados 

por entes federativos 

1 

Apesar da quantidade de mamógrafos serem excedentes o estado 

como um todo não se consegue atingir os valores pactuados, sendo a 

capital Natal, o município que tem o menor índice percentual de 

realizações de mamografias 

Dupla responsabilidade 

de gestão gerando 

impasses 

1 

Os recursos destinados para repasse às unidades habilitadas em 

Oncologia são em sua maioria de sistema duplo de gestão (Municipal 

e Estadual). A Gestão Estadual é responsável pelos recursos da Alta 

Complexidade enquanto que a Gestão Municipal é responsável pelos 

recursos destinados a Média Complexidade e para as Autorizações de 

Internações Hospitalares. Essa duplicidade de gestão acarreta muitas 

dificuldades de entendimento das responsabilidades por parte das 

unidades e de acesso aos usuários devido aos atrasos de repasse dos 

recursos financeiros e que muitas vezes são bloqueados pela gestão 

Municipal interferindo na gestão Estadual ou vice-versa. 

Exemplificando essa situação se a UNACON ou o CACON não 

receber os recursos devidos por qualquer gestão os serviços são 

paralisados até que sejam realizados os repasses financeiros 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 

5.1.4 Comunicação 

 

A subcategoria comunicação apresentou apenas um código, que conseguiu enquadrar 

todos os quatro trechos codificados: falhas na rede de comunicação. Nesse sentido, reforça-se 

que a comunicação entre os envolvidos com a rede de atenção oncológica, torna-se essencial a 

fim de que haja diálogo, aproximações, melhorias e divulgação de informação, sejam essas 

entre entes federativos, entre os profissionais, entre o setor público e os colaboradores ou 

ainda entre a rede de saúde com os pacientes, podendo nessa perspectiva difundir para todos 
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os envolvidos com a rede de oncologia no estado, por exemplo, os fluxogramas dos pacientes 

oncológicos dentro do sistema único de saúde, assim como as metas pactuadas e objetivos que 

a política pública se propõe a alcançar (Quadro 28). 

 

Quadro 28 – Principais trechos transcritos e inseridos na subcategoria “comunicação” e no 

código: “falhas na rede de comunicação”. 

Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 

Falhas na rede de 

comunicação 
4 

As dificuldades de acesso às informações foram constantes, pois nem 

sempre os técnicos tinham disponibilidade para repassa-las devido 

aos inúmeros afazeres diários. 

A Gestão ainda tem muito que discutir para que se possa ter uma 

melhoria do acesso do paciente aos serviços de saúde e para tal 

deverão ser realizadas discussões periódicas para avaliação dos 

serviços e também dos fluxogramas de acessos aos mesmos 

os profissionais não tinham o conhecimento devido e de que os 

serviços habilitados não recebiam esses pacientes que entravam pela 

porta de entrada da Rede de Urgência e Emergência, ficando os 

mesmos em peregrinação dificultando o acesso ao seu tratamento. 

É fundamental a disseminação da necessidade dos exames e da sua 

periodicidade, bem como dos sinais de alerta que podem diagnosticar 

precocemente um câncer. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Diante dos dados apresentados e com o intuito de investigar nesse tópico os obstáculos 

e as falhas presentes no processo de implementação da política oncológica no Rio Grande do 

Norte. Conclui-se que as os principais fatores relacionados as falhas na implementação da 

política oncológica, oriundos dos documentos de gestão analisados, foram as restrições 

orçamentárias e financeiras, existência dos vazios assistenciais, inconsistência com os 

prestadores de serviços oncológicos, recursos humanos escassos e capacidade técnica 

comprometida e as dificuldades no acesso dos pacientes aos serviços do SUS. Nesse sentido, 

medidas governamentais se fazem necessárias, a fim de minimizar os transtornos e 

deficiências envolvendo principalmente as falhas apontadas nesses resultados. 

Entende-se que a curto prazo, o estado e municípios podem direcionar suas ações para 

sanar falhas que envolvem resolução com menor número de pontos de veto, que seriam as 

inconsistências com prestadores de serviços oncológicos, os quais precisam cumprir os 

requisitos estipulados pela legislação, com risco de perda do credenciamento e as dificuldades 

no acesso aos pacientes oncológicos aos serviços do SUS. Assim posto, a rede de atenção 

oncológica no RN requer o maior controle com relação aos prestadores de serviços 

credenciados em oncologia e precisa melhorar a comunicação entre todos os envolvidos na 
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rede de assistência ao paciente, desde a atenção básica até a alta complexidade, a fim de tentar 

sanar dúvidas e propor direcionamentos envolvendo os vazios assistenciais e desse modo 

promover maior acesso aos pacientes que precisarem fazer uso dos serviços oncológicos do 

SUS. 

Além disso, tais aspectos analisados podem ser ainda mais impactantes nas falhas na 

implementação da política em questão, quando se tem que no Rio Grande do Norte, a 

secretaria de saúde pública estadual apresentou, nos últimos anos, mudanças de gestão em 

curtos períodos de tempo e que os problemas acima citados precisam de tempo, planejamento, 

monitoramento, acompanhamento e empenho contínuo para ser minimizados. 

Diante dessa problemática, de forma a complementar a análise feita com as categorias 

da implementação de Edwards (1980), percebeu-se, que o estado do Rio Grande do Norte, 

mediante a análise dos planos estaduais de saúde do estado do Rio Grande do Norte, começou 

a tratar a temática da oncologia de forma mais representativa no planejamento estadual a 

partir do plano de 2016 e que já em 2017 o plano estadual de oncologia foi revisado e 

aprovado para ser implantado. Nessa perspectiva, espera-se que nos anos subsequentes 

medidas possam ser traçadas e implementadas de modo a diminuir o número de falhas 

relacionadas a implementação da política oncológica no estado e aumentar a assistência 

prestada. 

 

5.2 MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS PRESENTES EM DECISÕES JUDICIAIS 

AJUIZADAS CONTRA ENTES FEDERATIVOS E QUE ENVOLVEM PACIENTES 

DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

A análise das decisões judiciais oriundas do Tribunal de Justiça do RN e pelo Tribunal 

Regional Federal 5ª Região envolvendo medicamentos oncológicos, no período de 2007 a 

2016, revelou uma oscilação com relação ao número de solicitações judiciais, no decorrer dos 

anos envolvendo essa classe medicamentosa, conforme mostra a Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Número de decisões judiciais proferidas pelo Tribunal de 

Justiça do RN (TJRN) e pelo Tribunal Regional Federal 5ª Região 

(TRF5ª Região) envolvendo medicamentos oncológicos, 2007-2016. 

Ano TRF 5ª Região TJRN Total % 

2007 0 0 0 0 

2008 0 7 7 1,58 

2009 8 15 23 5,20 

2010 27 29 56 12,67 

2011 53 38 91 20,59 



112 

 

Ano TRF 5ª Região TJRN Total % 

2012 73 26 99 22,40 

2013 50 5 55 12,44 

2014 34 13 47 10,63 

2015 26 10 36 8,14 

2016 22 6 28 6,33 

Total 293 149 442 100 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

As decisões judiciais analisadas de forma conjunta, revelam que do ano de 2007 ao ano 

de 2012 houve crescimento no número de decisões judiciais envolvendo medicamentos 

oncológicos, pacientes do Rio Grande do Norte e entes públicos. Após esse período, o número 

de solicitações foi diminuindo gradativamente. 

Além disso, ao observar a série histórica das decisões judiciais analisadas, percebeu-se 

que comparativamente, o TJRN apresentou número maior de casos quando comparado com o 

TRF 5ª Região dos anos entre 2008 a 2010. Já a partir de 2011, houve uma inversão e o 

TRF5ª região foi o tribunal mais acionado quando se tratou de medicamentos oncológicos. 

Salienta-se que na justiça estadual (TJRN), o estado e/ou os munícipios podem se configurar 

como polos passivos da demanda, enquanto que na justiça federal (TRF5ª Região), a união irá 

compor esse polo de forma isolada ou conjunta com o estado e municípios. Dessa forma, 

observa-se que desde 2011, não só o estado e municípios do Rio Grande do Norte, mas a 

União vem sendo acionada para se manifestar frente as demandas judiciais que envolvem 

medicamentos oncológicos. 

Com relação a análise das decisões judiciais dos tribunais de forma separada, percebe-

se que não houve um padrão quanto ao número de decisões entre os dois órgãos, mas em 

ambos tribunais nos últimos anos analisados (2015 e 2016) houve decréscimo em relação ao 

número de ações judiciais.  

Essa situação pode estar relacionada especialmente ao fato das novas incorporações ao 

SUS de medicamentos oncológicos, após o ano de 2013 com repercussão direta na diminuição 

no número de solicitações judiciais, visto que administrativamente tais fármacos já teriam 

sido disponibilizados de forma gratuita e administrativamente. 

Ressalta-se, contudo, que os medicamentos quando são padronizados no SUS, há 

exigências e requisitos para serem cumpridos antes de serem autorizados a sua liberação para 

o paciente, além disso, o medicamento é padronizado para atender a determinadas patologias 

apenas e não a todas as enfermidades que a bula oferece de indicação. Assim sendo, mesmo 

que o medicamento seja padronizado no SUS, isso não equivale dizer que ele será fornecido 

para qualquer patologia, motivo esse que pode fazer com que medicamentos que sejam 
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padronizados no SUS ainda estejam dentre aqueles mais solicitados judicialmente. Nesse 

contexto, torna-se importante reconhecer quais foram os medicamentos oncológicos mais 

demandados judicialmente na série histórica analisada (Tabela 7), a fim de verificar se tais 

fármacos já são padronizados ou não no SUS e de forma detalhada acompanhar a evolução 

das solicitações.  

 

Tabela 7 – Medicamentos oncológicos demandados judicialmente divididos por tribunal de justiça: 

Tribunal de Justiça do RN (TJRN) e Tribunal Regional Federal 5ª Região (TRF5ª Região), 2007-2016. 

Medicamentos presentes nas decisões judiciais TRF 5ª Região TJRN Total % 

Trastuzumab 113 52 165 37,33 

Rituximabe 76 31 107 24,21 

Temozolamida 25 8 33 7,47 

Sunitinibe 15 10 25 5,66 

Bevacizumabe 14 10 24 5,43 

Bortezomibe 19 5 24 5,43 

Sorafenibe 6 9 15 3,39 

Cetuximabe 5 4 9 2,04 

Pemetrexede dissodico 3 3 6 1,36 

Gosorrelina 0 5 5 1,13 

Imatinibe 4 0 4 0,90 

Abiraterona 2 1 3 0,68 

Erlotinibe 2 1 3 0,68 

Lanatinibe 1 2 3 0,68 

Luteceo octraete 0 2 2 0,45 

Pazopanibe 2 0 2 0,45 

Tensirolimus 2 0 2 0,45 

Bendamustina 0 1 1 0,23 

Irinotecano 1 0 1 0,23 

Cladribina 0 1 1 0,23 

Everolimo 0 1 1 0,23 

Genfitinib 1 0 1 0,23 

Lenalidomida 0 1 1 0,23 

Nimotuzumabe 1 0 1 0,23 

Quimioterapi baseada em 5FU 1 0 1 0,23 

Tacrolimos 0 1 1 0,23 

Tamoxifeno 0 1 1 0,23 

Total 293 149 442 100 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

De acordo com a Tabela 7, evidencia-se que os medicamentos oncológicos mais 

demandados judicialmente envolvendo pacientes no Rio Grande do Norte, de forma 

descrescente, são: trastuzumabe (37,33%), rituximabe (24,21%), temozolamida (7,47%), 

sunitibe (5,66%), bevacizumabe (5,43%) e bortezomide (5,43%). De forma semelhante, o 

trabalho de Nunes (2016) mostra prevalência do trastuzumabe e rituximabe. Em trabalho de 

Medrado et al (2013), há também relatos de prevalência de alguns desses medicamentos: 

trastuzumabe, bevacizumabe e temozolamida.  
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No Rio Grande do Norte, observa-se que 61,54% dos medicamentos demandados 

judicialmente envolvem apenas dois medicamentos: o trastuzumabe e o rituximabe. Essa 

característica se configurou tanto nas decisões oriundas do TRF 5ª Região quanto as do TJRN, 

conforme retratam as tabelas 8 e 9. 

 

Tabela 8 – Medicamentos mais demandados judicialmente oriundas do Tribunal Regional Federal 5ª 

Região (TRF 5ª Região), 2007-2016. 

Medicamento TRF 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total % 

Transtuzumab 0 2 12 16 30 33 13 4 3 113 38,6 

Rituximabe 0 4 11 21 23 5 8 2 2 76 25,9 

Temozolamida 0 0 1 6 5 3 1 7 2 25 8,53 

Bortezomide 0 0 0 4 3 4 5 1 2 19 6,48 

Sunitibe 0 1 0 1 6 3 1 1 2 15 5,12 

Bevacizumabe 0 0 1 0 3 0 0 5 5 14 4,78 

Sorafenibe 0 0 0 2 0 0 3 1 0 6 2,05 

Cetuximabe 0 0 0 1 0 0 1 1 2 5 1,71 

Imatinibe 0 1 0 0 2 0 1 0 0 4 1,37 

Pemetrexede dissodico 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 1,02 

Abiraterona 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0,68 

Erlotinibe 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0,68 

Pazopanibe 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0,68 

Tensirolimus 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0,68 

Irinotecano 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,34 

Genfitinib 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0,34 

Lanatinibe 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0,34 

Nimotuzumabe 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0,34 

Quimioterapia baseada 

em 5FU 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,34 

Total 0 8 27 53 73 50 34 26 22 293 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

A análise da Tabela 8, permite evidenciar que a partir de 2010 o trastuzumabe 

começou a ter um incremento no número de solicitações, sendo o ano de 2013 o que 

apresentou maior demanda (33 casos), com posterior queda nos anos subsequentes. Situação 

semelhante aconteceu com o medicamento, rituximabe, sendo o seu ápice de solicitações no 

ano de 2012 com diminuições nos anos seguintes. Então, verificou-se que nos anos mais 

recentes (2015 e 2016), tem-se um número menor de solicitações desses dois medicamentos, 

trastuzumabe e rituximabe, quando comparado com anos anteriores e evidencia-se 

crescimento na quantidade de solicitações judiciais de outros fármacos destinados ao 
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tratamento de câncer: com destaque para a temozolamida e bevacizumabe, sendo o primeiro o 

medicamento mais solicitado em 2015 o segundo em 2016. 

Com relação as decisões judiciais oriundas do TJRN, apresentou um comportamento 

semelhante aos das decisões do TRF5ª região, contudo não tão linear. Tanto o trastuzumabe 

quanto o rituximabe apresentaram aumento das solicitações de 2008 à 2011, com posterior 

queda desse número nos anos seguintes, variando apenas entre esses dois medicamento a 

titularidade do medicamento mais demandado por ano de análise (Tabela 9). 

 

 

Tabela 9 – Medicamentos mais demandados judicialmente oriundas do tribunal de justiça: Tribunal de 

Justiça do RN (TJRN), 2007-2016. 

Medicamento 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total % 

Trastuzumab 2 4 11 14 11 2 3 4 1 52 34,90 

Rituximabe 0 2 5 11 6 1 1 3 2 31 20,81 

Bevacizumabe 0 1 1 3 2 0 2 1 0 10 6,71 

Sunitinibe 1 2 1 1 2 1 2 0 0 10 6,71 

Sonarefibe 1 1 4 3 0 0 0 0 0 9 6,04 

Temozolamida 0 3 2 0 1 0 2 0 0 8 5,37 

Bortezomibe 1 1 1 1 0 0 1 0 0 5 3,36 

Gosorrelina 0 0 1 1 2 0 0 1 0 5 3,36 

Cetuximabe 1 0 1 1 1 0 0 0 0 4 2,68 

Pemetrexede 

dissodico 
0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 2,01 

Lapatinib 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1,34 

Luteceo 

octraete 
0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1,34 

Abiraterona 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0,67 

Bendamustina 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,67 

Cladribina 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0,67 

Erlotinibe 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,67 

Everolimo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,67 

Lenalidomida 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0,67 

Tacrolimos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0,67 

Tamoxifeno 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,67 

Total 7 15 29 38 26 5 13 10 6 149 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

O comportamento evidenciado pelo trastuzumabe e rituximabe se deve especialmente 

pelo fato desses dois medicamentos terem sido incorporados dentro dos protocolos e diretrizes 

clínicas para o tratamento de alguns tipos de câncer no Brasil, após o ano de 2012. 
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O trastuzumabe no SUS pôde ser utilizado para o tratamento de câncer localmente 

avançado desde de 2012 por meio da Portaria SCTIE/MS N.18, de 25 de julho de 2012, para o 

tratamento de mama inicial pela Portaria SCTIE/MS N.19, de 25 de julho de 2012 e apenas a 

partir de 2017 é que está autorizada a utilização desse medicamento para câncer de mama 

metastásico com a publicação da Portaria Nº 29 de 03 de agosto de 2017. O rituximabe foi 

aprovado para o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas (PCDT) do linfoma não hodgkin de 

células B, folicular, CD20 positivo, em1ª e 2ª linha no SUS por meio da Portaria n.63, de 27 

de dezembro de 2013 e para o linfoma difuso de grandes células B por meio da Portaria nº 

956 de 26 de setembro de 2014, para o linfoma folicular pela portaria nº1.051 de 10 de 

outubro de 2014. 

Salienta-se, contudo, que se tratando desses medicamentos, as compras são feitas de 

forma centralizada pelo Ministério da Saúde e repassadas para os Estados, os quais distribuem 

para as UNACONs e CACONs. Assim sendo, existe o trâmite legal para aquisição de 

medicamentos por órgãos públicos, ou seja, os processos licitatórios devem acontecer, o que 

gera um lapso temporal entre a incorporação do medicamento, aquisição pelo MS, envio para 

os Estados, repasse para as unidades prestadoras de serviços oncológicos e por fim a 

disponibilidade do medicamento para o paciente. Fato esse que pode auxiliar a justificar a 

queda no número de solicitações do trastuzumabe nas decisões do TRF5ª região apenas a 

partir do ano de 2014.  

Além disso, como evidenciado no parágrafo anterior a incorporação do medicamento 

no SUS é vinculado a um tipo específico de patologia, assim, o trastuzumabe por exemplo, 

não está disponível para todos os tipos de câncer de mama, apenas para três tipos que são: os 

que estão em estágio inicial, os localmente avançados e só a partir de agosto de 2017 é que 

foram disponibilizados para o tipo metastásico. Quando se trata do rituximabe, percebe-se que 

esse medicamento pode ser utilizado para linfoma difuso de grandes células B, para o linfoma 

folicular, mas não tem autorização para ser utilizado pelo SUS no caso de leucemia linfocítica 

crônica, por exemplo. 

Esses fatos, auxiliam a compreender o motivo da existência do medicamento que já é 

incorporado ao SUS, estar presente em demandas judiciais. Nesse aspecto também não pode 

deixar mencionar que falhas no fluxo dos medicamentos oncológicos adquiridos pelo MS e 

repassados pelos estados, poderá implicar na ausência do medicamento para o paciente e esse 

diante dessa ausência, solicitar judicialmente aquisição do seu tratamento. Como também, 

outro ponto a ser mencionado, nesse contexto, é que para a liberação desses medicamentos há 

uma série de comprovações médicas exigidas para confirmar o diagnóstico do câncer, caso 
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algum desses exames confirmatórios não seja fornecido, os medicamentos não poderão ser 

disponibilizados, podendo também de modo semelhante ao mencionado anteriormente, gerar 

o fenômeno da judicialização.   

Compreende-se, então, que o poder judiciário está fazendo com que se efetive a 

política já planejada anteriormente, no momento em que as decisões judiciais envolvem os 

medicamentos que estão disponibilizados pelo SUS e que não são fornecidos 

administrativamente por motivos variados, tais como, por exemplo: falta do medicamento, 

atrasos provenientes do processo de aquisição sejam na licitação, na entrega do produto pelo 

fornecedor ou ainda na distribuição desses medicamentos para as unidades responsáveis pelo 

fornecimento à população. Da mesma forma, quando se tem medicamentos que apresentam 

eficácia e superioridade reconhecida quando comparados com os disponibilizados pelo SUS 

ou ainda que apresenta-se como única alternativa terapêutica para determinada patologia e 

ainda assim não estão na padronização do SUS, classifica-os como implementáveis e 

passíveis de serem analisados judicialmente, ao passo que esses medicamentos ao serem 

adquiridos pela população irão fornecer benefícios semelhantes ou superiores àqueles 

apresentados pelos medicamentos do SUS. 

Contudo, diante da judicialização do acesso a medicamentos oncológicos, reforça-se 

outro aspecto que não pode ser negligenciado: o custo para a aquisição desses medicamentos 

é elevado e poderá ter impactos distintos para a gestão pública, de acordo com quem vai ser 

responsável pela aquisição do produto, haja visto que há três possibilidades de preços para o 

mesmo produto de acordo com o comprador: a) se for adquirido pela UNACON ou CACON 

da rede privada, o valor a ser considerado será o preço máximo da fábrica (PF), b) se for o 

governo, será aplicado o preço máximo de venda ao governo (PMVG) e c) se for o paciente 

poderá ser aplicado o preço máximo ao consumidor (PMC), podendo diante disso gerar 

grandes distorções financeiras, conforme mostra a Tabela 10, que retrata os custos dos 

medicamentos oncológicos mais demandados judicialmente no estado do Rio Grande do 

Norte (2007-2016). 

 

 

Tabela 10 – Custo de medicamentos oncológicos de acordo o comprador: governo, hospital e pessoa 

física. 

Medicamento 

pelo Princípio 

ativo 

Nome 

comercial e 

concentração 

do 

medicamento 

Aquisição do medicamento oncológico 
Diferenças entre 

compradores 

A B C Situação 1 Situação 2 

PF PMVG PMC 
PF-PMVG 

(19,3%) 
PMC-PMVG 
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Medicamento 

pelo Princípio 

ativo 

Nome 

comercial e 

concentração 

do 

medicamento 

Aquisição do medicamento oncológico 
Diferenças entre 

compradores 

A B C Situação 1 Situação 2 

PF PMVG PMC 
PF-PMVG 

(19,3%) 
PMC-PMVG 

Trastuzumabe 

Herceptin 

150mg 
R$  3.945,84 R$  3.185,08 x 

R$               

760,76 
x 

Herceptin 

440mg 
R$11.574,46 R$  9.342,90 x 

R$            

2.231,56 
x 

Herceptin 

600mg 
R$  9.837,22 R$  7.940,60 x 

R$            

1.896,62 
x 

Perjeta Her R$23.549,35 R$19.009,04 x 
R$            

4.540,31 
x 

Kadcyla 

100mg 
R$  6.534,73 R$  5.274,83 x 

R$            

1.259,90 
x 

Kadcyla 

160mg 
R$10.455,56 R$  8.439,73 x 

R$            

2.015,83 
x 

Rituximabe 

Mabthera 

10mg/Ml 

20mL 

R$  2.569,37 R$  2.074,00 R$  3.552,00 
R$               

495,37 
R$  1.478,00 

Mabthera 

10mg/Ml 

50mL 

R$  6.413,71 R$  5.177,15 R$  8.866,58 
R$            

1.236,56 
R$  3.689,43 

Mabthera 

1400mg 
R$  8.377,95 R$  6.762,68 x 

R$            

1.615,27 
x 

Temozolamida 

Temodal 

100mg 
R$     605,50 R$     488,76 R$     857,07 

R$               

116,74 
R$     368,31 

Temodal 

140mg 

capsula 

R$  4.216,98 R$  3.403,95 R$  5.829,73 
R$               

813,03 
R$  2.425,78 

Temodal 

140mg sache 
R$  4.216,98 R$  3.403,95 R$  5.829,73 

R$               

813,03 
R$  2.425,78 

Sunitinibe 

Sutent 

12,5mg 
R$  4.264,55 R$  3.442,34 R$  5.895,49 

R$               

822,21 
R$  2.453,15 

Sutent 25mg R$  8.529,11 R$  6.884,70 x 
R$            

1.644,41 
x 

Sutent 50mg R$17.058,18 R$13.769,36 R$23.581,93 
R$            

3.288,82 
R$  9.812,57 

Bevacizumabe 

Avastin 

25mg/mL 

4mL 

R$  1.600,40 R$  1.291,84 x 
R$               

308,56 
x 

Avastin 

25mg/mL 

16mL 

R$  6.196,57 R$  5.001,87 x 
R$            

1.194,70 
x 

Bortezomibe 

Velcade 1mg R$  1.168,31 R$     943,06 x 
R$               

225,25 
x 

Velcade 

3,5mg 
R$  4.089,04 R$  3.300,67 x 

R$               

788,37 
x 

Bortyz 3,5mg R$  2.657,93 R$  2.145,48 x 
R$               

512,45 
x 

Bortezomibe 

3,5mg 
R$  2.657,93 R$  2.145,48 x 

R$               

512,45 
x 

Sorafenibe 
Nexavar 

200mg 
R$  6.495,53 R$  5.243,19 R$  8.979,69 

R$            

1.252,34 
R$  3.736,50 

Cetuximabe 

Erbitux 

5mg/mL 

20mL 

R$     879,52 R$     709,95 R$  1.215,88 
R$               

169,57 
R$     505,93 
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Medicamento 

pelo Princípio 

ativo 

Nome 

comercial e 

concentração 

do 

medicamento 

Aquisição do medicamento oncológico 
Diferenças entre 

compradores 

A B C Situação 1 Situação 2 

PF PMVG PMC 
PF-PMVG 

(19,3%) 
PMC-PMVG 

Erbitux 

5mg/mL 

100mL 

R$  4.397,48 R$  3.549,65 R$  6.079,26 
R$               

847,83 
R$  2.529,61 

Fonte: ANVISA,2017 

Legenda: A: UNACON/CACON/  GOVERNO ADMINISTRATIVAMENTE; B: GOVERNO POR DEMANDA 

JUDICIAL; C: PACIENTE; Situação 01: Valor possível de ser aplicado (a mais) quando o medicamento judicial é adquirido 

pelo UNACON/CACON da rede privada e não pelo Estado; Situação 02: Valor possível de ser aplicado (a mais) quando o 

medicamento judicial é adquirido pelo paciente e não pelo Estado; Preço Fábrica - PF é o teto de preço pelo qual um 

laboratório ou distribuidor pode comercializar um medicamento no mercado brasileiro, sendo portanto o teto de preço para 

compra de qualquer medicamento por entes da Administração Pública, quando não aplicável o CAP (Coeficiente de 

Adequação de Preço: Comunicado nº 6, de 5 de setembro de 2013); Preço Máximo de Venda ao Governo – PMVG é o 

resultado da aplicação do Coeficiente de Adequação de Preços (CAP) sobre o Preço Fábrica – PF [PF* (1-CAP)]. O CAP, 

regulamentado pela Resolução nº. 3, de 2 de março de 2011, é um desconto mínimo obrigatório a ser aplicado sempre que 

forem realizadas vendas de medicamentos constantes do rol anexo ao Comunicado 6/2013 ou para atender ordem judicial. 

Conforme o Comunicado nº 06/2017 o CAP é de 19,28%. Dessa maneira, os demais produtos do Programa de Sangue e 

Hemoderivados, os Antineoplásicos e Adjuvantes no tratamento do câncer e os classificados nas categorias I, II e V da 

Resolução nº 2, de 2004 não estão sujeitos à aplicação do CAP, salvo se adquiridos por ordem judicial, ou venham a ser 

incluídos em novo rol; Preço máximo ao consumidor-PMC é o preço a ser praticado pelo comércio varejista de 

medicamentos, ou seja, farmácias e drogarias, tendo em vista que este contempla tanto a margem de lucro como os impostos 

inerentes a esses tipos de comércio. 

Nota 1: Alíquotas de 18% - RN (medicamentos da Portaria MS 1318/2002 ). 

Nota 2: Alguns medicamentos não apresentam os valores do preço máximo do consumidor (PMC), por serem de uso 

exclusivo hospitalar. 

 

Diante da Tabela 10 percebe-se que no momento em que o juiz determina que a 

compra seja feita pelo paciente ou que seja realizada pela UNACON ou CACON, os custos 

para os cofres públicos são bem maiores do que se fossem adquiridos pelo governo. O caso 

apresentado na referida tabela que gerou maiores distorções em relação aos valores de compra 

foram os referentes ao medicamento: sunitinibe, havendo uma diferença entre as compras 

realizadas pelo governo e UNACON/CACON de R$ 3.288,82 e entre o governo e o paciente 

de R$ 9.812,57 para um só frasco. Fato esse que pode impactar negativamente aos cofres 

públicos quando totalizados o número de pacientes que fazem a solicitação desses 

medicamentos por via judicial e ao verificar o total de frascos necessários para atender ao 

tratamento dessas demandas judiciais em sua integralidade. 

Assim sendo, tem-se que: o medicamento é o mesmo, mas dependendo de quem o 

adquire os custos podem ser bem diferenciados. Alguns medicamentos oncológicos, como já 

dito anteriormente, apresentam compras centralizadas no Ministério da Saúde, podendo desse 

modo atingir valores bem menores do que os estabelecidos na Tabela 10, haja vista a 

capacidade de negociação, de pagamento e do volume de compras.  

Com relação, aos diferentes preços disponíveis no SUS para o mesmo medicamento e 

considerando o medicamento mais presente nas decisões judiciais analisadas nessa tese, que 

foi o trastuzumabe e que apresentou sua incorporação para o câncer metastático em 2017, o 
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CONASS emitiu uma nota técnica, desde 2013, identificando algumas inconformidades com 

relação ao preço praticado para o cumprimento das decisões judiciais: 

 

Entretanto, em curto espaço de tempo, as secretarias estaduais identificaram que 

continuavam os problemas relacionados as demandas judiciais para o grupo de 

pacientes que apresentava câncer HER-2 positivo metastático, com prescrição de uso 

de trastuzumabe, porém sem possibilidade de acessar o medicamento 

disponibilizado pelo Ministério da Saúde. A situação revelou-se ainda mais 

complexa, ao se verificar que o fornecedor Roche não se dispunha a vender às SES o 

produto destinado a atender esses casos, pelo mesmo preço de venda negociado com 

o Ministério da Saúde. O preço aproximado pago pelas Secretarias Estaduais de 

Saúde para o produto é de R$ 7.192,00, enquanto o preço negociado pelo Ministério 

da Saúde para compra do mesmo para os casos que atendem ao protocolo de uso 

estabelecido pelo mesmo foi de R$ 3.423,20. Para os casos de câncer metastático 

atendidos pelas SES, o preço de compra é superior a 100%, mesmo considerando a 

aplicação do Coeficiente de Adequação de Preço (CAP), possível quando se trata de 

compra para atender a demanda judicial. Essa situação deixa vulneráveis as 

Secretarias Estaduais considerando que no SUS se está comprando o mesmo produto 

a preços tão diferentes. Trata-se de uma situação inaceitável para as SES e para a 

qual se solicita solução imediata (BRASIL, 2013e, p.8). 

 

 

 Essa diferenciação entre os preços de fornecimento do trastuzumabe pode ser 

evidenciado também por Morais et al. (2016), os quais identificaram compras sendo feitas por 

órgãos da administração federal brasileira em 2013, com valores superiores aos que foram 

negociados com o Ministério da Saúde. Essa questão dos custos dos medicamentos ainda 

pode ser mais alarmante quando se tem no mercado brasileiro patentes em vigor, implicando 

em representantes de uma única marca sendo os detentores de toda capacidade de venda, 

como é o caso, por exemplo do: trastuzumabe, rituximabe, sunitinibe, bevacizumabe, 

sorafenibe e cetuximabe, fato esse que impede a existência de concorrência e exige dos entes 

federativos a adoção de medidas capazes de proporcionar negociação desses valores.  

Nesse sentido, Figueiredo e Pepe (2016) abordam os projetos de Parceria para o 

desenvolvimento produtivo (PDP), retratando a importância do mesmo para viabilização de 

melhores preços para medicamentos estratégicos do governo, dentre os quais se encontra os 

medicamentos oncológicos: trastuzumabe, o rituximabe e bevacizumabe. A Portaria Nº 2.531 

de 12 de novembro de 2014 redefine as diretrizes e os critérios para a definição da lista de 

produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde (SUS) e o estabelecimento das Parcerias 

para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) e disciplina os respectivos processos de submissão, 

instrução, decisão, transferência e absorção de tecnologia, aquisição de produtos estratégicos 

para o SUS no âmbito das PDP e o respectivo monitoramento e avaliação e estabelece como 

objetivos, em seu artigo 3º: 
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I - ampliar o acesso da população a produtos estratégicos e diminuir a 

vulnerabilidade do SUS; II - reduzir as dependências produtiva e tecnológica para 

atender as necessidades de saúde da população brasileira a curto, médio e longo 

prazos, seguindo os princípios constitucionais do acesso universal e igualitário às 

ações e aos serviços de saúde; III - racionalizar o poder de compra do Estado, 

mediante a centralização seletiva dos gastos na área da saúde, com vistas à 

sustentabilidade do SUS e à ampliação da produção no País de produtos 

estratégicos; IV - proteger os interesses da Administração Pública e da sociedade ao 

buscar a economicidade e a vantajosidade, considerando- se preços, qualidade, 

tecnologia e benefícios sociais; V - fomentar o desenvolvimento tecnológico e o 

intercâmbio de conhecimentos para a inovação no âmbito das instituições públicas e 

das entidades privadas, contribuindo para o desenvolvimento do CEIS e para torná-

las competitivas e capacitadas; VI - promover o desenvolvimento e a fabricação em 

território nacional de produtos estratégicos para o SUS; VII - buscar a 

sustentabilidade tecnológica e econômica do SUS a curto, médio e longo prazos, 

com promoção de condições estruturais para aumentar a capacidade produtiva e de 

inovação do País, contribuir para redução do déficit comercial do CEIS e garantir o 

acesso à saúde; e VIII - estimular o desenvolvimento da rede de produção pública no 

País e do seu papel estratégico para o SUS (BRASIL, 2014b). 

 

 

Assim, medidas governamentais se fazem necessários para se tentar viabilizar 

melhores preços de aquisição de medicamentos oncológicos, não apenas em nível de governo 

federal, mas também estender a obrigatoriedade desses preços negociados com a indústria 

para os estados e municípios que necessitam adquirir tais medicamentos para o cumprimento 

das ordens judiciais. 

Alinhado a isso e a importância de se analisar esse impacto financeiro proporcionado 

pelo tipo de preço aplicado (PMVG, PF, PMC) ou entes públicos acionados na decisão 

judicial (união, estado ou município), outro elemento importante que a decisão judicial 

permite evidenciar é o reconhecimento de qual patologia que está sendo solicitado o 

medicamento em questão. Adotando a mesma sequência dos medicamentos mais demandados 

judicialmente pelos pacientes do Rio Grande do Norte (2007-2016), elaborou-se o Quadro 29 

que apresenta os tipos de câncer que requerem os diferentes medicamentos judicializados. 

 

Quadro 29 – Medicamentos oncológicos: indicação terapêutica versus incorporação no Sistema Único 

de Saúde (SUS). 

Medicamento pelo 

Princípio ativo 

Tipo de câncer 

apresentado na 

decisão judicial 

Indicação na bula 

Observação com relação a 

utilização dos 

antineoplásicos no SUS e 

na rede privada de saúde. 

Trastuzumabe Câncer de mama Câncer de mama 

Medicamento recomendado 

para incorporação pela 

Comissão Nacional de 

Incorporação de Tecnologias 

(CONITEC) para câncer de 

mama. 

Rituximabe 

 

Linfoma não Hodgkin 

Câncer de mama 

Linfoma não Hodgkin 

Leucemia linfoide crônica 

Artrite reumatoide 

Medicamento recomendado 

para incorporação pela 

Comissão Nacional de 
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Medicamento pelo 

Princípio ativo 

Tipo de câncer 

apresentado na 

decisão judicial 

Indicação na bula 

Observação com relação a 

utilização dos 

antineoplásicos no SUS e 

na rede privada de saúde. 

Granulomatose com 

poliangiite (Granulomatose 

de Wegener) e poliangiite 

microscópica (PAM) 

Incorporação de Tecnologias 

(CONITEC) para Linfoma 

Não Hodgkin Folicular 

Linfoma difuso de grandes 

células B. 

Temozolamida 

Tumor cerebral 

Neoplasia maligna do 

encéfalo 

Gliobastoma 

Astrocitoma 

Meduloblastoma 

glioblastoma multiforme 

glioma maligno, tal como 

glioblastoma multiforme ou 

astrocitoma anaplásico 

melanoma maligno 

metastático 

Diretrizes Diagnósticas e 

Terapêuticas (DDT) para 

câncer de cérebro. 

Sunitinibe Câncer renal 

tumor estromal 

gastrintestinal (GIST) 

carcinoma metastático de 

células renais (CCRm) 

tumores neuroendócrinos 

pancreáticos 

Não recomendação para 

DDT ou PCDT 

Bevacizumabe 

Mieloma múltiplo IGG 

lambda 

Adenocarcinoma de 

colón 

Glioma cerebral 

Adenocarcinoma de 

ceco 

Câncer colorretal 

metastático (CCRm) 

Câncer de pulmão 

Câncer de mama 

Câncer de células renais 

Câncer epitelial de ovário, 

tuba uterina e peritoneal 

Câncer de colo do útero 

Diretrizes Diagnósticas e 

Terapêuticas (DDT) para 

câncer de: Cólon Reto 

Colorretal Cérebro. 

Bortezomibe 

Mieloma múltiplo 

Mieloma de células 

plasmáticas 

mieloma múltiplo 

Medicamentos constantes 

das Diretrizes Diagnósticas e 

Terapêuticas (DDT) para 

Mieloma Múltiplo 

Sorafenibe 

Hepatocarcinoma 

Tumor de fígado 

Neoplasia maligna 

secundaria do rim e da 

pelve renal 

Tumor neuro-

endócrino de pâncreas 

carcinoma celular renal 

carcinoma hepatocelular 

carcinoma de tireoide 

Diretrizes Diagnósticas e 

Terapêuticas (DDT) para 

câncer de Fígado 

Cetuximabe 

Neoplasia de cólon 

Neoplasia maligna do 

reto 

câncer colorretal 

carcinoma de células 

escamosas de cabeça e 

pescoço 

Diretrizes Diagnósticas e 

Terapêuticas (DDT) para 

câncer de Reto, Cólon, 

Colorretal. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Diante das informações que o quadro 29 apresenta, faz-se necessário relembrar as 

definições de PCDT e DDT, a fim de auxiliar na compreensão das informações obtidas. Posto 

isso, segundo a Comissão Nacional de Incorporação de novas tecnologias no SUS 

(CONITEC), conceitua PCDT e DDT da seguinte forma: 

 

Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) são documentos que 

estabelecem critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o 
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tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, 

quando couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o 

acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos 

pelos gestores do SUS. Devem ser baseados em evidência científica e considerar 

critérios de eficácia, segurança, efetividade e custo-efetividade das tecnologias 

recomendadas. As Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas (DDT) em Oncologia são 

documentos baseados em evidência científica que visam nortear as melhores 

condutas na área da Oncologia. A principal diferença em relação aos PCDT é que, 

por conta do sistema diferenciado de financiamento dos procedimentos e 

tratamentos em oncologia, este documento não se restringe às tecnologias 

incorporadas no SUS, mas sim, ao que pode ser oferecido a este paciente, 

considerando o financiamento repassado aos centros de atenção e a autonomia destes 

na escolha da melhor opção para cada situação clínica. Os Protocolos de Uso são 

documentos normativos de escopo mais estrito, que estabelecem critérios, 

parâmetros e padrões para a utilização de uma tecnologia específica em determinada 

doença ou condição. As Diretrizes Nacionais são documentos norteadores das 

melhores práticas a serem seguidas por profissionais de saúde e gestores, sejam eles 

do setor público ou privado (CONITEC, 2017). 

 

 

Observa-se que dos medicamentos apresentados no Quadro 29, o trastuzumabe e 

rituximabe apresentam-se incorporados ao SUS e os demais com a exceção do sunitinibe 

apresentam diretrizes diagnósticas e terapêuticas (DDT) para alguns tipos de câncer, 

apresentando-se como alternativa terapêutica para esses tratamentos. O sunitinibe, não está 

incorporado ao SUS, não apresenta PCDT, nem DDT, em virtude sua alta toxicidade e risco 

proteinúria, síndrome nefrótica, insuficiência renal, reações cutâneas graves, eritema 

multiforme, síndrome de Stevens Johnson, necrólise epidérmica tóxica, fasceíte necrosante, 

incluindo casos fatais, contudo está presente nas decisões judiciais deferidas para pacientes do 

Rio Grande do Norte (BRASIL, 2017b). 

Salienta-se, também, que mesmo existindo medicamentos com DDT publicados, 

CACONs e UNACONs, em sua maioria, não os incorporam em sua padronização. 

Considerando o caso do Bortezomibe, que pode ser usado para mieloma múltiplo, segundo 

dados do estudo de Silva et al. (2017), o preço unitário estimado no SUS-DF é de cerca de R$ 

2.100,00, sendo o valor de ressarcimento ao serviço de oncologia para o tratamento que 

envolve esse tipo de câncer, 1.715,60, tal dado demonstra o porquê de muitas vezes o 

medicamento oncológico estar presente em DDTs, mas não está disponível para o paciente do 

SUS. Tratando-se de custos, Vidal et al. (2017) reforça a necessidade de traçar estratégias 

para reduzir os preços dos medicamentos oncológicos, especialmente quando se percebe que 

em apenas 158 processos judiciais analisados em seu estudo, o total estimado de foi de R$ 18 

milhões, sendo em média R$ 222.582,88 por processo. 

Outro dado importante que o Quadro 29 revela é que nas decisões judiciais, alguns 

medicamentos oncológicos solicitados, como por exemplo o rituximabe, o bevacizumabe, o 
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bortezomibe, foram indicados, em determinadas decisões, para tipos de câncer que não 

apresentam nem PCDT, nem DDT, nem indicação em bula, implicando em uso off label do 

medicamento, com o qual não há evidências suficientes para garantir segurança em sua 

utilização para o paciente. Salienta-se, nesse sentido, que medicamentos sem evidência 

científica de segurança em sua utilização, sem comprovação que tem eficácia superior aos já 

disponíveis pelo SUS e que não possuem registro na ANVISA, quando não disponibilizados 

pela administração pública não podem ser considerados como falhas na implementação, visto 

que implementar uma política pública parte da premissa que as ações executadas devem 

assegurar que o tratamento fornecido vai ser seguro e se tratando de medicamentos dessa 

categoria não há essa comprovação 

Além disso, pelo Quadro 29 observa-se que os tipos de câncer que mais demandam 

medicamentos judicializados são: câncer de mama e linfoma não hodgkin, precisando de 

medidas governamentais capazes de prevenir o câncer de mama e realizar o diagnóstico 

precoce de ambos, a fim de tentar aumentar a qualidade de vida desses pacientes e no intuito 

de fornecer o melhor tratamento, de forma mais ágil e eficaz. 

Quando se trata de melhores tratamentos para os diferentes tipos de câncer, ressalta-se 

que no SUS, para cada tipo de patologia, existe um tratamento específico padronizado e um 

valor de ressarcimento tabelado. Assim sendo, os prestadores de serviços ao SUS, são 

ressarcidos via APAC (Autorização de procedimento de alta complexidade), valor esse que 

deve custear todo o procedimento inerente ao tratamento do paciente, e como visto 

anteriormente no caso do medicamento bortezomibe, muitas vezes esse valor da APAC não 

cobre nem mesmo o custo com medicamento, implicando na não incorporação de alguns 

fármacos que poderiam ser efetivos para o tratamento do paciente com câncer. Diante disso, 

quando a instituição visa o lucro envolvido com a realização do tratamento do paciente, 

dificilmente haverá incorporações de medicamentos com essas características. 

 Diante das informações apresentadas e almejando atender ao objetivo específico que 

trata da análise dos medicamentos oncológicos presentes em decisões judiciais ajuizadas 

contra entes federativos e que envolvem pacientes do Rio Grande do Norte, conclui-se que os 

medicamentos mais demandados judicialmente foram: trastuzumabe, rituximabe, 

temozolamida, sunitinibe, bevacizumabe, bortezomide, sorafenibe e cetuximabe, sendo o 

câncer de mama e o linfoma não hodgkin os mais prevalente nas decisões. Apenas o 

rituximabe e o trastuzumabe apresentam-se incorporados aos protocolos clínicos e diretrizes 

terapêuticas de alguns tipos de câncer, como já mencionado anteriormente e de acordo com a 

análise histórica dos dados, espera-se que após a incorporação do trastuzumbe recentemente 
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para câncer de mama metastásico haja uma tendência desse medicamento ser cada vez mais 

ausente nas demandas judiciais, nos anos que seguem. Com relação ao rituximabe ainda não 

há a mesma percepção, pois ainda verificam tipos de linfomas, por exemplo, que ainda não 

estão dentro dos protocolos para distribuição por via administrativa do medicamento. 

Observou-se também a existência de solicitações de medicamentos oncológicos, por 

via judicial, para patologias que não estão descritas nem na bula do medicamento, nem na 

DDT ou PCDT, fato que gera incertezas quanto a segurança e eficácia desses medicamentos 

para indicação que foi proposta na decisão judicial, assim sendo reforça-se a necessidade do 

compromisso médico na indicação dos medicamentos a serem usados no tratamento do 

câncer, o qual deve estar embasado na saúde baseada em evidência, assim como requer que o 

poder judiciário seja capaz de analisar todas essas variáveis antes de deferir o medicamento, 

pois a disponibilização de medicamentos inseguros podem agravar o quadro do paciente e 

comprometer os recursos públicos de forma indevida. 

O SUS prevê outras terapias para os tipos de cânceres apresentados no quadro 29, 

contudo não se pode deixar de evidenciar que a presença desses novos fármacos está sendo 

cada vez mais presente nas decisões judiciais, como é o caso do bevacizumabe e da 

temozolamida. Então, diante disso, há necessidade de que a gestão pública possa investigar, 

acompanhar e monitorar como está sendo a eficácia das terapias disponíveis no SUS para 

tumor cerebral, câncer renal, mieloma múltiplo, hepatocarcinoma e neoplasias de cólon e reto, 

pois os mesmos estão sendo apontados em decisões judiciais que requerem medicamentos não 

padronizados no SUS. 

Esse diagnóstico fornece ferramentas gerenciais que podem ser aplicadas pela gestão 

pública, de modo a fazer com que as compras públicas sejam melhor planejadas e os recursos 

sejam direcionados de forma racional, especialmente quando se verifica as discrepâncias entre 

os diferentes valores impostos aos medicamentos conforme a natureza do comprador. Nesse 

sentido, parcerias entre o poder judiciário e gestores público, no sentido de viabilizar a 

realização das compras de medicamentos presentes em decisões judiciais, por órgãos públicos 

ao invés de indicarem o depósito dos recursos diretamente para o paciente ou para os hospitais 

credenciados, poderiam impactar significativamente no orçamento gasto pelos entes 

federativos para atender essas demandas judiciais. Especialmente se nessa parceria existir um 

setor de compras ativo que possa, mediante a listagem dos principais medicamentos 

solicitados por via judicial, fazer o registro de preços para esses fármacos em licitações e 

assim melhorar a aquisição desses medicamentos.  
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Ainda se tratando de custos, observa-se que a alternativa mais inviável para a gestão 

pública em termos financeiros é a aquisição dos medicamentos oncológicos em nome do 

paciente, pois além da possibilidade de serem adquiridos por valores bem mais acentuados 

quando comparados com os demais (UNACON, CACON e governo), ainda há o 

comprometimento e insegurança quanto a garantia da conservação, do transporte e da 

devolução dos medicamentos em casos de óbitos ou de finalização do tratamento. 

 

5.3 CARACTERÍSTICAS DO POSICIONAMENTO DOS JUÍZES E DOS GESTORES 

PÚBLICOS FRENTE ÀS DEMANDAS JUDICIAIS PLEITEANDO MEDICAMENTOS 

ONCOLÓGICOS NO RIO GRANDE DO NORTE 

 

A judicialização das políticas públicas apresenta características que podem variar de acordo 

com as particularidades de cada política, assim como perante os responsáveis pelo julgamento das 

ações de saúde dentro dos tribunais. Posto isso, foi pesquisado o posicionamento dos juízes frente as 

solicitações por medicamentos oncológico por meio das decisões oriundas do TJRN e do TRF5ª região 

(2007-2016), assim como foi feito a análise de conteúdo das entrevistas com gestores públicos 

inseridos no contexto público, a fim de verificar o posicionamento deles com relação a judicialização 

do acesso a medicamentos. Com isso foi possível analisar a política oncológica judicializada tanto na 

perspectiva de quem julga o processo, quanto daquele que executa a mesma. 

 

5.3.1 Posicionamento dos juízes frente as solicitações por medicamentos oncológicos 

 

 O posicionamento dos juízes do TJRN e do TRF5ª Região revelou que quando se trata 

de demandas de saúde a responsabilidade é solidária entre os entes públicos (46,39%), não 

sendo possível tais entes se recusarem a atender as necessidades da população que carece de 

assistência, visto que a saúde é direito de todos e dever do estado (18, 56%), conforme mostra 

a Tabela 11. 

 

Tabela 11 – Resumo da codificação das decisões judiciais do TJRN e do TRF 5ª Região por 

categorias e subcategorias, envolvendo o posicionamento dos juízes frente as solicitações por 

medicamentos oncológicos.  

Categoria Subcategorias 
Trechos codificados 

N % 

Evidências 

A Responsabilidade no atendimento das demandas de saúde 

é solidária entre os entes federativos 
45 46,39 

O governo não pode se recusar a prestar assistência à saúde 

da população: é direito de todos e dever do estado 
18 18,56 

Integralidade da assistência, incluindo alternativas 

terapêuticas quando as que o SUS fornece não têm efeito ou 
14 14,43 
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não existem 

Condições socioeconômica do demandante são consideradas 

no momento do deferimento 
11 11,34 

As normas do SUS também devem ser consideradas nas 

decisões judiciais. 
4 4,12 

Prescrição médica é soberana para informar a necessidade do 

medicamento oncológico solicitado 
4 4,12 

Escassez legislativa na saúde capaz de subsidiar as decisões 

judiciais 
1 1,03 

Total 97 100 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Além disso, reforça-se que essa assistência deve ser integral (14,43%), permitindo a 

inclusão de medicamentos não padronizados no SUS nesse rol de itens deferidos, 

especialmente quando: a) não há alternativas terapêuticas padronizadas para a patologia que 

acomete o doente, b) quando o paciente fez uso dos tratamentos disponíveis de forma gratuita, 

mas não teve resultado ou apresentou intolerância medicamentosa, c) ou quando 

simplesmente o médico prescreve e atesta que o medicamento não padronizado é a melhor 

terapêutica para o paciente, visto que a prescrição médica é soberana (4, 12%) para informar 

qual o melhor método a ser adotado no tratamento do paciente. Ao poder judiciário compete 

revisar os atos da administração pública, sendo os profissionais médicos quem deve direcionar 

a escolha do melhor medicamento a ser utilizado pelo paciente. 

Mesmo diante de tais fatos, onde se tem o deferimento de diferentes medicamentos 

não padronizados no SUS sendo disponibilizados aos pacientes oncológicos, há menção nas 

análises de conteúdo realizadas que é importante considerar as normas do SUS em vigor antes 

de tomar a decisão a respeito da solicitação envolvendo os medicamentos oncológicos 

(4,12%), mesmo que essas ainda possam ser escassas para subsidiar de forma ampla e clara o 

poder judiciário (1, 03%). 

Por fim verificou-se que não só os aspectos relacionados ao tipo de medicamento, de 

patologia, de responsabilidade e normas a serem seguidas é que são analisados pelo poder 

judiciário, as condições socioeconômicas dos pacientes também são consideradas (11,34%), 

principalmente quando se tem o câncer como patologia, o qual requer em sua maioria 

tratamentos e procedimentos de alto custo.  

Além disso, evidencia-se que apesar dos pontos relevantes apresentados pelo poder 

judiciário nas decisões judiciais, não se verificou preocupação com o impacto financeiro que 

os deferimentos dos pleitos podem ocasionar para a administração pública e tal valor 

orçamentário poderia ser uma ferramenta importante para se analisar o que pode deixar de ser 

executado pelos gestores públicos com os valores dispendidos para atender a decisão judicial.  
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Exposto isso, e interessando-se em verificar os detalhes de cada código, os principais 

trechos codificados de cada uma delas foram apresentados nas tabelas a seguir, a começar 

pela subcategoria mais prevalente: a responsabilidade no atendimento das demandas de saúde 

é solidária entre os entes federativos (Quadro 30). 

 

Quadro 30 – Trechos da codificação na categoria “evidências” e na subcategoria “a Responsabilidade 

no atendimento das demandas de saúde é solidária entre os entes federativos”. 

Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 

A Responsabilidade 

no atendimento das 

demandas de saúde 

é solidária entre os 

entes federativos 

45 

O Supremo Tribunal Federal entende que incumbe ao Estado, em todas 

as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do 

art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante 

entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os 

entes da Federação - RE 756149 AgR/RS, Relator  Ministro Dias 

Toffoli, Primeira Turma, julgado em 17.12.2013; ARE 738729 AgR/RS, 

Relatora  Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 

25.06.2013; AI 842740 AgR/RS, Relatora  Ministra Rosa Weber, 

Primeira Turma, julgado em 09.04.2014; ARE 803274 AgR/MG, 

Relator  Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 

13.05.2014. Com efeito, em face da responsabilidade solidária entre a 

União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal, atribuída pela 

Constituição Federal (art. 198, § 1°), o cidadão pode demandar contra 

qualquer dos entes públicos em busca da tutela ao seu direito subjetivo 

à saúde, de sorte que o litisconsórcio, em demandas relativas ao 

fornecimento de medicamentos ou tratamentos de saúde, é facultativo, e 

não necessário. Entende-se que "o fornecimento de tratamento médico 

adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado e deve 

ser prestado de forma solidária entre os entes da federação." (RE 717.290 

AgR/RS, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. em 18.03.2014). 

Além do mais, como dito, o texto do artigo 196 da Carta Magna, ao falar 

em Estado, tem cunho geral, preconizando que o custeio do Sistema 

Único de Saúde se dê por meio de recursos orçamentários da seguridade 

social comum a todos os entes federados, regionalização e 

hierarquização nele 

Compreende-se que é dever do Poder Público promover os atos 

indispensáveis à concretização do direito à saúde, podendo figurar no 

polo passivo qualquer um deles, em conjunto ou isoladamente (ARE 

789927/RS, Relator Ministro Teori Zavascki, julgado em 

26.08.2014; RE 716.777-AgR/RS, Relator Ministro Celso de Mello, 

julgado em 16.05.2013). 

Impende registrar que não existe subordinação, concorrência ou 

subsidiariedade entre as esferas municipal, estadual e federal, frisando-

se, inclusive, que qualquer uma delas responde autonomamente pela 

proteção à saúde do particular necessitado. Assim sendo, não se verifica 

imprescindível o chamamento ao processo da União ou do Município, 

vez que, em que pese tratar-se de um dever solidário dos entes 

federativos, tal fato não impõe o seu acatamento, posto que não são 

litisconsortes necessários, mas, sim, facultativos, podendo ser exigida a 

obrigação de cada um dos entes públicos de forma isolada 
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Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 

O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que 

as ações relativas à assistência à saúde pelo SUS (fornecimento de 

medicamentos ou de tratamento médico, inclusive, no exterior) podem 

ser propostas em face de qualquer dos entes componentes da Federação 

Brasileira (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), sendo todos 

legitimados passivos para responderem a elas, individualmente ou em 

conjunto. Preliminares rejeitadas. 

Possibilidade de o ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE atender à 

pretensão autoral e posteriormente vir a se ressarcir junto aos demais 

entes federativos solidariamente responsáveis pelo fornecimento do 

fármaco. 

Em atenção ao princípio da eventualidade, pugna que se imponha à 

União apenas o repasse dos recursos financeiros para compra dos 

medicamentos, ficando o fornecimento a cargo do Estado do Rio Grande 

do Norte e que seja autorizada a compensação dos valores gastos pela 

União, quando da transferência dos recursos destinados ao Estado e ao 

Município. 

Embora seja inconteste a legitimidade do Município para figurar no polo 

passivo da demanda, deve ser afastada a sua responsabilidade no que 

toca ao cumprimento da obrigação, por se tratar de medicamento de alto 

custo. 

arcar com os custos de aquisição da medicação na proporção de 50% 

para a União Federal, 35% para o Estado do Rio Grande do Norte e 15% 

para o Município de Parnamirim. O Supremo Tribunal Federal já fixou o 

entendimento no sentido de que a obrigação dos entes da federação é 

solidária no que tange ao dever fundamental em matéria de saúde. 

devendo cada qual arcar com os custos de aquisição da medicação na 

proporção de 60% (sessenta por cento) para a União Federal, e 40% 

(quarenta por cento) para o Estado do Rio Grande do Norte. 

devendo para tanto, a União como responsável pela disponibilização à 

requerente, repassar, no prazo máximo de 10 (dez) dias, recursos do 

Sistema Único de Saúde - SUS, ao Estado do Rio Grande do Norte, no 

valor total de R$58.948,80 (cinquenta e oito mil novecentos e quarenta e 

oito reais e oitenta centavos) equivalente a um ano do tratamento 

recomendado, que deverá adquirir, por meio da UNICAT, com dispensa 

de licitação nos moldes do art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93, o 

medicamento em questão, devendo fornecê-lo, no prazo máximo de 15 

(quinze) dias, à Liga Norte-rio-grandense Contra o Câncer, para que seja 

efetuado o repasse do fármaco ao demandante Carlos Diniz da Silva 

durante o tempo que perdurar o tratamento, para a efetivação do combate 

à Carcinoma de pulmão (CID 10 C 34). 

- 'CACON's e UNACON's enquanto entidades privadas que atuam em 

regime de colaboração com o Poder Público, não têm legitimidade para 

responder, em nome próprio pelas deficiências na política pública de 

saúde' (APELREEX/PE 0800116-35.2014.4.05.8300, Primeira Turma, 

Relator o Desembargador Federal ROBERTO MACHADO, J. 

12.03.2015); compete a União, o Estado e Município, solidariamente, 

fornecerem à medicação vindicada na inicial, dada a gravidade da 

patologia e a sua rápida progressão, sob pena de comprometimento 

irreversível à sua saúde." 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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Com relação a responsabilidade no atendimento das demandas de saúde serem 

solidárias entre os entes federativos, destaca-se que existe jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça (STF) com relação a responsabilidade solidária dos entes federativos no 

atendimento das demandas envolvendo a saúde pública. Contudo, existe ponderação dos 

alguns juízes com relação: a) a proporção financeira que cada um dos entes seria responsável 

diante da execução da decisão judicial, aplicando-se o maior percentual para União, seguido 

do Estado e por fim dos Municípios (50%, 35% e 15% respectivamente, por exemplo), b) a 

exclusão do Município da responsabilidade financeira no cumprimento de decisões judiciais 

envolvendo medicamentos de alto custo, como é o caso dos medicamentos oncológicos, c) a 

possibilidade de apenas um dos entes públicos cumprir a decisão judicial e posteriormente 

solicitar aos demais entes o ressarcimento proporcional, visto que existe responsabilidade 

solidária entre eles. Ressalta-se, contudo, que esse ressarcimento não é automático e muitas 

vezes, conforme relatado em entrevista com gestores públicos, não acontece de forma devida. 

Com relação a responsabilidade dos demais envolvidos com a rede de atenção 

oncológica no estado, UNACON e CACON, nas decisões analisadas, o posicionamento dos 

juízes indica que a participação de tais unidades é feita por meio de colaboração, não sendo 

eles os responsáveis por suprir lacunas presentes nas diretrizes das políticas públicas de saúde. 

Essas unidades hospitalares, contudo, estão incluídas dentro do fluxo do cumprimento das 

decisões judiciais, visto que são nessas unidades hospitalares onde os pacientes são atendidos 

para utilizarem os medicamentos judicialmente deferidos. Nesse sentido, as decisões judiciais 

nesse sentido são norteadoras não apenas de aspectos relacionados a concessão ou não do 

medicamento, mas também indicam os responsáveis pelo financiamento, pela aquisição, pela 

utilização, controle e devolução em casos de não utilização, além de apresentar o tempo 

estabelecidos para cada um dos envolvidos desempenhar a sua função.   

Já se tratando do código: O governo não pode se recusar a prestar assistência à saúde 

da população: é direito de todos e dever do estado, tem-se que a teoria da reserva do possível 

e o princípio da legalidade orçamentária não podem ser usados de forma indiscriminada e sem 

demonstração do tamanho do comprometimento aos cofres públicos, na tentativa dos gestores 

públicos se eximirem da responsabilidade de prestar a assistência pleiteada por via judicial 

(Quadro 31). 

 

Quadro 31 – Trechos da codificação na categoria “evidências” e subcategoria “o governo não pode se 

recusar a prestar assistência à saúde da população: é direito de todos e dever do estado”. 

Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 
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Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 

O governo não pode 

se recusar a prestar 

assistência à saúde 

da população: é 

direito de todos e 

dever do estado 

18 

Com efeito, o Estado (em sentido amplo) tem o dever constitucional de 

garantir a saúde de todos, "mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação" (artigo 196, da CF), preceito também disposto no artigo 6º 

da Carta Magna como direito e garantia fundamentais do cidadão. 

De fato, a CF/88 (art. 196) erige a saúde como um direito de todos e 

dever do Estado, sendo obrigação do Estado, no sentido genérico (União, 

Estados, Distrito Federal e Município), assegurar às pessoas o acesso à 

medicação e aos procedimentos médicos necessários para a cura de suas 

mazelas 

O Administrador público não pode recusar-se a fornecer um 

medicamento/tratamento comprovadamente indispensável à vida do 

apelante, usando como argumento a sua excessiva onerosidade, ainda 

mais sendo este o seu dever. 

Ora, o direito à saúde (artigos 6º e 196, CF) representa consequência 

constitucional indissociável do direito à vida (art. 5º, caput), que está 

capitulado no rol dos Direitos Fundamentais, os quais devem ser tratados 

com prioridade pelo Poder Público, não podendo se furtar em garantir-

lhes sob o amparo da reserva do possível. 

A teoria da "reserva do possível" somente tem amparo quando 

demonstrado o sério comprometimento orçamentário oriundo do 

fornecimento do medicamento. 

Acrescente-se que a teoria da reserva do possível não pode ser aplicada 

para anular, por completo, a teoria do mínimo existencial, adotada e 

defendida pelos tribunais superiores e que constitui questão plenamente 

aplicável à hipótese, que trata de fornecimento de medicamento e 

garantia ao direito à vida e à saúde de pessoa carente de recursos 

financeiros, mormente quando, do outro lado, o apelante foi incapaz de 

demonstrar, através de elementos concretos, inquestionáveis e objetivos, 

sua incapacidade econômico-financeira e o prejuízo imensurável que a 

concretização do pleito autoral geraria no orçamento público. 

Da mesma forma, não há que se falar em afronta ao Princípio da 

Legalidade Orçamentária e da Reserva do Possível, uma vez que se está 

diante do conflito de normas referentes à saúde e, principalmente, o 

direito fundamental à vida, que não pode restar inviabilizado pela 

simples argumentação de impossibilidade financeira. 

É certo que os Direitos Fundamentais podem ser relativizados, todavia, 

não se admite que sejam alvo da discricionariedade da Administração 

Pública, que ao adotar as prioridades com o planejamento de políticas 

públicas deixe de atender as pautas que reivindicam maior atenção como 

a saúde. 

Apenas a Lei 8.080, de 1990, a apregoar ser a saúde 1) direito 

fundamental do ser humano, 2), devendo o Estado prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício, cf. art. 2º. O simples fato de o 

medicamento não estar incluído em lista de fornecimento, ou mesmo 

regras de direito orçamentário e/ou financeiro não podem se contrapor 

ao direito à saúde que, in casu, ante o grau da enfermidade, converte-se 

no próprio direito à vida. Precedentes dos Tribunais, inclusive do 

Supremo Tribunal Federal. 
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Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 

Quanto a alegação de confronto da presente medida com as normas que 

regem a necessidade de submissão do ente público à prévio 

procedimento licitatório e à existência de dotação orçamentária, entendo 

igualmente não merecer guarida, eis que, diante do conflito de normas 

envolvendo à saúde e, principalmente, o direito fundamental à vida, 

devem estas prevalecerem, ante sua natureza de valor 

constitucionalmente garantido. 

O direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana é garantido 

constitucionalmente, sendo dever do Estado em qualquer esfera, seja 

Federal, Estadual e Municipal, adotar medidas para a sua garantia. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 

Assim sendo, o estado, no entendimento do poder judiciário, não pode se recusar a 

prestar a assistência a população, nem mesmo quando envolve medicamentos não 

padronizados no SUS. Ressalta-se, contudo, que o Supremo Tribunal Federal (STF) 

estabelece que seja verificado a disponibilidade de alternativa disponível no SUS para tratar o 

paciente, caso tenha essa alternativa só pode ser desprestigiada em casos onde se comprove 

ineficácia do medicamento ou inadequações da política pública para lidar com o problema de 

saúde do paciente (Quadro 32). 

 

 
Quadro 32 – Trechos da codificação na categoria “evidências” e subcategoria “integralidade da 

assistência, incluindo alternativas terapêuticas quando as que o SUS fornece tão tem efeito ou não 

existem”. 

Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 

Integralidade da 

assistência, 

incluindo 

alternativas 

terapêuticas 

quando as que o 

SUS fornece tão 

tem efeito ou não 

existem 

14 

Com efeito, ao SUS compete a integralidade da assistência à saúde, seja 

individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitem em 

qualquer grau de complexidade e em qualquer das esferas de poder, de 

modo a assegurar o princípio maior, que é a garantia à vida digna 

Requer, em linhas gerais, que seja suprida a falha pela discussão 

específica dos dispositivos que determinam as responsabilidades 

materiais e específicas de cada ente federativo na organização do SUS, 

bem como a execução de ação de assistência terapêutica integral, 

inclusive farmacêutica. 

Realizada perícia médica judicial no qual consta que o Avastin é 

registrado na ANVISA, mas não é disponibilizado pelo SUS. Indagado 

se existe algum outro medicamento disponibilizado pelo SUS para o 

tratamento da doença apresentada pela autora, respondeu que: "Existe 

diversos tratamento disponibilizados pelo SUS, sendo que a paciente já 

utilizou uma gama deles, cirurgia, hormonioterapia e diversos protocolos 

de quimioterapias, com diversos medicamentos, doxorrubicina, 

ciclofosfamida, paclitaxel, tamoxifeno, letrozol; além desses 

quimioterápicos e hormônios, existem outros tipos de quimioterapias e 

os anticorpos monoclonais (transtuzumabe e bevacizumabe) em casos 

específicos". 
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Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 

é portadora de neoplasia maligna de colon (CID10 C18.2), com invasão 

angiolinfática e metástases para nódulos linfáticos e para o omento, a 

quem foi prescrito o uso da medicação ERBITUX (CETUXIMABE) - 

justamente porque não estão surtindo efeito os métodos convencionais 

disponibilizados pelo SUS que estão sendo utilizados pela recorrida 

- O Julgado adotou como parâmetro a Jurisprudência do TRF-5ª Região 

a respeito da Imprescindibilidade do Medicamento em questão, 

registrado na ANVISA, para tratamento da mesma Patologia (Mieloma 

Múltiplo), haja vista que o tratamento oferecido pelo Sistema Único de 

Saúde não se revela eficaz e nem é o mais apropriado. 

Constatando-se que o demandante já submeteu a outro tratamento 

disponibilizado pelo SUS, sem efeito positivo, e que o fármaco 

RITUXIMABE registrado na ANVISA, proporciona melhor resposta ao 

seu tratamento, com probabilidade de sobrevida global 

significativamente melhor, conforme relatório médico e Laudo Oficial 

acostados aos autos, é de assegurar o fornecimento deste medicamento, 

na dosagem e regularidade prescritas, enquanto exigir o estado de saúde 

do promovente. 

Na hipótese, o autor foi diagnosticado com adenocarcinoma de estômago 

(tumor epitelial), tendo sido indicado o tratamento com quimioterapia 

convencional. Depois da revisão de lâmina e imuno-histoquímica foi 

confirmado outro tipo de tumor - LINFOMA NÃO HODGKIN, com 

lesões em adrenal. Não obstante o requerente tenha sido submetido a 

tratamento ofertado pelo SUS, não surtiu efeito positivo. Diante do 

quadro, foi prescrito novo tratamento de quimioterapia, agora associada 

com RITUXIMABE. 

Comprovada a eficiência da medicação, a redução de risco de morte, a 

necessidade da autora em submeter ao tratamento com o referido 

medicamento, e, que não há qualquer outro medicamento com a mesma 

indicação clínica, o fármaco deve ser fornecido pela rede pública de 

saúde, inclusive, se for o caso, por determinação judicial. 

c) houve perícia judicial, que concluiu: "A paciente possui diagnóstico 

de neoplasia maligna de rim (CID10:C64), tipo histológico carcinoma de 

células claras, estágio clínico IV [...], com presença de metástases 

pulmonares e classificada como risco intermediário [...] Portanto, para a 

paciente em questão, as principais opções seriam Sunitinibe, Pazopanibe 

ou a combinação de Bevacizumabe e Interferon-alfa [...] Não existe 

medicação genérica com os mesmos resultados em relação ao uso do 

Sunitinibe. 

Entre os critérios estabelecidos pelo STF, consta a necessidade de se 

demonstrar se o Sistema Único de Saúde oferece ou não alternativa de 

tratamento. Em caso positivo, esta somente pode ser desprestigiada em 

favor da pretensão autoral se comprovada à ineficácia ou a 

impropriedade da política de saúde disponibilizada pelo SUS. 

Sustenta, ainda, com base no referido laudo médico, que o tratamento 

oncológico habitual é disponibilizado através do SUS, mas a medicação 

específica a ser adicionada não o é 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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O Supremo Tribunal Federal (STF) também se posicionou com relação a 

obrigatoriedade do estado em fornecer medicamentos quando o paciente não tiver condições 

de prover o seu sustento sem privações. Assim sendo, as condições do demandante são 

consideradas para o deferimento dos medicamentos oncológicos, assim como as informações 

presentes na prescrição médica, está sendo considerada soberana até mesmo frente aos 

protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do SUS para o câncer. De forma paradoxal, tem-

se nas análises realizadas, a soberania da prescrição médica a qual pode induzir os juízes a 

deferirem medicamentos não padronizados no SUS e ao mesmo tempo existe evidências que 

mesmo diante da escassez legislativa, as normas do SUS precisam ser consideradas antes dos 

medicamentos oncológicos serem deferidos judicialmente (Quadro 33). 

 

 

Quadro 33 – Trechos da codificação na categoria “evidências” e nas subcategorias: “condições 

socioeconômica do demandante são consideradas no momento do deferimento, “prescrição médica é 

soberana para informar a necessidade do medicamento oncológico solicitado”, “as normas do SUS 

também devem ser consideradas nas decisões judiciais” e “escassez legislativa na saúde capaz de 

subsidiar as decisões judiciais”.  

Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 

Condições 

socioeconômica do 

demandante são 

consideradas no 

momento do 

deferimento 

 

 

11 

 

 

Segundo entendimento pacificado no âmbito do STF é direito do cidadão 

exigir e dever do Estado (lato sensu) fornecer medicamentos e 

tratamentos indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder 

prover o sustento próprio sem privações (RE 724292 AgR/RS, Relator  

Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 09.04.2013; ARE 

813060/RJ, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, julgado em 

26.09.2014; RE 818572 AgR/CE, Relator Ministro Dias Toffoli, 

Primeira Turma, julgado em 02.09.2014). 

Nos moldes em que dispõe o art. 196 da Lei Maior, é obrigação do 

Estado - assim entendido União, Estados, Distrito Federal e Municípios - 

assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à 

medicação necessária aos seus tratamentos de saúde. 

Vê-se, pois, que é dever da Administração Pública garantir o direito à 

saúde, viabilizando e fomentando a aquisição de medicamentos ou 

procedimentos cirúrgicos a pessoas carentes portadoras de doenças, não 

sendo crível a imposição de entraves burocráticos, máxime quando se 

trata de direito fundamental assegurado pela própria Carta Magna, qual 

seja, a vida, saúde e dignidade humana. 

Logo, constatado que a autora-apelada necessita do fármaco 

devidamente prescrito por profissional médico, indispensável a 

minimizar seu sofrimento e melhorar sua saúde, tornando sua vida mais 

digna, não podendo fazê-lo por falta de condições financeiras, não resta 

dúvida de que cabe ao Município propiciar o procedimento 

recomendado. 

Prescrição médica é 

soberana para 

informar a 

necessidade do 

4 

Assim sendo, entendo que a sentença recorrida não merece reparos, 

sendo inconteste o direito do apelado de receber o fármaco prescrito pelo 

profissional médico, necessária ao seu tratamento, conforme prescrição 

acostada aos autos 
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Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 

medicamento 

oncológico 

solicitado 

quem possui capacidade e competência para definir e precisar qual o 

meio necessário e eficaz a atingir a cura do enfermo são os profissionais 

da medicina, e não o Poder Público, que apenas deve garantir a 

assistência à saúde e zelar para que sua execução ocorra de forma 

universal e integral. 

Tratando-se de questão de enfermidade, o médico que acompanha o 

paciente é quem melhor tem condições de analisar o caso e recomendar a 

medicação mais adequada. 

Consta dos autos que (fl. 198) 'No tocante ao argumento da União de que 

não há comprovação da eficácia do medicamento em questão, não 

merece guarida tal apontamento, haja vista tratar-se de fármaco 

registrado na ANVISA, confirmando sua eficácia através de diversos 

estudos clínicos randomizados fase III, bem como, pelo fato de ser 

receitado por médico profissionalmente habilitado e competente através 

de laudo médico que comprova a necessidade de uso do medicamento 

em questão pelo autor. Resta esclarecer, ainda, que não importa se 

existem no âmbito do SUS outros medicamentos que também possam 

ser utilizados no tratamento da autora, uma vez que a médica que a 

acompanha já justificou a necessidade de ser ministrado o medicamento 

em questão. 

As normas do SUS 

também devem ser 

consideradas nas 

decisões judiciais. 

4 

Assim sendo, extrai-se dos documentos médicos juntados aos autos que 

o tratamento prescrito para a paciente é paliativo, configurando hipótese 

não contemplada na Nota Técnica nº 

01714/2015/CONJURMS/CGU/AGU e nas Portarias supracitadas. 

Ademais, não há nos autos evidência segura de que, sem o tratamento 

com o medicamento em questão, esteja a ocorrer perigo de agravamento 

irreversível do estado de saúde da demandante e/ou de que ela possa 

correr risco de vida, bem como prova técnico-científica que comprove a 

real eficácia do medicamento em questão, confirmando a absoluta 

necessidade do remédio para a paciente. 

Ausência de demonstração, que se requeria cabal, da impropriedade da 

política pública existente para fins de tratamento do câncer, da eficácia 

do medicamento e de que o paciente se encontra em situação de 

excepcionalidade a respaldar a prestação pelo Estado de atendimento 

diferenciado, não incluído na política desenvolvida pelo SUS. 

Escassez legislativa 

na saúde capaz de 

subsidiar as 

decisões judiciais 

1 

A matéria de fornecimento de tratamento/medicamento é essencialmente 

nevrálgica, independentemente de o direito à saúde se constituir em 

norma constitucional. O ponto turbulento repousa, justamente, na 

escassez legislativa, ainda parcimoniosa no seu trato. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Reforça-se, nesse tópico que envolve o posicionamento dos juízes frente as demandas 

judiciais pleiteando medicamentos oncológicos no Rio Grande do Norte que o poder 

judiciário apresenta responsabilidades civis diferentes quanto comparados com os gestores 

públicos. Nesse sentido, evidencia-se que o foco do poder judiciário não envolve uma 

preocupação gerencial, essa ficaria sobre a responsabilidade dos gestores públicos. Posto isso, 

as penalizações quanto ao descumprimento das decisões judiciais ou relacionadas aos 
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prejuízos nas políticas públicas seriam exclusivas do poder executivo, visto que mesmo que o 

deferimento das ações judiciais possam impactar negativamente nos cofres públicos ou 

envolvam medicamentos sem comprovação e segura científica para serem utilizados, os juízes 

não são penalizados no momento que deferem tais ações, as quais  podem comprometer a 

execução das políticas públicas planejadas antecipadamente e em vigor no país. 

5.3.2 Posicionamento dos gestores públicos frente as solicitações por medicamentos 

oncológicos 

 

Com relação ao posicionamento dos gestores públicos frente as solicitações por 

medicamentos oncológicos, percebe-se que a característica mais prevalente é que a 

judicialização é um problema de saúde pública e de grande preocupação para o judiciário 

(45%), seguida da subcategoria que retrata que a judicialização tem aspectos positivos e 

negativos, mas os benefícios para a gestão pública são poucos quando comparados com os 

prejuízos (35%), conforme mostra a Tabela 12. 

  

Tabela 12 – Resumo da codificação das decisões judiciais do TJRN e do TRF5ª Região por categoria 

e subcategorias, envolvendo o posicionamento de gestores púbicos frente as solicitações por 

medicamentos oncológicos.  

Categoria Subcategorias 
Trechos codificados 

N % 

Evidências 

A judicialização é um problema de saúde pública e de grande 

preocupação para o judiciário, que precisa ser investigada 
9 45 

A judicialização tem aspectos positivos e negativos, mas os benefícios 

para a gestão pública são poucos quando comparado com os prejuízos. 
7 35 

Prescrição médica é soberana para informar a necessidade do 

medicamento oncológico solicitado 
2 10 

A Responsabilidade no atendimento das demandas de saúde recaí 

normalmente aos estados 
2 10 

Total 20 100 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Para os gestores públicos o fenômeno da judicialização tornou-se um problema de 

saúde pública, sendo considerado o principal gargalo a ser resolvido dentro da secretaria de 

saúde pública do estado do RN no ano de 2017. Esse fenômeno, contudo, apresenta aspectos 

positivos, na medida que beneficia o paciente que está necessitando de assistência médica, e 

negativos, pois considera-se que os benefícios obtidos são mínimos na medida em que se 

compara com os resultados possíveis de serem gerados quando a política oncológica é efetiva 

e a abrangência que a mesma é capaz de abarcar. 

Assim, para esse grupo de entrevistados, no estado do Rio Grande do Norte, as 

demandas de medicamentos são as mais expressivas e em sua maioria são deferidas contra o 

estado, o qual tem que arcar com os custos do cumprimento da decisão judicial. Decisão essa 
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fundamentada em prescrições médicas que podem induzir aos juízes a priorizarem o 

atendimento de alguns pacientes em detrimento de outros que podem estar mais graves 

(Quadro 34). 

 

Quadro 34 – Trechos da codificação na categoria “evidências” e nas subcategorias: “a judicialização 

tem aspectos positivos e negativos, mas os benefícios para a gestão pública são poucos”, “prescrição 

médica é soberana para informar a necessidade do medicamento oncológico solicitado” e “a 

responsabilidade no atendimento das demandas de saúde recai normalmente aos estados”. 

 

Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 

A judicialização é 

um problema de 

saúde pública e de 

grande 

preocupação para o 

judiciário 

9 

... um dos maiores problemas hoje nessa secretaria é a judicialização... 

judicialização e a... a... o carro chefe é medicamento... 

isso é reconhecidamente um problema... todos... isso não é nenhuma 

novidade... então... deve-se discutir... para encontrar... esses 

caminhos... 

e hoje isso deixou de ser uma preocupação do próprio setor saúde... Das 

secretarias e do Ministério da Saúde e passou a ser uma preocupação do 

próprio judiciário... 

... a preocupação com o volume de recurso que você tem envolvido em 

judicializações... e hoje o próprio Concelho Nacional de Justiça olha 

com preocupação isso... não é? 

a judicialização como rotina, como tem sido, precisa no mínimo ser 

avaliada...porque é que existe tanta judicialização...isso é uma questão 

que...alguém tem que ir atras..pq tem tanta demanda judicial. 

Hoje você já tem aí o olhar da própria justiça achando que o grau que 

isso acontece é tão grande que ela também... a justiça... começa a dar um 

freio 

mas também é preciso saber porque tem que ser judicializado....o que é 

que  estar por trás...é preciso que se veja quem estar definindo a parte 

jurídica, quem está definindo a prescrição, quem está definindo a 

terapêutica instituída...se são grupos diferentes....se são profissionais 

isoladas...ou se há uma constância não é? nas mesmas peças do 

jogo...fazendo as prescrições, fazendo a judicialização...os mesmos 

advogados envolvidos, os mesmo juízes envolvidos.... 

...a coisa deveria ter tudo estabelecido...cada ator desse cenário entre 

secretaria municipal, estadual e o hospital tivesse seu papel devidamente 

cumprido...para não houvesse necessidade nenhuma ter interferência da 

justiça....porque termina que a justiça interfere ao meu modo de ver 

inadequadamente. Ou indevidamente...para ter uma assistência que 

deveria ser muito natural...muito...se dar de forma muito tranquila...e não 

ter necessidade de litigio. 

isso precisa ser ajustado... precisa ser ajustado por que... deixa o 

gestor... em situações... (extremamente) complicadas e em todos os 

sentidos... e termina também ()... mas... eu já falei isso... mas com::: 

um prejuízo de gestão... muito longo... 

não estou querendo dizer que existe desonestidade de ninguém...mas 

pelo menos o controle é salutar com o dinheiro público....isso é dinheiro 

público. 

quando você tem uma situação em que o paciente realmente vai se 

beneficiar do medicamento... e que esse medicamento ele não é coberto 

pelo sistema único de saúde e esse paciente judicializa pra ter acesso ao 

medicamento... eu vejo isso como uma coisa boa... para o paciente... 

claro que para o sistema como um todo ele é ruim... porque você vai ter 

uma quantidade enorme de recurso direcionada para apenas uma 

pessoa... se a gente usar uma política utilitarista o ideal é que você... com 
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Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 

esse dinheiro beneficiasse um número maior de pessoas... mas por outro 

lado... por lei a constituição determina que saúde é um direito de todos (e 

um dever) do estado... então... teria que mudar isso... por que da forma 

como está ele tem o direito a fazer isso.. 

São muitas drogas... são muitas drogas... algumas realmente... o custo 

benefício ele é justificável... outras não... por exemplo...ao meu ver... 

você usar um medicamento que vai custar quinze mil reais por mês... vai 

dar um ganho de... duas semanas de sobrevida... um mês de sobrevida... 

eu acho que isso é questionável... mas os medicamentos que sabidamente 

eles vão prolongar a sobrevida com qualidade do paciente... por mais 

caro que ele seja... mas que justifica 

algumas decisões judiciais que ela... elas são benéficas... para o doente 

principalmente... porque em algumas circunstâncias não há outra forma 

de o paciente ter acesso a algum procedimento... seja clínico... seja 

cirúrgico... seja diagnóstico... se não fosse por uma decisão judicial... tá? 

Agora... por outro lado... eh... as decisões judiciais de certa as vezes... 

quebram a equidade do sistema... então você... não trata igualmente... 

todo mundo... ou seja... não aborda o problema do paciente 

equanimemente ... por que muitas vezes a gente recebe inúmeras 

decisões dessa natureza... 

porque a judicialização acontece a um custo muito alto... e o benefício 

ele é mínimo por que ele é basicamente individual... especificamente 

nessa área de medicamentos 

mas temos um problema grande que é a judicialização... do ponto de 

vista de todos que a gente já viu... apesar de seu benefício... 

Prescrição médica é 

soberana para 

informar a 

necessidade do 

medicamento 

oncológico 

solicitado 

2 

... mas como o profissional tem a ideia daquela sequência que vai chegar 

ali... ele coloca como urgência pensando nisso... né... mas não é uma 

urgência... ele induz uma decisão que muitas vezes o juiz está tomando a 

decisão por que também foi induzido pela documentação que está ali 

dentro dela 

De ter acesso a aquilo ali... então muitas vezes é o próprio profissional 

que diz... olha... para ter acesso a esse tipo de procedimento que agora 

aqui nós estamos indicando para você... você tem que ir para a justiça... 

Então você passa a ter ali um círculo fechado... é o próprio profissional 

que vendo que cientificamente aquilo é uma possibilidade... Que tem 

aquela possibilidade para o doente... ele declara aquilo... Instrui muitas 

vezes o próprio paciente que vai buscar direitos que ele vai ter... aquela 

história do direito constitucional... então o doente vai a esses órgãos... De 

defesa do cidadão... em busca então de uma decisão judicializada... que 

vai acontecer em determinado momento 

A Responsabilidade 

no atendimento das 

demandas de saúde 

recai normalmente 

aos estados 

2 

especificamente aqui no Rio Grande do Norte a::... a... o poder de defesa 

da união acaba sendo muito mais forte do que o do estado... então quase 

todas as ações que são encaminhadas para a justiça federal... elas são 

negadas... já na justiça estadual não... acaba tendo o resultado muito 

mais eficiente... para o paciente... 

então eh... o CACON (e o) UNACON ele se restringe ao que está 

definido em lei... definido em portaria... definido como obrigação 

explicita né... e o restante fica no limbo... e aí vem uma lei constitucional 

que alguém tem que cumprir... né... que na maioria das vezes acabam 

sendo os estados 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Isto posto e com o interesse em atender ao objetivo que envolve a análise das 

características do posicionamento dos juízes e dos gestores públicos frente as demandas 

judiciais pleiteando medicamentos oncológicos no Rio Grande do Norte, observa-se que ao 
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analisar os dois tipos de posicionamentos conjuntamente, pode-se concluir que: a) a 

responsabilidade é solidária entre os entes federativos, mas na prática para a gestão pública 

estadual ainda existe uma maior responsabilização do estado quando envolve o deferimento 

de medicamentos oncológicos, especialmente pelo fato da grande maioria das decisões 

judiciais proferidas na justiça estadual envolverem exclusivamente o estado, b) a prescrição 

médica é soberana para ditar o tipo de tratamento que será deferido, contudo a utilização de 

apenas esse critério pode promover distorções no que se refere a classificação da urgência do 

caso e da imprescindibilidade do tratamento, c) para o poder judiciário os entes públicos não 

podem se recusar a atender as solicitações dos pacientes, contudo para a gestão pública a qual 

é norteada por princípios, diretrizes e políticas específicas, o serviço público precisa primar 

pela equidade na assistência prestada aos pacientes do SUS, como também na utilização dos 

recursos públicos de modo ampliar o acesso aos serviços ao maior número de pessoas.  

 

5.4 FATORES QUE CONTRIBUEM PARA O AUMENTO DA JUDICIALIZAÇÃO DE 

MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS NO RIO GRANDE DO NORTE (CAUSAS) 

 

Os fatores que contribuem para o aumento da judicialização do acesso a medicamentos 

oncológicos no Rio Grande do Norte foram investigados por 3 vertentes: a) a primeira por 

meio da realização de entrevistas com profissionais e gestores envolvidos com a rede de 

atenção oncológica no estado, b) a segunda com a verificação de possíveis fatores captados da 

análise dos medicamentos mais demandados judicialmente e do posicionamento dos juízes e 

dos gestores públicos frente as essas solicitações judiciais, e c) a terceira pela verificação de 

causas não identificadas com as entrevistas, mas que diante da análise das falhas encontradas 

na implementação da política oncológica no estado, podem servir de motivação para o 

aumento da judicialização.  

Assim sendo, os resultados e análises serão iniciados com os fatores extraídos por 

meio das entrevistas, os quais foram classificados em duas categorias, a primeira envolvendo 

as falhas na implementação da política oncológica como condicionantes para o fenômeno da 

judicialização e a outra intitulada como outras causas por abarcar os demais elementos que 

não fazem parte da implementação da política, mas que favorecem o aumento do número de 

demandas judiciais. Observou-se que a grande parte das causas da judicialização dos 

medicamentos oncológicos estão relacionadas às falhas no sistema de implementação da 

política pública (85, 09%), conforme mostra a Tabela 13. 
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Tabela 13 – Resumo da codificação das entrevistas por subcategorias envolvendo os 

fatores que contribuem para o aumento da judicialização de medicamentos 

oncológicos no Rio Grande do Norte.  
Subcategoria N % 

Fatores relacionados a falhas na implementação da política 

oncológica 
97 85,09 

Outras causas 17 14,91 

Total 114 100 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

De forma a detalhar as os códigos que compõem cada subcategoria apresentada na 

Tabela 13 e verificar qual deles apresenta maior prevalência, foi elaborada a Tabela 14, a qual 

evidencia o maior número de trechos codificados foi na subcategoria disposição, como os 

principais nós sendo nesse grupo: inconsistências com os prestadores de serviços oncológicos 

no estado do RN, falta atualização dos protocolos clínicos envolvendo medicamentos 

oncológicos, dificuldades no diagnóstico do câncer e no acesso dos pacientes aos serviços do 

SUS. Evidencia-se também que apesar da subcategoria disposição ser a mais prevalente, ao 

analisar os nós individualmente, tem-se que o fator que mais contribui para o aumento da 

judicialização de medicamentos oncológicos no Rio Grande do Norte são as restrições quanto 

aos recursos financeiros e orçamentários, sendo considerado, portanto, um dos principais 

gargalos apontados pelos entrevistados (Tabela 14). 

 

 

Tabela 14 – Resumo da codificação das entrevistas por subcategorias, subcategorias e códigos, 

envolvendo os fatores que contribuem para o aumento da judicialização de medicamentos oncológicos 

no Rio Grande do Norte.  

Categoria Subcategoria Códigos 

Trechos 

codificados 

N % 

Fatores relacionados a 

falhas na 

implementação da 

política oncológica 

Disposição 

Inconsistência com os prestadores de 

serviços oncológicos 
15 13,16 

Falta atualização dos protocolos clínicos 

envolvendo medicamentos oncológicos 
11 9,65 

Dificuldades no diagnóstico do câncer 9 7,89 

Dificuldades no acesso dos pacientes aos 

serviços do SUS 
8 7,02 

É necessário maior integração e 

planejamento, especialmente no que se 

refere a relação entre: referência e contra 

referência no atendimento 

7 6,14 

Falta de medicamentos e serviços 7 6,14 

Necessidade de tratamento tempestivo e 

inovação na terapêutica 
3 2,63 

Precisa-se fortalecer as centrais de 

regulação 
3 2,63 

Sobrecarga de alguns serviços e 

subutilização de outros 
2 1,75 

Entraves burocráticos 3 2,63 
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Princípios do SUS questionáveis na prática 2 1,75 

Recurso 

Restrições financeiras e orçamentárias para 

atender ao alto custo dos tratamentos de 

câncer 

20 17,54 

Limitações quanto aos Recursos humanos 5 4,39 

Estrutura 

federativa 
Falhas nas pactuações 2 1,75 

Outras causas  

Conflito de interesse 11 9,65 

Uso indiscriminado dos medicamentos 4 3,51 

Aumento da rede de proteção aos usuários 

do SUS 
1 0,88 

Parceria com o judiciário insuficiente 1 0,88 

Total 114 100 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

As subcategorias recurso e disposição apresentaram códigos semelhantes aos gerados 

para atender ao primeiro objetivo da presente pesquisa, que foi fazer um diagnóstico dos 

fatores relacionados com a saúde no estado do RN que poderiam está gerando falhas na 

implementação da política oncológica. Nesse sentido, confirma-se que alguns dos fatores 

citados como limitantes para ampliar a implementação da política em questão foram também 

considerados como causa para a judicialização, sendo os principais: restrições financeiras, 

orçamentárias e de recursos humanos, inconsistência com os prestadores, dificuldades no 

acesso aos pacientes e no seu diagnóstico, falhas no planejamento e integração dos serviços, 

problemas relacionados a regulação dos pacientes oncológicos dentro do SUS, sobrecarga em 

algumas instituições e subutilização de outras.  Reforçando com isso, a importância do 

planejamento na gestão pública, na tentativa de se antecipar a análise desses problemas, os 

quais são considerados potenciais causadores da judicialização.   

Diante disso e no intuito de compreender de que forma as categorias, subcategorias e 

nós codificados contribuem para a judicialização do acesso a medicamentos oncológicos no 

RN, os fatores presentes na Tabela 14 foram detalhados e analisados nos tópicos abaixo, de 

forma a trazer elementos analíticos novos e complementar às informações, já discutidas 

anteriormente, quando se tratou de códigos semelhantes aos já expostos em outro momento 

dessa análise de resultados.  

 

5.4.1 Recurso 

 

A subcategoria recurso foi codificada em dois nós: restrições financeiras e 

orçamentárias e dificuldades com relação aos recursos humanos, sendo o primeiro mais 

prevalente nas análises. Com relação as restrições de recursos financeiros, observa-se que a 

crise financeira impacta negativamente na execução das políticas públicas, especialmente se 
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tratando da saúde que se apresenta como subfinanciada e dos tratamentos necessários para 

atender as necessidades dos pacientes com câncer, visto que normalmente envolvem alto 

custo dos medicamentos e complexidade dos serviços (Quadro 35).  

 

Quadro 35 – Resumo da codificação das entrevistas envolvendo a categoria: “fatores relacionados a 

falhas na implementação da política oncológica”, subcategoria: “recursos” e código: “restrições 

financeiras e orçamentárias”. 

Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 

Restrições 

financeiras e 

orçamentárias para 

atender ao alto 

custo dos 

tratamentos de 

câncer 

20 

ha necessidade de se avalie porque é que o gestor não está dando essa 

assistência. (...) a assistência a saúde como um todo é bastante cara e 

nem todo os municípios podem suportar o peso financeiro e muitas vezes 

a causa pode está aí...na questão financeira...como tem também inúmeras 

outras causas. 

E outra me parece ser de origem financeira mesmo porque é um 

tratamento de alto custo, sempre é de alto custo e nem sempre se conta 

com o dinheiro por algum motivo...não se tem o dinheiro na hora que 

precisa 

pensando nas dificuldades que você tem pra provê políticas públicas por 

falta de dinheiro...que o sistema em determinado momento tem... 

esses últimos períodos foi a dificuldade financeira mesmo... por isso é 

que a gente não conseguiu manter os medicamentos necessários 

disponíveis... e aí judicializa e acaba saindo mais caro... 

cortar esse ciclo vicioso... por que a gente não tem o dinheiro... aí dispõe 

do medicamento... é judicializado e o medicamento vem mais caro acaba 

eh... reduzindo o dinheiro e assim vai... então a gente está tentando 

quebrar esse ciclo aí de... dificuldades... 

a saúde ela é realmente subfinanciada... 

....e termina que como se trata de uma área...de um custeio muito 

caro...termina que as faltas...as deficiências...as inadequações repercutem 

no sistema. 

Acontece o seguinte: a assistência ao paciente oncológico na verdade é 

um casamento indissolúvel da instituição com o paciente e com sua 

família. Então quando você atende um paciente oncologia seja aqui ou 

onde for....até que ele sobreviva no ultimo dia...tem uma dependência 

completa do hospital...isso tem um custo muito alto...isso requer uma 

remuneração por parte do sus...que compense a assistência que é 

dada...falando aqui de custo de tratamento e realização desse 

tratamento...porque se não compensa financeiramente a instituição...pelo 

que tratamento que ela dar ao paciente...se ela não é financeiramente 

recompensada...ou paga...fica inviável e na maioria da vezes é isso que 

acontece. 

Ou então aquilo estava ali acumulado... o que chega vê... se preocupa... 

por que tem decisões contra a secretaria aí vai retomar aquilo em 

caminha para o hospital... aí você percebe que pelo dado... né... pelos 

dados que você tem as vezes é decisões que foram tomadas há um 

tempo..... foram tomadas... encaminhados para o gestor executar e o 

gestor... por n razões..... não tem recurso ou tem muitas coisas mais... 

mais sérias pra executar... aí deixou ali de lado... aquilo ficou... né... e 

você tem um hiato ali que demonstra que aquela decisão judicial foi 

pensada e muitas vezes até o próprio profissional indica aquilo como 

uma urgência... declaração... por um atestado... por um relatório... 
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Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 

As cirurgias oncológicas tem um preço...que é irrisório...tem muitos 

procedimentos outros...e medicamentos que são utilizados na oncologia 

que o sus paga valores que não são condizentes com a pratica de você 

fazer o melhor tratamento para o paciente...tem vezes que você tem que 

optar mais pensamento no custo...embora esteja oferecendo 

medicamentos reconhecidamente eficazes...mas tendo que fazer opções 

financeiras...para poder viabilizar o tratamento. O sus tem que repensar 

suas tabelas...de procedimentos e de medicamentos...em relação a 

remuneração das instituições... 

Mas ha casos em que o valor que o sus repassa para o tratamento 

daquela doença...porque o valor pago não é pelo tratamento é pela 

doença...se eu tenho...por exemplo...um adenocarcinoma de rim...o 

hospital vai receber x entendeu? Mas como x eu não consigo tratar 

aquele paciente...então...é tanto... que o tumor renal é um bate o recorde 

em judicialização...é porque não existe um tratamento...pode fazer o 

interferon...mas não é adequado...e o tratamento adequado não cabe na 

PAC...a PAC é 800,00 reais e vamos dizer...o tratamento...vamos 

dizer...é 10 mil reais por mês...nenhum serviço pode fazer...então o 

paciente vai ser beneficiado de verdade com aquele 

medicamento...entendeu? Mas o programa de política de saúde não 

permite que ele use. 

e... o município disse olha... eu já fiz três chamadas públicas para... eh... 

o privado oferecer serviço e a gente comprar o serviço e nenhum privado 

se ofereceu a comprar... por que o exame... o SUS... a tabela é de dezoito 

reais... tá? Então não interessa... você... você vai ter que fazer o que... 

uma montanha desse exame para ter alguma coisa, não é? Aí é um 

procedimento que muitas vezes... com ele faz na cistocopia... né? Com o 

cistoscópio passando pela uretra... vai fazer a anestesia... vai levar... né? 

Para quanto é que o hospital gasta com isso para ele receber pelo 

procedimento inteiro... dezoito reais... não interessa 

não ajuda ao prestador de serviço... que é uma tabela defasada... 

Mas o privado não quer... trabalhar em uma tabela. que é completamente 

defasada... 

hoje a gente sabe que os medicamentos que são... que são compatíveis de 

você usar do ponto de vista financeiro (ao) profissional (do campo) de 

saúde... existe uma limitação... por que você tem o valor das APACs e 

que você tem que fazer com que aquele medicamento ele caiba dentro 

daquele valor da APAC... é fato que existem algumas patologias que... 

você tem medicamentos hoje extremamente caros... mas que são 

extremamente benéficos para o paciente... e que isso não estão... isso não 

está contemplado pelo SUS... por quê? Por que o valor da APAC é mil 

reais e o medicamento custa cinco mil reais... agora se for 

medicamentos... tumor colorretal por exemplo o uso do () ((fala o nome 

de algum medicamento))... eles têm ganho sobre vida... 

... por que o SUS também tem esses paradoxos...(...)... as vezes você tem 

um procedimento que o SUS dá... mas eles não dão material... tá certo? 

Ou seja... ele não dá absolutamente nada... ou ele tem o procedimento e 

ele dá uma parte do material e outra não... em uma circunstância ou 

outra... é uma coisa paradoxal... porque no em momento em que você dá 

uma... dá o procedimento... né... o procedimento lá faz parte do... do 

conjunto de procedimentos que o SUS oferece... e você não dá material... 

isso significa uma equação que (o do outro) lado significa 

judicialização... né... é uma equação que a igualdade dela... eu dou o 

procedimento não dou o material... ela vai e diz... aguarde uma 

judicialização... tá? 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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Ainda nesse sentido, as unidades prestadoras dos serviços oncológicos são ressarcidas 

pelos procedimentos realizados conforme os valores das tabelas nacionais estabelecidas e 

fixadas previamente no Sistema de gerencialmente da tabela unificada de procedimentos 

(tabela SIGTAP), o qual encontram-se desatualizado dificultando a compensação financeira 

para os prestadores pela execução dos serviços oncológicos. Ressalva-se que a rede de 

oncológica no estado do Rio Grande do Norte, apresenta apenas um hospital público, um 

filantrópico e os demais apresentam pessoa jurídica de direito privado e diante da falta de 

atualização desses valores repassados a essas instituições, podem haver implicações diretas no 

arsenal de medicamentos que o hospital irá poder disponibilizar para os seus pacientes. 

Segundo Kalibs (2017) as defasagens das tabelas das APACs impõem limitações aos 

prestadores de serviços oncológicos ao SUS quanto a incorporação de novas tecnologias, 

então segundo o autor, a limitação financeira impede que pacientes do SUS tenham acesso a 

novas drogas que apresentam eficiência comprovada para alguns cânceres. Porém, de forma, 

controvérsia, em nota técnica, a assessoria jurídica do Ministério da Saúde, se manifesta e 

argumenta que: 

O argumento do subfinanciamento é equivocado e mais favorece o mercado e as 

empresas produtoras do que os sistemas financiadores da saúde. Os procedimentos 

radioterápicos e quimioterápicos da tabela do SUS são, em seu global, superavitários 

e compatíveis com os tratamentos estabelecidos e de resultados conhecidos e 

reproduzíveis, devidamente evidenciados por estudos clínicos de qualidade. Além de 

os preços informados nos processos judiciais serem muitas vezes maiores do que 

aqueles de compra e venda realmente praticados, a questão se apresenta com 

medicamentos de maior custo acriticamente incorporados, sem a necessária 

avaliação de eficácia, efetividade e custo efetividade, a maioria deles controlados 

com placebo (mesmo na existência de tratamento estabelecido), e utilizados com 

finalidade paliativa, avaliados em base de desfechos intermediários e de toxicidade 

sem impacto sobre a mortalidade. De outra banda, a despeito da alegação de 

subfinanciamento pelos prestadores, e já a rechaçando, frise-se que é extremamente 

raro pedido de descredenciamento/desabilitação dos CACONs/UNACONs como 

prestadores de serviços oncológicos ao SUS, o que ocorreria de fato caso os 

prestadores estivessem tendo prejuízo financeiro. Há, inclusive, ações judiciais que 

objetivam justamente a habilitação forçada. (BRASIL, 2012c). 

 

 

Outro aspecto envolvendo recursos, são as fragilidades com relação aos recursos 

humanos, haja visto que nos serviços de oncologia exige-se equipes especializadas para atuar 

nessa área, seja na região metropolitana ou nos interiores do estado. O número desses 

profissionais ainda não é o suficiente para ampliar satisfatoriamente os serviços para o interior 

do estado (Quadro 36). 
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Quadro 36 – Resumo da codificação das entrevistas envolvendo a categoria “Fatores relacionados a 

falhas na implementação da política oncológica”, subcategoria “recursos” e código: “Limitações quanto 

aos Recursos humanos”.  

Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 

Limitações quanto 

aos Recursos 

humanos 

5 

não aconteceu adequadamente por essas razões todas que a gente estava 

falando aqui... de você não ter profissional... não é? Tem 

descontinuidade do tratamento... você não tem acesso a medicamento 

ou alguma coisa dessa natureza... daqui a pouco o doente volta para 

você... pior do que ele saiu então você tem de um lado o próprio doente 

que não quer ir tá certo? O profissional... que muitas vezes fica com 

pena do doente e não quer que ele vá porque sabe que daqui a pouco ele 

vai voltar pior do que esteve na suas mãos, não é? 

mas eu acho que o fator limitante maior aí são profissionais habilitados 

pra trabalhar no interior... o () de profissionais é muito pequeno... então 

é... é um pouco difícil de centralizar esses serviços em unidades... 

assim... mais distantes... então hoje nós temos três polos Natal... em 

Caicó e em Mossoró... não mais... por que profissional é difícil né... é 

um serviço caro e também a::... a relação de oferta de serviços 

populacional... existe uma restrição também na legislação em relação a 

isso... quantidade... o que é previsto de serviços... é tanto que... que em 

Mossoró foi desabilitado um serviço para habilitar o outro... por que em 

termos populacionais os dois não cabiam... então tem essa... essa 

restrição também... 

que profissionais pra manter um serviço desses... que são especializados 

ou () até mesmo enfermeiros... com essa formação não é tão comum... 

né... eh... a estrutura do serviço também é uma estrutura cara... 

embora... de uma certa forma pra alguns serviços... 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

5.4.2 Disposição 

 

Com relação a inconsistência com os prestadores de serviços oncológicos as 

características mais presentes tratam das distorções entre o que é preconizado como 

responsabilidade do UNACON e CACON e o que de fato acontece na prática, especialmente 

no momento em que o hospital precisa acolher o paciente em sua integralidade da assistência, 

sem restringir o acesso dos pacientes mais graves e que necessitem de tratamentos e 

diagnósticos de alto custo. Observa-se que a semana oncológica foi uma solução encontrada 

pelo governo do estado do Rio Grande do Norte para minimizar os problemas e lacunas que o 

fluxo do paciente oncológico tinha dentro da rede assistencial. Contudo, conforme já relatado 

anteriormente e reforçado agora pelos trechos das entrevistas, verifica-se que ainda existes 

vieses que precisam ser normatizados, a fim de que o serviço público possa acolher esse 

paciente em fases iniciais do câncer, quando se pode ter respostas eficazes com o tratamento 

disponível pelo SUS, sem necessitar, muitas vezes, de medicamentos não padronizados na 

rede e consequentemente sem precisar recorrer a justiça para a obtenção dos mesmos (Quadro 

37). 
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Quadro 37 – Trechos da codificação na categoria “fatores relacionados a falhas na implementação da 

política oncológica”, subcategoria “disposição” e código: “inconsistência com os prestadores de serviços 

oncológicos”. 

Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 

Inconsistência com 

os prestadores de 

serviços oncológicos 

15 

A semana oncológica... ela::... ela foi criada... pra tentar resolver um 

problema que é justamente esse que eu acabei de falar... os pacientes 

eles não tem acesso a diagnóstico... a exames... e acabando 

complicando e indo para um pronto socorro... porque se a rede 

funcionasse... esse paciente não iria para um pronto socorro... porque 

não é trauma... não é::... evento agudo... são doenças  que se fossem 

investigadas a tempo... evitaria que esse paciente estivesse em um 

pronto socorro... 

frequentemente você tem pacientes com diagnóstico de câncer ou com 

(foto) suspeita... em hospitais e UPAs da rede pública... que não estão 

matriculados em nenhum (UNACON) e que ficavam lá... sem que 

nenhum (UNACON) quisesse recebe-los... e por que não queriam 

recebe-los? Normalmente são pacientes graves... são pacientes que 

demandam custos... 

muitas vezes os serviços ficam (seletivando) os casos pra receber... 

então a semana oncológica foi criada onde cada (UNACON) ele é 

responsável por uma semana... e o paciente cuidado no Santa Catarina... 

()... em uma UPA... ele é p/ solicitado a avaliação via central de 

regulação... 

programa de semana oncológica ainda acontecia um (viés)... como 

acontece... como? As instituições muitas vezes... não... não posso 

receber por que o paciente não tem biopsia... ora... se ele tem uma foto 

suspeita... tem um exame ele tem um exame em imagem com foto 

suspeita... quem tem que fazer a biopsia é a instituição... o serviço de 

oncologia e não o Walfredo Gurgel ou o Santa Catarina... 

.. mas a gente é o que mais recebe... e muitas vezes deixam pra fazer o 

pedido quando chega na nossa semana... porque sabe que a gente vai 

receber... 

que o que não dá é o paciente vim pra uma avaliação e eu dizer... olha 

precisa de uma ressonância... de uma tomografia... de uma biopsia... sim 

você vai fazer isso no Walfredo? Você tem que fazer dentro de casa... 

então transfira... não o paciente tem condições de alta... tem condições 

de alta? Então o () é alto... e peça pra ele retornar a um ambulatório 

realmente pra você acompanhar e investigar 

.. criam uma triagem pra ir (todo mundo) pra lá e aí nessa triagem... 

muitas vezes... fazem um... não não esse aqui é melhor ir pra lá esse 

aqui fica aqui... () escolhem o paciente 

você vê a “ali”... tem uma proeminência muito grande... mas se recente 

também do volume de coisas que chega pra ela... a LIGA chega ao 

ponto de restringir... né? Que só vá para ela somente alguém que já 

tenha comprovadamente... não é? Com caso de câncer... que é até um 

paradoxo... não é? Do ponto de vista do que as portarias de cuidado de 

câncer trabalham... porque senão... você só vai atuar daquilo que já é 

câncer... qual é a sua participação do ponto de vista de descartar uma 

coisa que é suspeita como câncer... não é? Para a LIGA muitas vezes só 

vai a pessoal que já está com a biopsia definida já que tem câncer... 

então você passa a ter essas incongruências... né? Esses problemas de 

uma assistência mais permanente... 
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Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 

no período da semana... quem está com a semana as vezes o pessoal 

não... não cumpre... as coisas... de puxar o doente... de ter a 

responsabilidade de doente...  as vezes a pessoa quer pegar o doente que 

há o interesse naquele tipo de doente né? Então você não tem... vendo 

essas... essas... essas declarações você percebe que você tem... algo fica 

a desejar né? Na assistência oncológica... então principalmente nessa 

forma de trabalhar na semana... né? Agora para outra você um doente 

que deveria ter sido chamado na semana do outro... e... vai ser chamado 

por você aqui... ou seja você vai ter aqui... além dos doentes que você 

chamou na sua própria semana... você está recebendo doente que 

deveria ter sido chamado pelo outro né? Pelo outro prestador de 

serviço... na semana em que ele tinha responsabilidade... aquilo não foi 

feito né? E essas coisas estão o tempo todo... é uma delas né... mas tem 

muitas outras coisas miúdas nesse tipo de assistência... que mostra que 

você uma certa dificuldade tá certo? Das coisas serem geridas... olhando 

E isso obviamente pode impactar também... não é? A judicialização... 

por que se um doente desse é::... é referenciado pelo hospital e o 

hospital não absorve ele naquele momento em que ele tinha 

responsabilidade dele absorver... aquilo pode ser um motivo de uma 

judicialização... você tem uma coisa distorcida aí... em algumas 

ocasiões... né? 

o paciente estava nas unidades hospitalares muitas vezes precisando de 

uma consulta... e aí acaba que a gente tem uma referência pra... a quem 

fidelizar aquele paciente... isso melhorou... só que a gente ainda tem 

dificuldade pra que aquele serviço de oncologia... UNACON ou 

CACON... já absolva imediatamente aquele paciente... então muitas 

vezes depende de vaga nesse... vou lhe dar um exemplo... paciente que 

chega em um hospital eh... lá no Santa Catarina... com sangramento 

eh... ginecológico... e aí quando você vai ver é um câncer... um tumor 

de útero... que que acontece... é agendado... o paciente é internado no 

Santa Catarina... é agendado uma consulta no Hospital do Coração... 

certo? Ele faz uma consulta... lá o profissional realiza alguns exames... 

pede alguns exames... e o paciente volta para o hospital Santa 

Catarina... então ele... provavelmente é um paciente oncológico... mas 

ele voltou para um hospital geral... quando deveria já ficar internado no 

CACON ou UNACON... mas de qualquer forma ele já recebeu a sua 

matrícula naquele serviço e ele vai ficar vinculado a ele... isso a gente 

avançou... mas o ideal era que ele já ficasse lá internado por que ele tem 

noventa e nove vírgula nove por cento de chance de ser um doente 

oncológico... até por que a portaria ela já definiu que a responsabilidade 

de diagnóstico é também do serviço de oncologia 

... os prestadores de oncologia teriam de fazer... mas o exame é muito 

caro e nenhum prestador faz... (...)...Então se a ajuizar... se ajuizar a 

ação... não é contra o Estado... nem contra o Município... nem contra a 

União... é contra o prestador... (exames) 

...na realidade o CACON muitas vezes... amarra essa obrigatoriedade 

única e exclusivamente ao que está definido... né... e a constituição ela é 

muito mais ampla... 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Nesse sentido de inconsistências dos prestadores dos serviços de alta complexidade na 

linha de cuidado com o câncer, existe uma agravante, nesse processo, que reside no fato dos 

pacientes apresentarem dificuldades em ter acesso aos serviços do SUS, a começar pela 
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atenção básica, a qual deixa de cumprir o seu papel de forma efetiva na prevenção do câncer 

(Quadro 38). Então, o paciente tem dificuldade de ter acesso aos serviços básicos e no 

momento que consegue ser atendido pelo SUS, alguns prestadores se negam a dar 

continuidade ao seguimento terapêutico, impondo exigências restritivas para o acesso que não 

apresentam conformidade com a legislação da oncologia no serviço público. Isso gera um 

lapso temporal em relação ao início do tratamento que pode impactar no tipo da terapêutica a 

ser escolhida para tratar o câncer ou ainda na pior das hipóteses já não ter alternativa curativa, 

mas apenas paliativa. 

 

Quadro 38 – Trechos da codificação na categoria “fatores relacionados a falhas na implementação da 

política oncológica”, subcategoria “disposição” e código “dificuldades no acesso dos pacientes aos 

serviços do SUS”. 

Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 

Dificuldades no 

acesso dos 

pacientes aos 

serviços do SUS 

8 

a uma dificuldade no sistema de saúde...básica...na atenção básica que é 

de onde deve vim pacinte...de ter um link adequado com a unidade de 

atenção secundaria e terciaria...especializada...então essa demora..por 

exemplo...no agendamento da consulta...no agendamento do 

tratamento...tudo isso faz parte...denuncia a necessidade de melhorias 

na estrutura das organizações que prestam essas assistencias. a chamada 

linha de cuidado deveria ser uma obrigação de quem trata com 

câncer...assim como infarto e outras doenças...mas o cancer deveria ter 

uma linha de cuidado...desde da atenção basica até o hospital 

especializado. Isso não funciona ainda muito bem...como eu disse tem a 

parte do paciente, tem a dificuldade do sistema, em oferecer a consulta, 

em oferecer os exames necessarios em tempo...não só oferecer, mas 

tempestivamente...e no também no tratamento...muitas vezes Existem 

filas de paciente que aguardam procedimentos e principalmente aqueles 

que precisam de equipamento especiais. 
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Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 

eu acho que o transporte por que... seria uma das causas... por que 

muitas vezes o paciente ele é do interior e::... a prefeitura em algum 

momento não disponibiliza o carro para que o paciente venha... e ele 

não tem dinheiro para vim... acontece demais isso aqui... acontece 

muito... então a gente prioriza muito essas crianças que vem... muitas 

vezes a criança vem com fome... do interior... ela nem tomou café... 

muitas vezes ela vem em jejum por conta do exame... claro... mas em 

alguns momentos... não precisa estar em jejum... mas ela não teve 

acesso ao café da manhã... na viajem... não teve... e não tem acesso ao 

transporte... o carro ele tem horário... muitas vezes não bate com aquele 

horário... do exame... dificulta também... eu acho que o que... o que... 

pega muito é a questão do transporte... por que... e do serviço também 

em si... por que...o paciente ele não tem F... (curso) pra estar vindo de lá 

pra cá por conta própria... então muitas vezes... ele... ah... tem que vir tal 

dia... mas não vai poder vim... por que não ter o carro disponível... só 

vai ter o carro tal dia... então vai ter que vir tal dia... isso prejudica... 

isso atrasa... entendeu? Ah eu não posso estar vindo a cada quinze 

dias... só posso estar vindo a cada trinta... só um exemplo... isso atrasa 

muito... eu acho que teria que ter uma estrutura... e uma e uma 

prioridade a pacientes que estão em tratamento oncológico... entendeu? 

Porque o município... o interior ele não tem uma infraestrutura 

adequada como você falou... para estar fazendo esse tratamento lá... que 

seria ideal... seria mais cômodo para o paciente... como infelizmente a 

gente não tem... muitas vezes o paciente vem do interior... em um 

transporte nem nem adequado... vem com um transporte ruim... um 

transporte que não tem os acessórios necessários... a gente já teve caso 

de paciente que vem... em 

A forma como a rede se organiza é outro elemento....você tem ainda 

uma precariedade grande da atenção básica 

Então você tem esse tipo de coisa que leva a uma fragilização... e em 

medicina e na área da saúde a gente sabe disso... você tem que ter... não 

é? As atenções dentro de cada estágio... não é? Se você não ver uma 

coisa que potencialmente... é um... uma coisa que vai levar um câncer 

adiante... né? Você não faz as prevenções... não faz os exames 

indicados pela faixa etária... etc... que aquilo já começaria lá na atenção 

primária... daqui a pouco vai desaguar aquilo num problema de média 

complexidade e daqui a pouco está na alta complexidade... né? Então 

essa fragilidade da rede é grande... Você sente... 

Uma série de bancos de cobertura... e se a rede é frágil... não é? Isso 

fica mais grave ainda... porque se a gente tem a fragilidade... aquilo não 

é detectado cedo por... você não tem na rede quem faça aquilo... e você 

só termina então atuando em casos mais avançados... e é muito ruim... 

né... porque você no lugar de ter ali uma atenção que resolva o 

problema do doente... você vai apenas 

em tese ele deveria ser triado na atenção primária... e aí sim... com 

diagnóstico na mão ele ter iniciado o seu tratamento em até sessenta 

dias... né... é o que a portaria prevê... mas nesse caso especificamente... 

não acho que esse seja o problema do tratamento tempestivo... a 

dificuldade maior... seria o fortalecimento da atenção primária... 
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Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 

então o que a gente percebe realmente... é ainda uma atenção primária 

fragilizada... por que se atenção primária ela tivesse mais fortalecida... 

regionalmente... localmente... com certeza... essa linha de atenção 

oncológica... ela seria melhor... então não é só pra oncologia... ainda... 

no nosso estado ela é ainda muito frágil... a gente não consegue... eh... 

hoje a gente tem aqui... eh... sete regiões de saúde... oito regiões de 

saúde né... a gente... não... não tem... em cada região ela não é 

autossuficiente... mesmo que a gente agrupasse em macrorregiões... elas 

não são autossuficientes... o que que eu quero dizer com isso... eu não 

tenho na atenção primária... eh... o que eu deveria ter como 

diagnóstico... não tenho apoio de policlínica... eu não tenho atenção 

terciária nessa macrorregião... acaba... o fluxo todinho... ele estar 

perdido... enfim... tem luz no fim do túnel? 

a gente ainda vê uma fragilidade muito grande... na... na resolutividade 

da atenção primária e... e isso impacta em tudo... principalmente nessas 

áreas mais prioritárias... na oncologia e nessas doenças outras crônicas... 

que são muito prevalentes... são as mais prevalentes... então assim não... 

não temos aí um desenho adequado... hoje a gente tem um serviço 

terciário funcionando... mas o paciente não chega a tempo pra fazer o 

tratamento... não chega... infelizmente 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Dentre as exigências que alguns serviços oncológicos no RN fazem, antes de receber o 

paciente, é o diagnóstico confirmatório do câncer. Entretanto, reforçam os dados do Quadro 

39, que a obtenção desse diagnóstico também está dentre as dificuldades que o paciente do 

SUS tem para dar celeridade em seu tratamento, gerando assim um descompasso que precisa 

ser normatizado, a fim de minimizar os transtornos aos doentes e priorizar o tratamento 

tempestivo do câncer, conforme exige a legislação.  

 

Quadro 39 – Trechos da codificação na categoria “Fatores relacionados a falhas na implementação da 

política oncológica”, subcategoria “disposição” e código “dificuldades no diagnóstico do câncer”, 

“necessidade de tratamento tempestivo e inovação na terapêutica”. 

Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 

Dificuldades no 

diagnóstico do 

câncer 

9 

o mais difícil não é nem iniciar o tratamento...é o diagnóstico. Eu acho 

que o diagnóstico é o mais complicado. Se você pensar...que qualquer 

diagnóstico de câncer...precisa de biopsia. de cirurgia...e depois 

disso...precisa de um resultado patológico...histopatológico...isso é o 

que mais dificulta. Porque depois que o paciente está com o 

diagnóstico...em qualquer serviço aqui em natal...o tratamento acontece 

de forma muito rápido...o início  do tratamento...não é demorado...mas 

assim...até ele ter realmente o diagnóstico de câncer...ai isso aí....as 

vezes ele está dependendo de uma cirurgia...de uma patologia que 

demora 2 meses para emitir o resultado...para liberar um laudo...esse 

é...isso é o que mais impacta. 

é que os municípios não estão dando o diagnóstico dos seus 

munícipes... eles estão tendo pouco acesso a atenção básica... a 

investigação de suas patologias... e muitas vezes eles acabam 

descobrindo a doença já em um pronto socorro como o Walfredo 

Gurgel e Santa Catarina e vem encaminhado pelo programa da semana 
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Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 

oncológica... 

mas hoje se você for me perguntar quantos estão em tratamento e 

quantos deveriam estar existe um (gap) muito grande... então esse 

diagnóstico não foi dado no momento adequado... então não é por conta 

do CACON e do UNACON é o fortalecimento da atenção primária... 

ainda é um problemasso... 

talvez a gente tenha dificuldade realmente nesse tratamento... mas eu 

acho que o problema maior na tempestividade do tratamento é o 

diagnóstico mais precoce... na atenção primária... pra alguns tumores a 

gente tem a condição de fazer o diagnóstico na atenção primária... 

outros talvez não... mas também faz parte da atenção primária... por que 

na atenção primária eh... ainda está meio desestruturado as unidades 

referencias... as policlínicas onde você teria os especialistas né... pra 

poder fazer os diagnóstico... e com o (apoio ao) diagnóstico... com 

ultrassom... tomografia... e... por aí vai... tudo isso é atenção primária... 

esse é o maior problema 

Depois que conseguiu fazer isso... vai conseguir fazer a biópsia? Que 

o grande gargalo... 

Precisa visualizar... por exemplo... as tomografias... as ressonâncias... 

precisa confirmar com a biopsia depois... é... e... eu acho... 

fundamentalmente... eu acho que a biopsia... as outras... as outras 

são... hoje... pra mim... num causam tanto...... mas a biopsia sim... 

(esse... vaga... vagarosa)... demora bastante... né... e não é feito em 

todo lugar... e se é feito... realmente... vai facilitar o tratamento... 

precoce... evitando drogas que devam ser judicializadas... 

A biópsia precoce... não tem... não tem não tem 

Por que assim... quando você tem a biópsia... é um cheque em 

branco... por quê? Ganha na cirurgia por que ganha na 

quimioterapia... radioterapia muito mais... então ele tendo a biópsia é 

um cheque em branco... que eu falo que biópsia é um cheque em 

branco... todo mundo quer... o problema é... dar a biópsia... (...) 

Necessidade de 

tratamento 

tempestivo e 

inovação na 

terapêutica 

3 

...tem a vertente do próprio paciente que muitas vezes...é um pacinte 

não tem boas instruções sobre a sua doença...e posterga...mesmo 

sabendo o diagnóstico...nao sei se intencionalmente...ou por descuido 

mesmo...a sua ida ao médico 

é uma especialidade... que ela é dinâmica... a mais... (talvez umas das 

mais do mundo)... 

... a oncologia... primeiro ela... tem uma evolução... uma dinâmica 

muito grande... não é? Você tem vários medicamentos (dentro de 

departamentos) ... que são utilizados... mas (com) outros que são 

lançados... então não há padronização de medicamentos como existe 

em... em outros departamentos... () bem definidos... depois tem 

paciente que... em que... é muito grave... vale tudo para ele... ele... 

eh... são as últimas esperanças que ele tem e ele joga tudo isso aí... ele 

vai à judicialização... que por sua vez entende dessa forma... não é? 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Assim posto, os pacientes precisam do acesso a atenção básica, tendo suas patologias 

investigadas desde o nível mais elementar da assistência, assim como necessitam que o 

diagnóstico seja realizado em tempo hábil para começar o tratamento e que nesse lapso 

temporal entre solicitar os exames confirmatórios da doença e o momento do diagnóstico, a 

paciente não fique sem a assistência médica devida.  



152 

 

Desse modo, é necessário maior integração e planejamento das atividades e serviços 

disponíveis no SUS, visto que o paciente precisa seguir uma sequência: atenção básica na 

prevenção, média complexidade participando do exames e serviços auxiliares no diagnóstico 

da patologia, alta complexidade tratamento oncológico e após a realização desse tratamento o 

paciente retorna a atenção básica para que possa ser acompanhado mais de perto pelos 

profissionais de saúde do município, reiniciando o ciclo, ou seja, a rede de atenção oncológica 

precisa do fluxo efetivo de referência e contra referência, a fim de que o paciente possa ter 

cobertura assistencial em todos os níveis e possa ter também essa regulação de atendimento 

de forma rápida e integrativa (Quadro 40). 

 
Quadro 40 – Trechos da codificação na categoria “Fatores relacionados a falhas na implementação da 

política oncológica”, subcategoria “disposição” e código “é necessário maior integração e planejamento, 

especialmente no que se refere a relação entre: referência e contra referência no atendimento 

Dificuldades no diagnóstico do câncer” e “precisa-se fortalecer as centrais de regulação”. 

Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 

É necessário maior 

integração e 

planejamento, 

especialmente no 

que se refere a 

relação entre: 

referência e contra 

referência no 

atendimento 

7 

A contra referência é precária... né? E você tem “n” motivos pra isso... 

as vezes você devolve o paciente dentro daquilo que é previsto... com 

formulário... informações... né? E as vezes tem aquele formulário 

devolvido pela rede... dizendo que não tem condições de atender... de 

dar sequência ao acompanhamento do doente porque não tem médico... 

tá certo? Se você está alí numa unidade de Estratégia da Família... de 

médico de família... é... está faltando médico... ou só tem uma parte da 

unidade... você só tem o dentista... ou farmacêutico... ou dentista... ou 

enfermeiro... etc... não tem um médico... o que tinha não tem mais... tá 

certo? Ou o médico quando tem a equipe completa já não consegue... 

Natal mesmo... se você for comparar Natal com qualquer outro 

município do estado... Natal é melhor aparelhado... melhor... não é? ... 

um  corpo de técnicos de nível elevado... mas você tem essa 

dificuldade... a gente vive aqui usando... não é? E sendo usado pela 

rede... e essa referência e contra referência muito complexa... muito 

difícil de acontecer... né? E quantas e quantas pessoas estariam dentro 

de uma linha de cuidado de oncologia e essa coisa não acontece... não 

acontece... por conta da referência... contra referência tem essas 

fragilidades todas que eu estou tocando aqui... não é? Então... é um 

problema pra você ter assistência de vida... não é? 

gente precisa é... organizar melhor esse sistema de referência e contra 

referência... tá? Se você recebe um doente eh... no momento adequado e 

a rede é quem vai de certa forma encaminhar isso para você... aí volta 

de novo aquela história da fragilidade da rede... não é? Em muitos 

locais... aí você não tem assistência nenhuma... localidades né? Menores 

dentro do estado e... naquelas que tem atenção... as vezes você não tem 

aquela atenção de uma forma adequada de uma forma de qualidade de 

maneira que você vai chegar por aqui casos que você não pode mais 

fazer muito por ele... né? 

Porque... como assistência não aconteceu quando ele foi contra 

referenciado... não aconteceu adequadamente por essas razões todas que 

a gente estava falando aqui 
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Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 

mas ainda falta muita coisa para a gente caminhar à respeito dessa 

integração... tá certo? Hospital-rede... né? Melhorou em muitas coisas... 

hoje a gente já tem algumas linhas de cuidado que já estão bem 

estabelecidas... e quando a gente fala em linha de cuidado a gente não 

pode olhar só para o hospital... a linha de cuidado não pode ser só 

interna... ele tem que estar... não é? A gente aqui é uma estação por 

onde a linha de cuidado passa... mas você tem que ter aquilo... não é? 

Bem organizado... 

...é impossivel ...haver uma quebra do elo entre o que é feito aqui dentro 

e o que é feito pelo gestor da saúde estadual ou municipal. Pq na hora 

que lá não funciona bem...tambem é a linha de cuidado...daqui de 

dentro..que não tende a não ter um bom resultado. Para que haja 

realmente um funcionamento ...tem que um sincronismo de ações...essa 

convergencia de ações entre o gestor da saúde muncipal, estadual e o 

hospital 

Enquanto rede eu acho que ainda não é adequada não...é preciso que 

haja principalmente uma integração entre todos que fazem a oncologia 

no rio grande do norte...se o objetivo é tratar o paciente...então...tirando 

os interesses de qualquer instituição isoladamente...essa integração tinha 

acontecer....de tal forma que tanta fazesse o paciente vim para aqui ou ir 

para uma outra instituição...ele tivesse uma mesma assistencia em uma 

sequencia natural. 

Precisa-se fortalecer 

as centrais de 

regulação 

3 

.. Está vindo pela urgência... se está vindo pela urgência é por que esses 

pacientes não estão sendo investigados ()... então a rede encaminha 

mal... a rede... ela... dá poucos diagnósticos precoce... e por isso os 

pacientes acabam chegando (com urgência) 

a gente só precisa melhorar essa... essa etapa... essa regulação... por que 

ele ainda volta para o serviço aí quando aparece vaga aqui aí de fato ele 

vem 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 No momento em que falhas acontecem nesse processo de referência e contra 

referência de serviços, dentre as consequências está a sobrecarga de alguns serviços e a 

subutilização de outros e aqueles que por ventura estiverem sobrecarregados, não poderão 

oferecer serviços a contento, implicando em filas, aumento do tempo de espera para o ter 

acesso ao tratamento, aumento da gravidade do tumor e da complexidade do caso (Quadro 

41).  

  

Quadro 41 – Trechos da codificação na categoria “Fatores relacionados a falhas na implementação da 

política oncológica”, subcategoria “disposição” e código “sobrecarga de alguns serviços e subutilização 

de outros”. 

Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 
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Sobrecarga 

de alguns 

serviços e 

subutilização 

de outros 

02 

As filas que não são poucas... você tem filas praticamente em quase que todos os 

procedimentos... até por que aqui no hospital ele é um hospital que atende não só 

o município de Natal com quem ele tem exclusivamente... eh... contrato... mas 

atende ao estado inteiro né? E consequentemente atende ao estado inteiro por que 

você tem as programações pactuadas integradas a PPI... que o município de Natal 

praticamente ele tem com quase que todos os municípios do estado... e como nós 

temos um contrato com o município de Natal através do município de Natal... 

vamos supor... o paciente de qualquer pode ter acesso ao hospital... e então você 

tem uma demanda reprimida em função disso de não atender a população de uma 

região só... você atende a população de todas as regiões do estado... você 

praticamente aqui dentro dos hospital você tem fila pra quase todo tipo de 

procedimento... 

aí é importante também que o hospital não fique inchado... não é? O hospital hoje 

ele é inchado... né? Ele consegue inclusive eh... fornecer menos serviços que é 

importante... uma quantidade menor de serviços que é importante para a rede... 

do que ele poderia fornecer... por essa razão do inchamento... certo? Do 

inchaço... aqui por exemplo você tem uma inversão... a gente faz muito mais 

reconsultas... do que primeiras consultas... certo? E aqui você tem uma expertise 

enorme dentro do hospital... né? Um (parque) tecnológico que no público... no 

estado inteiro não tenha ninguém que tenha um (parque) tecnológico igual ao do 

hospital Onofre Lopes... e você muitas vezes não dá acesso a algumas pessoas 

que poderiam vir aqui... não é? E ter o benefício de estar aqui com essa expertise 

técnica do corpo clínico do hospital e a tecnológica do (parque) tecnológico... 

porque você está atendendo muito mais aquele doente que você já resolveu o 

problema dele... tá certo? Do que dando acesso a pessoas que você poderia 

resolver também o problema dele... por que é uma inversão... o doente vem para 

cá... a qualidade do hospital é muito grande... quando você compara... não é? 

Com qualquer outro público... então o doente vem para cá ele não quer ir mais 

para aquela qualidade... menor... inferior... não é? O hospital ele tem um padrão... 

padrão de hospital privado... praticamente... né? Na hotelaria... não é? No 

(parque) tecnológico... na expertise dos profissionais... os melhores profissionais 

do estado estão aqui... de certa forma, não é? Eh... o que você tem aqui... você 

tem nos melhores hospitais privados da cidade... então isso leva que o doente... 

quando você diz... olhe... você agora vai ser repassado lá para a sua unidade... 

para o seu posto... a unidade básica do seu... ah eu não quero não... não quero 

não... ma/... é por que lá falta o médico lá... vai faltar isso... vai faltar não sei o 

que... vai faltar... e quando você faz isso... muitas vezes... o profissional que está 

fazendo... está empurrando doente... porque ele deveria estar naquele nível de 

atenção agora... daqui a pouco doente volta pior do que ele saiu do hospital não 

é? 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Nesse sentido, torna-se ainda mais grave pensar em uma sobrecarga de um serviço 

oncológico que apresentem tratamentos exclusivos dentro da rede oncológica no estado, como 

por exemplo, dos tumores no sistema nervoso central, conforme já mencionado anteriormente, 

que apresenta apenas dois prestadores aptos a receberem esse tipo de paciente. 

Alinhando-se a sobrecarga de serviços no caso de alguns prestadores, ainda se tem 

para todos eles a limitação no que diz respeito aos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas 

(PCDT) preconizadas para o tratamento do câncer, que tem atualização lenta e que pode 

devido à falta de periodicidade na atualização, não captar de forma efetiva as inovações 

tecnológicas apresentadas ao mercado brasileiro e que são comprovadamente eficazes, 



155 

 

favorecendo que haja prescrição médica solicitando tais alternativas terapêutica e diante da 

negativa dos serviços, tendem a judicializar essa demanda (Quadro 42).  

 

Quadro 42 – Trechos da codificação na categoria “fatores relacionados a falhas na implementação da 

política oncológica”, subcategoria “disposição” e código “Falta atualização dos protocolos clínicos 

envolvendo medicamentos oncológicos”. 

Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 

Falta 

atualização dos 

protocolos 

clínicos 

envolvendo 

medicamentos 

oncológicos 

11 

pra cada medicamento... existe um... um (CID)... pra que a UNICAT 

libere... então muitas vezes o paciente... isso na prática é muito diferente por 

que... muitas vezes o paciente não está incluso dentro daquele (CID)... mas 

ele precisa receber o medicamento... por que aquela patologia exigiu... que... 

que se faça uso com aquele tratamento farmacológico... então assim... por 

exemplo... eh... síndrome de... de:: Guillan Barret o paciente ele tem direito 

a receber a imunoglobulina... mas que Kawasaki não tem... mas a gente sabe 

que o tratamento... que a indicação terapêutica pra Kawasaki é 

imunoglobulina... mas o paciente... pelo protocolo da UNICAT ele não tem 

direito de receber... então muitas vezes o paciente entra em judicialização... 

e a UNICAT... passa a fornecer o 

Eu acho que assim... os protocolos... eh... eles... eles são muitas vezes 

congelados... né... por alguns anos... mas só que a medicina ela evolui a cada 

dia... as patologias surgem e a gente precisa estar atualizando 

.. o surgimento de novas drogas... eficazes... e sem que aja cobertura do 

sistema único de saúde... 

as vezes no procedimento que vai ser feito e não no medicamento que vai 

ser usado... né... como antineoplásico... né... então aqui a gente tem muita 

gente capaz na área de atuação intervencionista... e aí as vezes você está 

judicializando... é uma intervenção que o SUS ainda não banca... e que você 

tem aqui a competência aqui dentro do hospital de vários profissionais e 

aquele procedimento é feito aqui... e o procedimento é feito pra veicular o 

antineoplásico pra uma determinada localização... né... você fazer uma 

intervenção e logo praticamente... mas o procedimento é que é o objeto da 

judicialização e não... determinado... determinada droga... determinado... 

né... quimioterápica... determinada neoplásica... nessa área aí de... de 

medicamentos mesmo antineoplásico que você possa ter judicializações... 

a união de uma certa forma... eu acho que ela é... ela é muito morosa na o... 

na... como é que eu vou dizer... na legalização de medicamentos novos e na 

padronização... na inclusão de novos protocolos... ela é muito morosa 

nisso... eu acho até que... que... eh... de uma certa forma... 

irresponsavelmente... por que... de... existem trabalhos e trabalhos que... 

definem que (determinada terapêutica) ela é eficaz e mesmo assim isso não 

avança... não (na) velocidade que o paciente precisa... né... e acaba recaindo 

muitas vezes para os estados e para os municípios... esse pagamento... até 

hoje é uma verdade... existe uma verdade hoje... amanhã já não é a mesma... 

e a gente... a legislação... os protocolos tem que acompanhar... de uma certa 

forma a gente não vê que isso acontece na velocidade que a gente precisa... 

(quando) () aí demora e demora e demora... e a população precisando 

Tinha comprovação cientifica. Era o tratamento…era a primeira escolha 

para anemia mielodisplásica e que ...não tem outra alternativa...não que 

tenha resultado. Não teria outra alternativa terapêutica. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 



156 

 

Se tratando de novas incorporações ao tratamento oncológico no SUS, observa-se, 

contudo, que existe uma evolução gradual com relação às revisões de protocolos e diretrizes 

clínicas, proporcionando a padronização de novos tratamentos e a análise da efetividade dos 

que estão atualmente em vigor: 

 

– Revisão de diretrizes clínicas: em 2012 foram publicadas as diretrizes diagnósticas 

e terapêuticas para os seguintes tipos de câncer: (i) Leucemia Mielóide Crônica de 

Criança e Adolescente com Mesilato de Imatinibe; (ii) Leucemia Linfoblástica 

Aguda Cromossoma Philadelphia Positivo de Criança e Adolescente com Mesilato 

de Imatinibe; (iii) Neoplasia Maligna Epitelial de Ovário; (iv) Tumor Cerebral no 

Adulto; (v) Câncer de Pulmão; (vi) Câncer de Cólon e Reto; (vii) Câncer de Fígado 

no Adulto e (viii) Linfoma Difuso de Grandes Células B. Em 2013, para Melanoma 

Maligno Cutâneo, Adenocarcinoma de Estômago e Leucemia Mielóide Crônica em 

Adultos. Já em 2014, foram publicadas as diretrizes para Carcinoma Diferenciado de 

Tireóide, Tumor do Estroma Gastrointestinal (GIST), Leucemia Mielóide Aguda do 

Adulto, e estão em consulta pública as de Câncer de Esôfago, Câncer de Mama e 

Câncer de Rim. Estão programadas ainda, a elaboração e publicação das diretrizes 

para Câncer de Próstata, Câncer de Cabeça e Pescoço, Linfoma Indolente e Mieloma 

Múltiplo. – Incorporação de medicamentos: nos últimos anos, o MS tem atuado no 

sentido de centralizar a compra e a distribuição de alguns medicamentos 

oncológicos em comum acordo com os gestores do SUS, com o objetivo de reduzir 

o custo da quimioterapia e, principalmente, aumentar o acesso da população 

brasileira a esse tratamento. Foram incorporados: Mesilato de Imatinibe (Glivec®); 

Trastuzumabe (Herceptin®); L-Asparaginase (Elspar®): e Talidomida para a 

quimioterapia paliativa do Mieloma Múltiplo (BRASIL, 2015f ). 

 

 Salienta-se, porém, que para o tratamento do câncer, considerando as 

particularidades da doença, com destaque para o alto custo e gravidade, novas drogas são 

lançadas no mercado continuamente, requerendo que essas atualizações feitas pelo Ministério 

da Saúde possam ser programadas de modo a acompanhar essa evolução. Assim sendo, as 

diretrizes devem seguir a evolução dos novos tratamentos e descobertas, de maneira 

sistemática e de análise contínua dos medicamentos lançados no mercado farmacêutico 

brasileiro (KALIBS et al., 2017). 

 Corroborando com isso e lançando outros elementos analíticos para esse problema, 

um estudo intitulado por: Diferenças no tratamento sistêmico do câncer no Brasil: meu SUS é 

diferente do teu SUS (KALIKS et al., 2017), em uma análise com os CACONs, no Brasil, 

evidenciou que não basta que os medicamentos estejam dentro de um protocolo do SUS, eles 

precisam de fato estar sendo disponibilizado aos pacientes. Além disso, o citado estudo alerta 

para as diferenças entre os tratamentos disponibilizados pelos diferentes CACONs 

distribuídos pelo Brasil, para o mesmo tipo de câncer. Terapêuticas essas adotadas para os 

pacientes do SUS, que se apresenta muitas vezes, inferiores quando comparadas com a 

oferecida pela rede privada (saúde suplementar): 
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Comparativamente ao que é oferecido na Saúde Suplementar (SS), chama a 

atenção que 50% dos centros não dispõe de terapias-alvo para câncer de 

pulmão (erlotinibe, gefitinibe, afatinibe, crizotinibe) mesmo estando algumas 

destas medicações recomendadas na DDT respectiva (11) e, inclusive, 

expressamente incorporados pela Comissão Nacional de Incorporação de 

Tecnologias no SUS. Em relação ao câncer de mama metastático Her2-

positivo, 60% dos centros não disponibilizam terapia anti-Her2 para doença 

metastática (trastuzumabe, pertuzumabe, T-DM1 ou lapatinibe), o que 

tragicamente segue a DDT,(12) nitidamente inadequada no contexto do 

conhecimento atual.(16) Centros de tratamento do SUS também não 

disponibilizam, em sua grande maioria, tratamento com bevacizumabe 

(utilizado na SS no tratamento de câncer de pulmão e câncer colorretal e até 

em câncer de mama metastático), e tratamentos com abiraterona e 

enzalutamida (utilizado na SS para câncer de próstata metastático refratário à 

castração). Imunoterapia, que mesmo na SS é considerado bastante inovador 

(recomendado até o momento para câncer de pulmão, câncer renal e 

melanoma metastáticos), ainda não é oferecida no SUS, salvo raríssima 

exceção (...). Os resultados deste levantamento ajudam a confirmar a 

significativa diferença que existe nos tratamentos sistêmicos contra o câncer 

entre o SUS e a SS. Mais que isso, fica provada a grande variabilidade nas 

medicações disponibilizadas para o tratamento de uma mesma doença em 

diferentes centros do SUS, frequentemente com padrão de tratamento inferior 

àquele que o próprio MS sugere em suas DDTs. Esta diferença no padrão de 

tratamento sistêmico é indefensável se colocarmos o interesse do paciente 

como o ponto central da discussão (KALIKS et al., 2017, p.10). 

 

 

 Nesse sentido, reconhece-se, também, que não se pode avançar em novas 

padronizações, novos protocolos de inclusão de medicamentos no SUS, se ainda a falta de 

medicamentos se encontra dentre os gargalos presentes no serviço público (Quadro 43). Se 

tratando de oncologia, ressalta-se que os medicamentos em sua maior são adquiridos pelo 

UNACON e CACON, mas que há também medicamentos oncológicos comprados de forma 

centralizada pelo MS, repassados para os estados e desses para os hospitais credenciados. 

 

Quadro 43 – Trechos da codificação na categoria “fatores relacionados a falhas na implementação da 

política oncológica”, subcategoria “disposição” e códigos: “falta de medicamentos e serviços” e 

“entraves burocráticos”.  

Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 

Falta de 

medicamentos e 

serviços 

7 

a gente é mediador digamos assim....de alguns medicamentos do 

componente especializado...certo? São medicamentos que o ministério 

da saúde centraliza a compra de alguns protocolos....para algumas 

doenças...e ele distribui nacionalmente...todo mês ....já ha quase um ano 

e meio...tem mês que não vem...atrasa um ou outro 

medicamento...sempre...todo mês...todo mês. E o paciente é prejudicado. 

E são medicamentos muitas vezes orais...para leucemia mieloide 

crônica....para (...) e que agora mesmo eu estava mandando mensagem 

para o medico...mas um mes....ha 15 dias que o medicamento já era para 

está aqui...e não tem previsão quando é que a gente vai receber....a 

UNICAT recebe do ministério da saúde e repassa para as instituições 
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Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 

Normalmente se chega ao ponto de você precisar judicalizar... isso 

pensando num serviço sério...  se chega ao ponto de::... de judicializar é 

por que já... se esgotaram todas as outras alternativas né... então a 

judicialização é a última linha... porque esse recurso demora... demora e 

o paciente enquanto espera está::... está sem tratamento... então se você 

pensar em um serviço de oncologia no UNACON... que trabalha de 

forma... equilibrada... racional... quando você pensa que a judicialização 

é o último recurso... eu acho pouco provável você substituir por outro 

medicamento... por que se ele já foi pro... pra judicialização é por que 

... diante dessa crise que o Brasil está passando... tem ocorrido... atrasos 

e falta dos medicamentos... tem ocorrido (...) E naturalmente atrasa o 

tratamento do paciente. 

o ideal seria que... o próprio ministério regularizasse... essa... essa::... 

esse fornecimento dos medicamentos... tá?... Pra evitar justamente a 

judicialização 

muitas judicializações ocorrem por que o doente não tem acesso ao 

procedimento... e ele não tem acesso ao procedimento... 

... o problema é esse... que as vezes (não consegue entregar toda a 

medicação) 

e o Estado não cumpre... por que o Estado não consegue cumprir... por 

que enquanto a gente não tiver o medicamento para a gente dispensar 

imediatamente a gente não vai conseguir cumprir... 

Entraves 

burocráticos 
3 

...só que tudo é lento...depende de licitação...depende muitas vezes de eu 

desalojar um serviço que já existe para abrir espaço para outro 

entrar...entendeu? E isso gera mal estar...gera muita coisa...problema no 

hospital. 

por que foi um problema específico com a empresa... uma mudança de 

CPF... um pagamento que ficou atrasado... não foi uma coisa assim... 

porque é um medicamento extremamente útil na rede hospitalar... e a 

gente teve um... entrave administrativo enorme com o Clexane... e não 

conseguimos (destravar)... 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Com o exposto percebe-se a importância do planejamento estratégico envolvendo as 

análises realizadas nesta tese, pois por meio delas é possível traçar mecanismos para 

minimizar transtornos ocasionados pelo acúmulo de fatores que podem culminar com a 

judicialização. Especialmente, se tratando de uma política pública de saúde, que tem como 

prerrogativa que o paciente tem direito integral a sua assistência, inclusive farmacêutica, 

principio esse presente entre os fatores potenciais para promoção das demandas judiciais 

envolvendo o acesso a medicamentos (Quadro 44). 

 

Quadro 44 – Trechos da codificação na categoria “Fatores relacionados a falhas na implementação da 

política oncológica”, subcategoria “disposição” e código “princípios do SUS questionáveis na prática”. 

Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 
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Princípios do 

SUS 

questionáveis 

na prática 

2 

também acho que a própria filosofia do sus é inadequada não só na oncologia, 

mas em toda assistência de saúde...porque o que nós vemos...não é difícil notar 

isso...é que existe hoje um certo número de pessoas...elas próprias condições 

de ter seu tratamento por elas mesmos...mas acabou isso... 

...então o sus assumiu tudo...e ninguém dar tudo a todos sem ter faltas. Então, 

acho que do modo que o sus foi criado para dar a assistência universal para 

todos de forma igual...igualitária... Não me parece que tenha funcionado bem. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 

5.4.3 Estrutura federativa 

 

Com relação a estrutura federativa, dentre os principais problemas estão as falhas nas 

pactuações entre os entes federativos, entre esses entes e os UNACONs, CACONs e demais 

colaboradores do SUS. Desse modo, os serviços prestados devem ser pactuados de modo que 

cada envolvido tenha ciência do que é de sua competência e até onde se pode avançar. 

Quando existem fragilidades nessas pactuações, gera-se lacunas na assistência prestada que 

podem culminar com processos judiciais na tentativa de auxiliar a resolução desses impasses 

(Quadro 45). 

 

Quadro 45 – Trechos da codificação na categoria “Fatores relacionados a falhas na implementação da 

PNAO”, subcategoria “estrutura federativa e nós “problemas de gestão e falhas nas pactuações”. 

Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 

Falhas nas 

pactuações 
3 

... mas como as dificuldades de estado e município é muito grande... 

quando muitas vezes aquilo está como um procedimento concedido... 

mas que não há material ou só há material parcial... aquilo termina numa 

judicialização tá? 

um caso de neuralgia do trigêmeo em que o SUS dá o procedimento... 

mas o balão... para você fazer a compressão do gânglio lá do trigêmeo... 

pra diminuir ou parar... cessar a dor. o SUS não dá... (...) olha... o 

procedimento a gente faz... a gente tem toda a capacidade técnica de 

fazer o procedimento... mas como no ofício não se cita a respeito do 

material se o material vai ser dado pela secretaria ou não... a gente só 

pode fazer o procedimento quando o material estiver na porta da gente... 

a secretaria adquirir o material... 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Nas políticas públicas de saúde cada ente federativo apresenta suas responsabilidades 

frente as pactuações estabelecidas, sendo assim, no momento em que um deles falha nessa 

relação, o serviço como todo é prejudicado e a assistência, possivelmente não será prestada a 

população de forma devida. Nesse sentido, tratando-se de procedimentos ou exames 

oncológicos, deve-se deixar claro quais são as responsabilidades de cada ente. Assim sendo, o 

relacionamento entre união, estado e municípios deve acontecer de modo a primar por 
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pactuações que visem o atendimento tempestivo aos pacientes com câncer, obedecendo, 

contudo, as limitações financeiras de cada ente e a capacidade instalada deles frente as 

necessidades da população. 

 

5.4.4 Outras causas 

 

Apesar da maior parte dos fatores envolvidos com as causas da judicialização dos 

medicamentos oncológicos no RN estarem relacionados com às falhas na implementação da 

política oncológica no estado, não se pode deixar de mencionar que existem outras razões que 

podem promover esse fenômeno, como destaque para: conflito de interesse, uso 

indiscriminado de medicamentos, parceria entre entes federativos e o poder judiciário 

insuficientes e o aumento da rede de proteção aos usuários do SUS (Quadro 46). 

 

Quadro 46 – Resumo da codificação das entrevistas envolvendo a categoria “outras causas” e 

códigos:  “conflito de interesse”, “uso indiscriminado dos medicamentos”, “aumento da rede de 

proteção aos usuários do SUS” e “parceria com o judiciário insuficiente”. 

Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 

Conflito de 

interesse 
11 

a judicialização é necessária....mas também acho que exista conflito 

de interesse...não descarto isso aí não...mas isso é uma coisa bem mais 

digamos assim...profunda..um assunto bem polemico ate...que a gente 

entende que tem crescido....crescido muito... 

...existe muito conflito de interesse...de quem prescreve...são 

medicamentos muito caros...e as vezes o benefício...ate assim de ter o 

bom censo e de ver qual é o benefício que aquele medicamento vai 

trazer para um paciente que tem uma sobrevida de 4 a 5 meses? Um 

tratamento caríssimo...que eu trataria de doenças...de baixa e media 

complexidade de quantos pacientes? 

O senhor está bloqueando recurso do Estado... e com base em 

orçamento juntados aos autos... e muitos desses orçamentos são 

orçamentos que são fraudados... são orçamentos que são... eh... 

fraudados 

algum tipo de direcionamento... advogado privado... (...) esses 

orçamentos eles podem ser casados na hora...... direcionando o 

bloqueio judicial... 

...a própria família vende o medicamento 

...existe também a interferência da indústria farmacêutica 

a corrupção médica. 
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Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 

Uma vez o estado recebeu 11 processos judiciais solicitando o 

mesmo item, então em parceria com o município que é quem tinha 

contrato para executar o procedimento em questão, solicitou ao 

poder judiciário que esses pacientes fossem avaliados por médicos 

no SUS antes da realização do procedimento judicializado. Dos 11 

no máximo 3 foram realmente necessários...(...) o médico que fez a 

avaliação do paciente e informando que não era necessário o bem 

demandado foi ameaçado de morte...(...) o caso foi para o ministério 

público e para as instâncias responsáveis e depois disso nunca mais 

se viu solicitação daquele item nas demandas judiciais. 

(...) ganha muito dinheiro judicializando 

Uso indiscriminado 

dos medicamentos 
4 

Indicações imprecisas... indicações questionáveis... consumindo 

recurso público sem que aja um benefício real pro paciente 

Não quer dizer que o novo... seja sempre melhor do que o velho... né? 

As vezes tem o mesmo efeito... né? Mas como a gente... no dia a dia 

nosso... o novo sempre é mais atraente né? Para um profissional... no 

lugar de ele está usando uma ()... ele prefere estar usando... tá certo? 

 

...são prescritores no estado inteiro...as vezes o médico não é nem 

especialista e ele solicita o medicamento oncológico...ele não é 

oncologista e prescreve.... 

...porque existe uma tendência do médico em não querer perder o 

paciente...a morte não faz parte do pensamento do médico...e muitas 

vezes creio que possa....possa nem existir...mas acredito como ser 

humano que sou..acredito que...há uma tendência de alguns...em se 

excederem em tratamento...que não deem o resultado esperado...já 

previamente sabido...que não teria esse resultado...e esse investimento 

em pacientes inviáveis do ponto de vista terapêutico...pode estar 

dificultando aquele tratamento terapêutico que tem plena condições de 

ser recuperado... 

Aumento da rede 

de proteção aos 

usuários do SUS 

1 

E as judicializações crescem por que também por outro lado você tem 

hoje... e isso é benéfico de certa maneira... você tem uma rede de 

proteção que aumentou muito... né... hoje você tem... antigamente 

você tinha as promotorias... né... que é pra quem muitas vezes uma 

pessoa... recorria... né... mas hoje você tem as defensorias... né... que é 

um... um elemento aí relativamente recente... né... então você 

defensoria pública estadual... defensoria pública municipal... você tem 

procuradoria da república do lado federal né... então... você tem as 

promotorias estaduais... né... o ministério público estadual... você tem 

as defensorias públicas federal e estadual... você tem a procuradoria 

da república... então... leva... logicamente... o nível de consciência que 

o cidadão tem... e isso amplia... ampliou... então ele vai a um órgão 

desse e ele vai fazer... através dele uma demanda... 

Parceria com o 

judiciário 

insuficiente 

1 

então infelizmente eh... a gente ainda não conseguiu trabalhar com o 

judiciário... até por que não é esse o objetivo deles... ele... eles 

entendem que devem tra/... eh... atuar pontualmente né... a gente ainda 

não conseguiu trabalhar com o judiciário pra que ele consiga entender 

o todo e as decisões não favoreçam apenas um... que elas favoreçam a 

um coletivo... que ele consiga entender qual o cerne do problema pra 

intervir no problema específico que está gerando aquela demanda 

judicial... 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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O conflito de interesse no direcionamento de demandas judiciais de saúde já foi alvo de 

investigações policiais e prisão de diferentes profissionais envolvidos, alertando o caráter 

perverso de algumas solicitações judiciais. Os trechos destacados no Quadro 46, envolvendo 

esse conflito de interesse, geram preocupação e necessidade de maior controle com relação ao 

deferimento de demandas judiciais, pois é inadmissível: a) a venda de medicamentos por 

pacientes que receberam tais fármacos por meio de uma decisão judicial, b) o atendimento de 

decisões judiciais individuais que não refletem a necessidade real do paciente e que poderiam 

ter os recursos públicos destinados para a coletividade, c) recursos públicos sendo utilizados 

para atender a interesses privados, desconsiderando a gravidade e necessidade de muitos 

pacientes que do SUS esperam o tratamento para sua enfermidade, d) a imposição da indústria 

farmacêutica impondo como melhor alternativa terapêutica, medicamentos recém-lançados no 

mercado e sem comprovação científica de sua eficácia e segurança. 

Nesse sentido e considerando o aumento da rede de proteção aos usuários do SUS, por 

meio de defensorias públicas e promotorias de saúde, pode-se então dizer que quando se tem 

baixa representativa de parceria firmadas entre o poder público e o poder judiciário no sentido 

de verificar alternativas para mitigar os efeitos negativos desse processo, o número de 

solicitações deferidas atendendo interesses conflituosos pode ser ainda maior. 

 

5.4.5 Síntese dos fatores que contribuem para o aumento da judicialização do acesso a 

medicamentos oncológicos no Rio Grande do Norte 

 

Diante dos dados analisados e com o objetivo de investigar os fatores que contribuem 

para o aumento da judicialização de medicamentos oncológicos no Rio Grande do Norte, 

observa-se que os principais fatores potenciais para ampliar o número de demandas judiciais 

envolvendo medicamentos oncológicos no estado do Rio Grande do Norte de forma conjunta 

estão apresentados no Quadro 47.  

 

Quadro 47 – Fatores relacionados a gestão pública e a oncologia no estado do Rio Grande do Norte 

que podem favorecer o aumento da judicialização do acesso a medicamentos. 

Origem da análise 
Fatores potenciais de gerar demandas judiciais envolvendo medicamentos 

oncológicos 

Fatores comuns e 

oriundos tanto das 

entrevistas quanto 

dos documentos de 

gestão. 

Restrições financeiras e orçamentárias para atender ao alto custo dos tratamentos de 

câncer 

Inconsistência com os prestadores de serviços oncológicos 

Dificuldades no diagnóstico do câncer 

Dificuldades no acesso dos pacientes aos serviços do SUS 

Necessidade de maior integração e planejamento, especialmente no que se refere a 
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Origem da análise 
Fatores potenciais de gerar demandas judiciais envolvendo medicamentos 

oncológicos 

relação entre: referência e contra referência no atendimento 

Falta de medicamentos e serviços 

Limitações quanto aos recursos humanos 

Fragilidades envolvendo a central de regulação 

Sobrecarga de alguns serviços e subutilização de outros 

Entraves burocráticos 

Falhas nas pactuações 

Fatores provenientes 

apenas das 

entrevistas 

Falta atualização dos protocolos clínicos envolvendo medicamentos oncológicos 

Necessidade de tratamento tempestivo e inovação na terapêutica 

Princípios do SUS questionáveis na  prática 

Conflito de interesse 

Uso indiscriminado dos medicamentos 

Aumento da rede de proteção aos usuários do SUS 

Parceria com o judiciário insuficiente 

Fatores provenientes 

apenas da análise 

dos documentos de 

gestão 

Falhas na rede de comunicação 

Necessidade de incremento de ações com foco nas principais causas de 

morbimortalidade 

Capacidade de resposta dos prestadores precisa ser ampliada 

Dificuldades licitatórias 

Dupla responsabilidade de gestão gerando impasses 

Fatores provenientes 

da análise dos 

medicamentos mais 

prevalentes, do 

posicionamento dos 

juízes e gestores em 

conjunto com a 

análise dos fatores 

provenientes da 

análise de 

documentos de 

gestão e das 

entrevistas. 

Tratamento tardio do paciente com câncer com consequente solicitação de 

medicamentos de última geração e não padronizados no SUS. 

Deficiência de planejamento coordenado envolvendo os principais tipos de cânceres 

citados nas demandas judiciais, com o acompanhamento e avaliação das 

disponibilidades terapêuticas oferecidas pela rede de atenção oncológica no estado, e 

ainda com as ações governamentais desenvolvidas de modo a proporcionar que os 

cânceres mais prevalentes possam ser diagnosticados precocemente e serem tratados 

primeiramente com as opções terapêuticas do SUS. 

Falhas no auxílio ao poder judiciário com relação a análise das prescrições médicas 

inseridas nas solicitações judiciais. 

Indicação do uso off label de medicamentos para o tratamento de câncer. 

Distorções envolvendo o conceito de integralidade na assistência farmacêutica no 

SUS. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Observa-se que no Rio Grande do Norte, se tratando da oncologia no serviço público, 

os dois grandes gargalos encontrados tanto por meio dos documentos de gestão quanto por 

meio das entrevistas foram principalmente: as restrições financeiras e orçamentárias para 

atender ao alto custo dos tratamentos de câncer e as inconsistências com os prestadores de 

serviços oncológicos, precisando de medidas governamentais voltadas para minimizar ou 

solucionar tais fatores. 

Com relação aos dados oriundos apenas das entrevistas relacionados as causas da 

judicialização do acesso a medicamentos, o grande achado para análise da gestão pública, 

foram os fatores que não estão implicados com a implementação da política, impossibilitando 

o total controle desse fator pelo ente público, mas que precisa de igual modo de ações para 

tentar coibir que algumas dessas causas possa prevalecer em detrimento ao bem do indivíduo, 

tais como o conflito de interesse e a aceitação do uso indiscriminado de medicamentos com 
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financiamento público. Em contrapartida, os dados sugerem que na medida em que a rede de 

proteção aos usuários do SUS aumenta, por meio da ampliação dos serviços da defensoria 

públicas, por exemplo e o governo não apresenta parceria com o judiciário de modo a 

verificar mecanismos de triar as demandas e filtrar aquelas que realmente apresentam 

urgência no atendimento e que tenham solicitação de medicamentos comprovadamente 

eficazes, os entes públicos irão perceber o reflexo disso no aumento do número de demandas 

judiciais. 

Quanto aos fatores provenientes apenas da análise dos documentos de gestão e os 

fatores provenientes da análise dos medicamentos mais prevalentes, do posicionamento dos 

juízes e gestores em conjunto com a análise dos fatores provenientes da análise de 

documentos de gestão e das entrevistas, faz-se necessário alguns apontamentos de modo a 

complementar as informações e análises já realizadas anteriormente:  

a) Problemas relacionados ao acesso dos pacientes oncológicos ao SUS, com 

dificuldade para obtenção do diagnóstico do câncer e diante de falhas nas 

pactuações e de inconsistências na prestação dos serviços oncológicos no estado, 

colaboram para o aumento do comprometimento da saúde do paciente, o qual 

muitas vezes é atendido no serviço público tardiamente requerendo tratamento de 

última geração e que não estão padronizados no SUS. 

b) Os principais medicamentos oncológicos demandados judicialmente no período 

analisado foram utilizados para o tratamento do câncer de mama e linfoma, sendo 

observado em paralelo a presença de falhas no cumprimento das pactuações 

relacionadas aos exames e diagnósticos do câncer de mama e ausência de 

atividades e propostas a serem desenvolvidas pelo estado para ampliar o 

diagnóstico precoce dos diferentes tipos de linfoma. Assim sendo, dentre os fatores 

que podem favorecer o crescimento de demandas judiciais, está a deficiência de 

um planejamento coordenado envolvendo os principais tipos de cânceres citados 

nas demandas judiciais, com o acompanhamento e avaliação das disponibilidades 

terapêuticas oferecidas pela rede de atenção oncológica no estado, e ainda com as 

ações governamentais desenvolvidas de modo a proporcionar que os cânceres mais 

prevalentes possam ser diagnosticados precocemente e serem tratados 

primeiramente com as opções terapêuticas do SUS. 

c) Falhas no auxílio ao poder judiciário com relação a análise das prescrições 

médicas inseridas nas solicitações judiciais, favorecem que aumente o número de 
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deferimentos envolvendo os medicamentos oncológicos no estado do Rio Grande 

do Norte.  

d) A utilização de medicamentos para uso off label e o conceito de integralidade da 

assistência farmacêutica nos serviços oncológicos precisam ser mais debatidas 

entre os envolvidos: entes públicos, CACON, UNACON, poder judiciário e 

fabricantes dos medicamentos. 

e) Falhas de comunicação no momento de se divulgar os medicamentos e tratamentos 

padronizados no SUS aos profissionais de saúde, sejam os da rede pública ou da 

privada, podem gerar demandas judiciais que poderiam ser sanadas 

administrativamente.  

Posto isso, torna-se necessário entender o que esses fatores geram de consequências 

para a gestão pública e tal análise será feita no tópico a seguir. 

 

 

 

5.5  EFEITOS DA JUDICIALIZAÇÃO NA GESTÃO DA  POLÍTICA NACIONAL PARA 

A PREVENÇÃO E CONTROLE DO CÂNCER NO RIO GRANDE DO NORTE 

(CONSEQUÊNCIAS) 

 

De acordo com as análises das entrevistas, observou-se que a judicialização do acesso 

a medicamentos no Rio Grande do Norte apresentou efeitos negativos (83,02%) e positivos 

(16,98%) para gestão pública, sendo o mais prevalente as consequências negativas para a 

gestão pública, as quais terão implicações diretas na promoção de falhas na implementação da 

política de oncologia no estado do Rio Grande do Norte (Tabela 15). 

 

Tabela 15 – Resumo da codificação das entrevistas codificadas na categoria: 

“consequências” e nas subcategorias: “efeitos negativos” e “efeitos positivos”, da 

judicialização para a gestão pública. 

Subcategoria Códigos % 

Efeitos negativos 44 83,02 

Efeito positivos 9 16,98 

Total 53 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Dentre os efeitos negativos da judicialização para a gestão pública, destaca-se 

principalmente o desajuste orçamentário e financeiro gerado para que haja o cumprimento das 
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decisões judiciais pelos entes públicos. Contudo, outros efeitos também apresentam grande 

repercussão para os gestores em questão, tais como: prejuízo na assistência prestada à 

coletividade em detrimento ao atendimento de demandas individuais, a inserção da 

judicialização como rotina e não como exceção, com consequente despreparo do serviço 

público para atender a todas as nuances da judicialização e descumprimento dos princípios do 

SUS no que diz respeito à equidade, gerando com isso descrença na eficiência do SUS. 

(Tabela 16).  

Se tratando dos efeitos positivos, há o destaque para capacidade que o fenômeno da 

judicialização tem de fazer repercutir temas importantes para a saúde pública e gerar 

posicionamentos das diferentes esferas da gestão pública no que tange as necessidades da 

população e dos serviços públicos, como é o caso das incorporações de novos medicamentos 

oncológico ao SUS. Como também apresenta como benefício, a melhoria na assistência 

oncológica prestada pelo estado, em especial aos pacientes que não apresentam alternativas 

terapêuticas no SUS para tratar o seu tipo de câncer (Tabela 16). 

 

Tabela 16 – Resumo da codificação das entrevistas por subcategorias e códigos, envolvendo os efeitos 

da judicialização na gestão da política oncológica. 

Subcategoria Códigos 
Trechos codificados 

N % 

Efeitos Negativos 

Desajuste orçamentário e financeiro 14 26,42 

Prejuízo na prestação dos serviços para a coletividade. 8 15,09 

Desorganização no fluxo de assistência farmacêutica 8 15,09 

Inaplicabilidade do princípio da equidade no SUS 6 11,32 

Necessidade de adaptações na administração pública para 

atender e acompanhar as demandas judiciais 
6 11,32 

Descrença no SUS 2 3,77 

Efeitos positivos 

Melhorar a assistência prestada aos pacientes que não 

apresentam alternativas terapêuticas no SUS 
8 15,09 

Motivar a discussão da temática: novos medicamentos 

para o SUS. 
1 1,89 

Total 53 100 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

5.5.1 Efeitos negativos 

 

Dentre os efeitos negativos, está em maior proporção, o desajuste orçamentário e 

financeiro dos entes federativos, fato esse agravado quando, por meio da judicialização, 

ocorre o aprisionamento de recursos financeiros de convênios, de contas públicas destinados 

para outros fins. Ou ainda quando envolve a decisões judiciais solicitando que o valor do 

tratamento seja depositado em uma conta própria do paciente, para que o mesmo possa 

adquirir o bem pleiteado (Quadro 48). 
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Quadro 48 – Trechos da codificação na categoria: consequências, subcategoria “efeitos negativos” e 

código “desajuste orçamentário e financeiro”. 

Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 

Desajuste 

orçamentário e 

financeiro 

14 

eu acho que a preocupação até do judiciário hoje em dia é um dado que é 

visível... eh... que em determinado momento não só... determinadas 

decisões atropelariam esses princípios do SUS (...) mas você também 

passa a ter um peso econômico também interessante... pra ser olhado... 

por que como se avoluma muito judicializações... o conjunto delas... né... 

já levando por esse lado que do ponto de vista econômico não é 

benéfico... o conjunto disso acumula um valor... né... que 

e o quanto isso é ruim..... pra você que está administrando ali com pouco 

recurso... né... ter esse elemento ali que é uma outra forma de gasto... 

uma outra maneira de gasto e imperativa... você não pode deixar de 

atender... né... e essa outra maneira de gastar... essa outra maneira de 

consumir o recurso público... vai trazer uma dificuldade muito grande 

por que ele passa a ter ali um outro orçamento em paralelo..... e um 

orçamento que como eu disse agora a pouco também... 

comparativamente ele é bem diferente desse orçamento... comparado 

com o orçamento que segue a regra... que segue né... o trâmite regular 

das coisas por conta dessas 

Eu acho que o custo pesa muito... tá certo? Eu acho que ele tá cada vez 

mais pesado para o SUS isto... 

O volume... a preocupação com o volume de recurso que você tem 

envolvido em judicializações... 

Porque você passa a ter um sequestro de um volume de recurso... que 

aquilo já é percentualmente... olhando para o orçamento do Ministério da 

Saúde... olhando para o orçamento do Estado e do município... já é 

percentualmente significativo... 

Impacta financeiramente não tenha dúvida né? Meche com o 

planejamento orçamentário financeiro das secretarias... 

judicialização... é um material que o hospital não está comprando... ele 

está dando entrada... mas aqui não foi adquirido por ele... não fomos nós 

que procuramos uma empresa por uma licitação... a nota fiscal foi 

emitida em nome do hospital... nesse caso foi emitido em nome do 

paciente... né... se foi comprado pela família... ou numa judicialização 

até também no nome do próprio paciente... mas foi uma decisão judicial 

que sequestrou dinheiro do estado ou do município ou da união... ou dos 

três... tá certo? Mas como é que eu vou lançar aqui? Eu não adquiri... 

certo? Aquilo não está em nome do hospital... ok? Então se eu lançar 

apenas o procedimento... por que eu não adquiri aquele material... então 

o procedimento é rejeitado... por que ele exige uma obrigatoriedade... tá 

certo? De você juntar o procedimento ao material e comprovar x com 

nota fiscal tal... número tal o invólucro do material... aquela coisa de 

você estar... agregou ao prontuário... para o auditor depois checar que 

aquilo foi feito daquela forma... então hoje a gente tem dificuldade... 

nesses procedimentos judiciais... que o material não é doado pelo SUS... 

a gente fica... se nós cumprirmos a decisão... nós cumprimos a decisão e 

o hospital não tem como cobrar... o hospital entra em um processo de 

desequilíbrio financeiro... tá certo? 
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Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 

A gestão dele vai ser penalizada ou ELE até... pessoalmente vai ser 

penalizado... depois... nós secretários... quando a gente... sai da 

secretaria... nós passamos muito tempo respondendo essas coisas 

todas... e em particular... me queixo muito por isso... não é? E causei 

muito distúrbio de todo para... olha... familiar... financeiro... você tem 

que contratar advogados... tal e tal... para mostrar que naquela sua 

gestão... ah... foi judicializado... o fornecimento de uma medicação... 

de uma droga tal... e por conta do Estado... estar... de uma forma... já... 

até por conta... da própria... estrutura praticamente balançada... não é? 

tesouro estadual ou o tesouro municipal... isso faz muita falta... faz dif/ 

como você sabe... nós... as secretarias (elas vivem) com um orçamento 

muito limitado... muito limitado na sua... no seu valor total... mas 

limitado... por que... a questão... as obrigações que ele tem com o 

pessoal... são (inúmeras)... muito (mesmo)... então essa 

responsabilidade... eh... a gente tem que atender e... o ideal é que ela 

fosse dividida... fosse dividida por que...... como são valores muito 

altos... não há como... investir só... e ele suportar... então a união... ela 

termina repassando para o município e o município coitado não 

condição... não condição... então tem que repartir isso... (tem que 

repartir) essa responsabilidade.. 

tem inúmeros prejuízos... (atendo aquele paciente por via 

constitucional)... mas tem muito prejuízo... aquisição caríssima de 

medicamentos... o problema é que o gestor... se o orçamento do gestor 

que... balançado com isso... né? 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Outra particularidade que envolve judicialização e desajuste financeiro e orçamento 

são as lacunas existentes no faturamento de procedimentos hospitalares no SUS, quando 

envolvem materiais advindos de decisões judiciais. Assim sendo, há procedimentos que 

utilizam toda infraestrutura, profissionais, material do hospital, mas que não podem ser 

faturados, por impossibilidade de atualização no sistema de ressarcimento do SUS. Fato esse 

que evidencia um descompasso entre o que os hospitais executam as decisões judiciais e o 

faturamento desses procedimentos.  

 Se tratando de aquisição de produtos e de forma mais específica, a compra dos 

medicamentos, quando realizada pelos entes públicos, faz parte do fluxo de assistência 

farmacêutica, pelo qual se tem o planejamento orçamentário e financeiro antes da compra. 

Assim, a aquisição dos medicamentos acontece por meio de licitações, promove-se o 

armazenamento adequado dos medicamentos após recebidos, a dispensação para as unidades 

hospitalares respeitando as normas e exigências para o transporte, assim como o 

acompanhamento de reações adversas e de controle de qualidade dos medicamentos após 

utilizados. Ainda dentro desse fluxo prioriza-se a melhor utilização dos medicamentos, 

viabilizando o fracionamento e unitarização em doses individuais, a fim de minimizar os 

desperdícios e ampliar o número de pessoas atendidas com uma só unidade do medicamento. 
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Exposto isso, quando se judicializa o acesso ao medicamento, acontece uma desorganização 

desse fluxo da assistência farmacêutica, na maioria dos casos (Quadro 49). 

 

Quadro 49 – Trechos da codificação categoria “consequências”, na subcategoria “efeitos negativos” e 

código “desorganização no fluxo de assistência farmacêutica”. 

Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 

Desorganização 

no fluxo de 

assistência 

farmacêutica 

8 

... as vezes... na judicialização você pode ter ali um procedimento... que como 

não tem uma licitação pra adquirir os materiais... tá certo? Que são 

obrigatórios usar no procedimento... você passa a ter ali uma decisão por 

apresentação de proposta orçamentária e essa proposta como é um item só pra 

uma... né... só pra uma circunstância só o fornecedor muitas vezes coloca um 

preço que é um preço... se você fosse adquirir aquele mesmo item do ponto de 

vista de uma licitação da tomada de (preço) e etc... do ponto de vista 

regulamentar... a diferença de preço seria muito grande... 

As vezes quebra também a cadeia que levaria a uma estrutura hospitalar a 

adquirir um determinado material e como aquilo... essa cadeia não vai ser 

comprida você pode ter ali um fornecedor ali com três tomadas de preço 

colocando produtos pra um valor estratosférico.... e não é incomum a gente 

ver isso... porque dentro das decisões... muitas  vezes... vem... né... a parte que 

demandou o juiz muitas vezes pede pra ele apresentar propostas já dentro do 

processo... do valor daquele procedimento daquele material... alguma coisa 

dessa natureza... e você percebe que aquilo é um valor completamente 

distinto... não é... para mais... dos valores que você adquiriu determinados 

materiais... ou procedimento em si... quando você compara uma proposta de 

um  procedimento como se aquele procedimento é ofertado pelo próprio SUS 

as vezes você vê a diferença 

as judicializações são de caráter de urgência embora não sejam... as vezes não 

é... é um doente que já ali com aquele problema já de algum tempo... mas ele 

se torna uma urgência no momento que a decisão acontece... por que quando 

a decisão acontece é dado um prazo pra você cumprir... né... quarenta e oito 

horas... é setenta e duas horas... é uma semana... é quinze dias... é um mês pra 

você resolver aquilo... e então passou a ter um caráter de urgência pra quem 

vai cumprir... né... não é um caráter de urgência pra um procedimento em si... 

né... e isso leva a você a comprar mal... por que se você não aquele produto 

dentro dos produtos que você habitualmente licita... você vai comprar mal... 

por que (...)... você vai pedir proposta a alguém e alguém vai dar a proposta 

como é um item só daquilo é diferente de você adquirir cem... duzentos... 

trezentos mil... então você compra mal e consequentemente além de você ter 

um orçamento aparte... por fora... né... você tem um orçamento que você 

compra pior do que 

...com certeza existe perdas...existe desperdícios...a gente aqui...mais de um 

caso de paciente que acabou de receber o medicamento na casa dele e foi a 

óbito...a familiar liga para ca e agora eu faço o que? Tem que entrar em 

contato com juiz, com o fórum...e devolver...porque o medicamento não é 

nosso...a gente não pode se apropriar do medicamento. então você 

imagina...uma nota fiscal de 100mil reais..? 

muito frequentemente... né... é de as vezes você vir para a gente uma 

decisão... que a decisão já foi de meses ou até de anos atrás e o estado ou o 

município não cumpriu... e aquilo está voltando de novo... por que ali 

provavelmente o advogado demanda... obviamente que é uma decisão quando 

tem esse tempo todinho.... de intervalo entre a decisão e de novo... ela ser 

tentada ser executada... eh... você percebe que não tem urgência naquilo... 

né... não tem urgência... 
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Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 

acaba que a... o cidadão consegue na justiça e a gente acaba pagando por um 

preço muito mais caro... 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Muitas vezes, o ente público não apresenta licitação para adquirir o medicamento 

judicializado, especialmente quando envolve estados, municípios e os medicamentos 

oncológicos, ao considerar que o fornecimento da maior parte desse tipo de fármacos é do 

UNACON e CACON, sendo a parte restante de responsabilidade do ministério da saúde 

adquirir e repassar para os estados fazerem a distribuição para as unidades credenciadas. 

Assim os estados e municípios normalmente não apresentam licitação para esses produtos. 

Não havendo licitação em vigor e considerando a urgência no cumprimento das decisões 

judiciais, dentre as alternativas que o ente público apresenta, é a tomada de preço com 

representantes interessados em fornecer o produto, fato que pode gerar aquisição de produtos 

com valores superiores quando comparados com os licitados, visto que será adquirido para 

uma compra pontual e não para um quantitativo necessário para atender um número 

considerável de pessoas.  

Há casos em que os juízes já solicitam para o demandante a incorporação no processo 

de propostas com o valor de mercado do medicamento pleiteado e no ato da decisão já 

condicionam a execução da decisão a aquisição do medicamento a empresa fornecedora que 

obtive menor preço dentre as propostas apresentadas nos autos. Esse fato reforça a 

desorganização causada no fluxo de assistência farmacêutica e também o descumprimento dos 

princípios de economia das aquisições de bens públicos, visto que os fornecedores são 

indicados por interesses particulares ou por conveniência. No momento em que há esse 

direcionamento, perde-se a oportunidade dos entes públicos buscarem melhores alternativas 

de fornecedores, assim como também de medicamentos, no caso daqueles que não apresenta 

patente em vigor. 

Outro aspecto que compromete também esse aspecto de desordem no fluxo 

farmacêutico é o fato de terem decisões judiciais requerendo que a compra dos medicamentos 

seja feita em nome do paciente, como já mencionado em outros tópicos. Assim sendo, esse 

paciente recebe o valor financeiro em sua conta bancária, efetua o pagamento e recebe o 

produto. Considerando que os medicamentos oncológicos são de alto custo e que muitos deles 

requerem cuidados especiais de armazenamento e transporte e que pode acontecer da eficácia 

e a segurança na utilização do produto ser prejudicada se não houver o cumprimento dessas 
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exigências, não se considera que o paciente, muitas vezes carente de condições 

socioeconômicas e de informação vai ser a pessoa mais adequada para proporcionar todos 

esses cuidados. Além disso em caso de óbito do paciente ou da não utilização do 

medicamento, o controle quanto a devolução do medicamento aos entes públicos fica 

prejudicado. 

Considerando ainda a questão do desperdício dos medicamentos oncológicos, existe 

um outro elemento a ser analisado: os medicamentos oncológicos solicitados judicialmente 

nas decisões analisadas na presente tese eram em sua maioria de utilização intravenosa. 

Considerando que se compra o frasco do medicamento e a dose a ser utilizada vai depender de 

muitos fatores, como peso, estado do paciente, nível da doença, então em muitos casos não se 

usa o frasco em sua totalidade para o paciente que foi atendido por via judicial, podendo ser 

então a fração não utilizada por esse paciente: a) ora ser descartada, quando perdida a 

estabilidade física e microbiológica do medicamento ou b) ora ser utilizada em outro paciente 

que de igual modo precisa do mesmo medicamento, minimizando o desperdício e ampliando a 

assistência prestada.  

Nesse sentido, a Consultoria Geral da União (CONJUR) juntamente com o Ministério 

da Saúde alertam:  

Ademais, a fim de evitar o desperdício de recursos públicos em tais ações, uma 

correta análise da prescrição médica é necessária para que as “sobras dos 

medicamentos” prescritos a maior, ou até mesmo indevidamente, não sejam 

utilizadas para o locupletamento sem causa de prestadores de serviços de saúde 

(UNACON e CACON), porquanto muitas destas entidades não atendem somente 

pacientes do SUS, mas também de planos de saúde e privados, havendo a 

possibilidade de tais sobras dos medicamentos obtidos por meio de ações judiciais 

serem utilizadas, até mesmo deliberadamente, para o tratamento do paciente 

particular (que porventura utilize o mesmo medicamento) (BRASIL, 2012c). 

 

Diante  disso existem dois pontos a serem analisados: o primeiro é que no Rio Grande 

do Norte a rede de atenção oncológica é em sua maioria de pessoa jurídica de direito privado, 

ou seja, recebe tanto paciente do SUS, quanto particular ou por convênios, então apenas nos 

hospitais totalmente públicos é que haveria a certeza de que esse compartilhamento do 

medicamento judicializado estava acontecendo só entre paciente da rede pública de saúde; e o 

segundo aspecto é que se houver planejamento e controle com relação a aplicação dos 

medicamentos oncológicos é possível viabilizar a melhor utilização desses fármacos, por 

meio do compartilhamento do frasco, ou seja, evitaria que o medicamento fosse descartado 

após a retirada da quantidade ideal para se cumprir a decisão judicial do paciente demandante 

e seria repassado para outro paciente do SUS a quantidade excedente no frasco do 

medicamento advindo por ordem judicial.  
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Nesse sentido, o estudo de Siqueira (2015) aponta que nem sempre os pacientes que 

solicitam os medicamentos judicialmente vão fazer a retirada dos mesmos. Em São Paulo, em 

2013), apenas 65% dos medicamentos foram dispensados de forma regular, gerando um 

paradoxo: a demanda é urgente, o medicamento é adquirido de forma diferenciada para 

atender a urgência, mas o tratamento não é efetivado, pois o paciente não foi buscar o 

medicamento, gerando com isso danos irreparáveis a administração pública. 

Diante do que foi apresentado, observa-se que a desorganização do fluxo da 

assistência farmacêutica no SUS tem relação estreita com os prejuízos financeiros que os 

entes públicos apresentam no momento de se fazer cumprir a decisão judicial. E esse prejuízo 

acaba refletindo diretamente na prestação de serviços para população, que será privada de 

receber os serviços planejados de acordo com dados epidemiológicos, demográficos e de 

capacidade técnica e estrutural de cada região, para que os recursos que seriam destinados 

para esse fim sejam aplicados no cumprimento de decisões judiciais individuais (Quadro 50). 

 

 

 

Quadro 50 – Trechos da codificação na categoria “consequências”, subcategoria“efeitos negativos” e 

código “prejuízo na prestação dos serviços para a coletividade”. 

Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 

Prejuízo na 

prestação dos 

serviços para a 

coletividade. 

8 

e o lado negativo que é você pensa aí... o indivíduo frente a um 

coletivo... coletivo esse que estaria aí numa fila as vezes há anos... tem 

fila que você tem até ano de... do paciente na fila... e então você está com 

esses dois aspectos... olhando na individualidade... você tem ali uma 

posição... vamos dizer... até... até aceitável... olhando o aspecto indivíduo 

versus coletivo você percebe que isso atropela princípios que são 

princípios muito importante dentro do SUS... 

Aí você tem políticas públicas que em determinado momento... do ponto 

de vista coletivo deixam de ser implementadas porque você está tirando 

recursos do orçamento para uma coisa ali que aparece não planejada... 

obviamente uma decisão dessa não está dentro do planejamento... E... 

você começa a ter então problema pra executar determinadas políticas 

que você tem da ordem do município do estado ou do governo federal... 

Mas você olhando coletivamente...Aí você percebe que em determinado 

momento você pode deixar de... o coletivo ser beneficiado com 

determinadas políticas porque não há recursos... porque uma parte do 

recurso pode ter sido puxado para uma coisa que...  Quantitativamente 

falando... é bem menor que aquele coletivo que deixou de ter assistência 

que poderia ser dada... 

a judicialização... infelizmente ela trabalha pontualmente... ela trabalha 

caso a caso... e as vezes quando a gente judicializa... você deixa de 

atender uma comunidade enorme de pacientes pra atender apenas uma... 

esse é o grande malefício da judicialização. 
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Consequência principal... faltar recurso para as ações mais básicas... 

Atendendo um aspecto... positivo de atender o cidadão... se... mas ele 

pode prejudicar a vários outros cidadãos 

Eu acho que o custo é maior... o custo é muito maior... do que o 

benefício... mesmo que a gente salve um ou dois ou três... mas o custo 

pra isso é tão grande que eu estou prejudicando uma maioria... um 

número bem maior do que esses um ou dois ou três que eu estou 

salvando... entende? Não é que que eu não vá atender... mas eu preciso 

atender ele de outra forma... evitando que chegue nesse ponto... 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Assim sendo, dentre as consequências da judicialização está o prejuízo na prestação 

dos serviços para a coletividade. Fato esse que conduz a um outro efeito: inaplicabilidade do 

princípio da equidade no atendimento dos diferentes pacientes atendidos pelos SUS. Posto 

isso, existe o mesmo sistema único de saúde para todos os brasileiros, contudo para uma 

parcela da população se aplica as regras, princípios e diretrizes do SUS, recebendo os frutos 

do planejamento das políticas públicas de saúde e fazendo uso da padronizações de 

medicamentos contemplados dentro dessas políticas; já para outra parcela da população, a que 

recorre ao judiciário para ter acesso a medicamentos que não foram disponibilizados 

administrativamente pelos entes públicos, existe um tratamento diferenciado e para esses 

casos não se considera o princípio da equidade que deve existir como premissa em todo os 

serviços do SUS (Quadro 51). 

 

Quadro 51 – Trechos da codificação na categoria “consequências”, subcategoria “efeitos negativos” e 

código “inaplicabilidade do princípio da equidade no SUS”. 

Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 

Inaplicabilidade do 

princípio da 

equidade no SUS 

6 

Por outro lado... eh... as decisões judiciais de certa as vezes ela... eh... 

quebram a equidade do sistema... 

tem uma decisão judicial... quando você fosse enquadrar aquele doente 

regularmente eh... dentro da estrutura do hospital... ele estaria ali numa 

posição que não é a posição que a decisão judicial está dando é uma 

posição que por decisão você vai passar à frente de muita gente né... 

então você (pretende) muita gente que está numa fila com problemas as 

vezes mais graves até do que aquela decisão judicial trouxe pro 

hospital... então não é incomum de os próprios profissionais que vão 

atender o doente né... ficar se queixando por que é que doente da fila... tá 

certo? Teria um problema mais sério que o paciente que a judicialização 

está trazendo e você em determinado momento está atendendo aquele e 

não aqueles outros que já foram vistos e comparativamente tem um 

problema mais sério e consequentemente uma demanda do ponto de 

vista de tempo... muito mais importante do que aquele outro... 

Lógico que é muito mais comum você atropelar fila... 
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agora quantitativamente falando a gente percebe que é muito mais 

comum você ter... eh... uma decisão dessa tirando o princípio da 

equidade do sistema... que você deveria ter acesso igualitário pra todo 

mundo logicamente eu digo igualitário no sentido de que você vai ter 

alguém que tecnicamente diga... como tem fila... você vai se posicionar 

aqui... né... do ponto de vista da chegada cronológica na fila e também 

do ponto de vista da avaliação técnica... né... que... vai ser feito pelo 

profissional que vai fazer aquela... aquela abordagem ali... mas esses 

aspectos são aspectos que continuamente a gente está observando... 

Muitas vezes as judicializações não acontecem apenas com processos 

que já estão padronizados pelo SUS e que são oferecidos pelo SUS... são 

processos as vezes que leva o doente a ter acesso a algo que os demais... 

né... os demais cidadãos não têm acesso... né... não é incomum você ter 

esse tipo de coisa... a uma nova tecnologia... a um novo medicamento... 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

O princípio da equidade está relacionado a tratar o paciente de acordo com suas 

necessidades, analisando e priorizando os casos que forem mais urgentes, triando-os conforme 

critérios bem estabelecidos dentro dos ditames do SUS. Com isso, gera-se filas de pacientes 

para serem atendidos nos serviços públicos. Com a judicialização, as “filas”, em sua maioria, 

não são consideradas, passando-se a prioridade do atendimento para aquele paciente que tem 

em suas mãos a ordem judicial, a qual em casos de descumprimento pode gerar penalizações e 

multas não só para o erário público, mas também para pessoa física dos secretários de saúde. 

Diante disso, os profissionais de saúde que estão na execução dos serviços 

assistenciais públicos, que analisam os pacientes e os colocam em ordem de prioridade de 

atendimento, se deparam com situações, em que os seus pacientes são substituídos por outros, 

sem ao menos terem sido questionados quanto a urgência do caso proveniente da demanda 

judicial quando comparado com o caso oriundo da fila do SUS, auxiliando o processo 

desmotivacional e de descrença nos serviços públicos (Quadro 52), processo esse que pode 

ser ainda agravado quando o profissional médico identifica as diferenças entre os tratamentos 

disponíveis ao paciente do SUS nos diferentes CACONs e UNACONs e no paciente da rede 

privada (KALIKS et al., 2017). 

 

Quadro 52 – Trechos da codificação na categoria “consequências”, subcategoria “efeitos negativos” e 

código “Descrença no SUS”. 

Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 
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Descrença no SUS 2 

Quando a gente fala também do... do... do atropelar... a gente também 

percebe que é... isso deixa o profissional que está... né... com o 

paciente... ou que está com a fila... de certa forma... ele tem um certo 

gerenciamento da... da fila... eh... ele deixa o profissional sem acreditar 

muito no sistema... não é? Porque você percebe que algo que você 

organizou ali do ponto de vista de uma certa cronologia de uma certa 

temporalidade e que você também aplicou determinados critérios pra 

classificar os pacientes na fila... o critério... né... clínico técnico... você 

vê aquelas não serem eh... observadas e consequentemente aquilo vira 

um pouco de desmotivação para o profissional... cria um pouco de 

descredito no sistema por que você está o tempo todo participando... né... 

vendo acontecer esse tipo 

Custo para isso... é muito grande... em todo o sentido... eu estou 

pagando até hoje por isso... 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Diante do exposto e considerando o crescimento no número de decisões judiciais 

envolvendo os entes federativos, surge como consequência desse processo a necessidade de 

adaptações na administração pública de modo a atender e acompanhar essas demandas 

judiciais. Adaptações essas, que requerem recursos humanos capacitados, estrutura física, 

tecnológica e recursos financeiros para viabilizar esse investimento. Esse aspecto foi 

considerado como efeito negativo, na medida em que se tem muitos profissionais inseridos na 

resolução de problemas que giram em torno da judicialização, a qual se não tivesse 

expressividade e impacto para gestão pública, esses profissionais, recursos e investimentos 

poderiam estar sendo usados em outras atividades assistenciais e de melhorias para 

implementação da política pública em si (Quadro 53). 

 

Quadro 53 – Trechos da codificação na categoria “consequências”, subcategoria “efeitos negativos” e 

código “Necessidade de adaptações na administração pública para atender e acompanhar as demandas 

judiciais”. 

Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 

Necessidade de 

adaptações na 

administração 

pública para 

atender e 

acompanhar as 

demandas judiciais. 

8 

...eu estou usando mao de obra de muita gente...para exigir que o 

governo seja qual for a esfera...cumpra o papel dele. 

Você também tem um custo administrativo. ..a pessoa que está envolvida 

aquela pessoa poderia estar em outra área... não é? Você vai ter ali 

logicamente uma central dessa... você tem gente mesmo da área... não é? 

Do direito né? Mas você... está ali fazendo a ocupação de pessoas... de 

uma coisa que até um tempo atrás... não muito tempo atrás... você não 

precisaria ter isso... por conta da hipertrofia do grau que atingiu né? Esse 

tipo de procedimento desta forma... então você tem isso hoje... quando a 

gente diz que tem uma central de demanda judicial... chama atenção né? 

Já dá a devida...Importância que tem esse tipo de situação. 



176 

 

Eles têm um setor de demanda judiciária... você nota como isso... 

anteriormente que... você tinha ali o próprio... o próprio serviço... não é? 

O serviço jurídico... o setor jurídico... que você tinha dentro da 

secretaria... que um caso ou outro dava conta daquilo... hoje não... você 

tem uma central de demandas judicial praticamente... Que é ligada ao 

gabinete do secretário... é um outro órgão que você cria praticamente... 

dentro da secretaria... além daquele que é um setor jurídico que... 

teoricamente... Para ele demandaria tudo que fosse de questionamento 

judicial e ele daria a resposta... hoje você tem alguém que 

acompanha..Um setor ali que acompanha... entrou um... você vai mandar 

para onde? Vai fazer o que? Vai dizer o que? Foi resolvido? Vamo 

comunicar... aquela coisa todinha... você tem um órgão que foi criado 

dentro da secretaria... a secretaria de saúde do estado tem uma central de 

demanda judiciais a CNTJ e o município de Natal também tem um setor 

que trabalha somente... Acompanhando... A tramitação dessas... dessas... 

dessas decisões judiciais... então você passa a ter uma estrutura que até 

um tempo atrás essa estrutura não existia 

Aqui um grupo dentro da secretaria de saúde que é o núcleo de 

demandas judiciais... que era pra atender as demandas judiciais tentando 

dar... eh... alternativas ao juiz... uma vez sendo... sendo 

decidida...proferida a decisão dele né... e aí o que que a gente fez? A 

gente viu que a gente estava na etapa errada do processo né... eu vou dar 

alternativa ao juiz depois que ele já decidiu? Eu acho que isso tem que 

ser antes... antes da decisão judicial... então esse núcleo de demanda 

judicial... ele foi mais fortalecido..... pra que a equipe do núcleo de 

demanda judicial também faça parte do SUS mediado... 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

5.5.2 Efeitos positivos  

 

Com relação aos efeitos positivos da judicialização, destaca-se o fato de tornar possível 

a melhoria da assistência prestada aos pacientes que não apresentam alternativas terapêuticas 

no SUS para sua enfermidade (Quadro 54). 

 

 
Quadro 54 – Trechos da codificação na categoria “consequências”, subcategoria “efeitos positivos” e 

códigos: “melhorar a assistência prestada aos pacientes que não apresentam alternativas terapêuticas 

no SUS” e “motivar a discussão da temática: novos medicamentos para o SUS”.  

Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 

Melhorar a 

assistência 

prestada aos 

pacientes que 

não apresentam 

alternativas 

terapêuticas no 

SUS 

8 

Tem aqueles pacientes que eu disse no início que precisam da questão da 

judicialização e termina que de uma forma ou de outra a assistência termina 

sendo mudada porque pelo efeito da justiça...por efeito da ação da justiça. 

o benefício existe... 

Individualmente é um benefício para aquele indivíduo... 

Algumas decisões judiciais que ela... elas são benéficas... para o doente 

principalmente... porque em algumas circunstâncias não há outra forma de o 

paciente ter acesso a algum procedimento... seja clínico... seja cirúrgico... 

seja diagnóstico... se não fosse por uma decisão judicial... tá? 

Quando você tem uma situação em que o paciente realmente vai se 

beneficiar do medicamento... e que esse medicamento ele não é coberto pelo 

sistema único de saúde e esse paciente judicializa pra ter acesso ao 

medicamento... eu vejo isso como uma coisa boa... 
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Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 

Algumas decisões judiciais que ela... elas são benéficas... para o doente 

principalmente... porque em algumas circunstâncias não há outra forma de o 

paciente ter acesso a algum procedimento... seja clínico... seja cirúrgico... 

seja diagnóstico... se não fosse por uma decisão judicial... tá? 

Ela é positiva no sentido é ....de resolver o problema de um paciente quando 

não existe no sistema o tratamento adequado para ele... 

Motivar a 

discussão da 

temática: novos 

medicamentos 

para o SUS. 

1 

Pode perguntar... e quanto... e o quanto é o custo disso? Aí vem a:: a outra 

pergunta e quanto custa dois anos a mais de vida? Três anos a mais de vida? 

Então... e por lei ele tem direito... então eu vejo isso como algo bom... não 

só para o paciente que ele vai ter acesso ao medicamento... mas por outro 

lado... ele... bom por motivar em algum momento uma discussão... 

Isso tem que gerar uma discussão maior 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Reconhece-se dentre as causas da judicialização a demora na atualização de protocolos 

clínicos e diretrizes terapêuticas (PCDT) no SUS e se tratando de câncer, o tratamento tem 

que ser tempestivo.  Considerando esses dois aspectos, existem situações em que há 

comprovação científica do medicamento, segurança na utilização, superioridade terapêutica 

quando comparado as alternativas do SUS, aumento da sobrevida do paciente e ainda dados 

de que o paciente já exauriu as alternativas disponíveis no serviço público. Mesmo diante de 

todos esses apontamentos, os estados e municípios não disponibilizam esses medicamentos 

administrativamente.  

Diante disso, quando algum tratamento foge do convencional, do que é preconizado 

pelo Ministério da Saúde, então os pacientes entram na justiça, visto que administrativamente, 

no Rio Grande do Norte, não será possível a sua disponibilidade. Existem casos ainda, que o 

medicamento é padronizado, mas está em falta na rede oncológica ou ainda o medicamento é 

padronizado no SUS para um determinado tipo de câncer diferente do que acomete o 

demandante da solicitação judicial. Então, há situações, que a única alternativa para o 

paciente é solicitação por via judicial, fato esse motiva a discussão da temática e permite que 

alternativas seja dada para mitigar os efeitos negativos da judicialização e soluções sejam 

apontados de modo a resolver os fatores que são condicionantes para que a judicialização do 

acesso a medicamentos se mantenha  

Diante do que foi apresentado e objetivando avaliar os efeitos da judicialização na 

gestão da política oncológica no Rio Grande do Norte, observou-se que esse fenômeno 

apresentam tanto efeitos negativos quanto positivo, sendo o primeiro mais prevalente e 

relacionado principalmente com: desajuste orçamentário e financeiro, desorganização da 

assistência farmacêutica, prejuízos na prestação dos serviços públicos para coletividade e 
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inaplicabilidade do princípio da equidade no momento do cumprimento da decisão judicial. 

Contudo, considerando que dentre os objetivos dos entes públicos está o atendimento de 

forma integral as necessidades tanto individuais quanto coletiva da população, então 

considerou-se como efeitos positivos a melhoria da assistência prestada aos pacientes que não 

apresentam alternativas terapêuticas no SUS e a motivação para que houvesse ampliação na 

discussão da temática, a fim de que os diferentes poderes (executivo, legislativo e judiciário) 

juntamente com a sociedade, pudessem unir forças e parceria em prol da adoção da melhor 

terapêutica para o tratamento de câncer dos pacientes do SUS. 

 

5.6 OBJETIVO 06: IDENTIFICAR ALTERNATIVAS PARA MITIGAR OS EFEITOS 

NEGATIVOS PARA GESTÃO PÚBLICA, DA JUDICIALIZAÇÃO DO ACESSO A 

MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS NO RIO GRANDE DO NORTE 

 

Os efeitos negativos da judicialização do acesso a medicamentos oncológicos no Rio 

Grande do Norte, como foi visto anteriormente pode gerar grande impacto para gestão 

pública, não só financeiro, mas também com implicações direta na reorganização e 

planejamento de serviços e de ações de saúde. Considerando isso, são necessárias alternativas 

para tentar mitigar esses efeitos negativos, de modo a beneficiar conjuntamente os entes 

públicos e a população de pacientes oncológicos do estado. Assim, sendo as principais 

alternativas encontradas para auxiliar nesse processo foram: apoio técnico para as decisões 

judiciais envolvendo a saúde pública, a atualização dos protocolos envolvendo oncologia no 

SUS e o fornecimento de medicamentos administrativamente, conforme mostra a Tabela 17. 

 

Tabela 17 – Resumo da codificação das entrevistas por categorias e códigos, envolvendo as 

alternativas para mitigar os efeitos negativos da judicialização. 

Categoria Subcategorias 
Trechos codificados 

N % 

Alternativas 

Apoio técnico para as decisões judiciais envolvendo a saúde 

pública 
13 25,49 

Atualização dos protocolos envolvendo oncologia no SUS 9 17,65 

Fornecimento de medicamentos administrativamente 8 15,69 

Compras de medicamentos judicializados de forma 

centralizadas 
6 11,76 

Parceria com judiciário 4 7,84 

Linha de cuidado do paciente com câncer bem planejada 4 7,84 

Atualização das tabelas do SIGTAP 3 5,88 

Criação de registro de preço para medicamentos demandados 

judicialmente 
3 5,88 

Consórcios municipais 1 1,96 

Total 51 100 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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A atualização de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas (PCDT) em oncologia 

que norteiam o uso de medicamentos oncológicos ofertados pelas UNACONs e CACONs são 

emitidos pelo Ministério da Saúde, por meio da CONITEC, contudo segundo os dados 

coletados observa-se que a atualização e a análise das condutas padronizadas no SUS para 

atender aos pacientes oncológicos não acompanham a evolução da doença e as inovações 

tecnológicas que surgem no mercado farmacêutico, com comprovada eficácia e segurança na 

utilização (Quadro 55).  

 

Quadro 55 – Trechos da codificação na categoria “Alternativas” e código “Atualização dos 

protocolos padronizados no SUS”. 

Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 

Atualização dos 

protocolos 

envolvendo 

oncologia no SUS 

09 

O que eu acho também no geral da parte oncológica é assim: tem que ser 

revisto os protocolos de oncologia. qual é o paciente que se deve investir 

em tratamentos oncológicos de alto...o top de tratamento...por 

exemplo...ou mesmo que seja um tratamento que não seja top 

Uma alternativa na minha opinião seria a atualização de protocolos... em 

períodos em periodicidade curta... atualização de protocolo... reforma 

né... fazer uma reforma no protocolo... atualizar aquele protocolo... 

incluir algumas patologias que mediante alguns... algumas 

avaliações...com relação a auditores... médicos... farmacêuticos 

envolvidos na...  com a equipe multidisciplinar... a gente poderia incluir 

ou não... se isso era viável para o estado... pra fornecer... então tudo tem 

que ser pensado... da parte de custos e:: atualização de protocolo... eu 

acho que teria que ter.... por que o protocolo muitas vezes eu acho que 

são protocolos antigos... aí eu tenho uma patologia... eh... mais atualizada 

que surgiu e que eu preciso daquele medicamento... mas aquele 

medicamento ele está só ligado àquele protocolo mais antigo... e ele 

nunca foi atualizado... então eu acho que deveria ter atualização de 

protocolo eu acho que facilitaria e muito... 

É necessário que se faça um estudo nacional para se tentar incorporar 

esses medicamentos que são mais caros... dentro de protocolos rígidos de 

atuação... para que também você não fique utilizando de forma 

indiscriminada gastando dinheiro sem necessidade... 

Alternativa... a primeira coisa é ter mais (serenidade) na inclusão de 

novos protocolos terapêuticos... 

Então se houvesse uma... uma agilidade nessa... nessa atualização desses 

protocolos terapêuticos... por parte do ministério... isso seria muito bem 

vindo para os estados... porque passaria a...:: fazer parte do (pool) de 

terapêuticos... de disponibilidade terapêutica pra todos os... todos 

UNACON e CACON e para o próprio ministério como forma de 

subsídio (em) medicamentos... 

O ministério de saúde para tentar...incorporar esses medicamentos 

porque a partir do momento que você incorpora... você não vai 

judicializar mais... e o ministério da saúde vai arcar com isso... 
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Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 

Claro que o dinheiro da... da gestão pública... ele é finito ele tem um 

começo e um fim... e que se a gente incorporar tudo isso... é por isso que 

eu acho que na hora que você... isso não está incorporado numa prática 

nacional... o custo... quem arca é o município e o estado com a 

judicialização... e que não aguenta... o sistema pública não aguenta... 

agora a partir do momento que essa prática é incorporada... na... no 

ministério da saúde... o ministério da saúde vai arcar com esse custo... 

isso alivia muito () de judicializações e o custo com os municípios... eu 

vejo dessa forma 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

A eficiente atualização de protocolos pelo Ministério da saúde, oferece maior 

segurança aos profissionais da saúde em saber que está fazendo uso do tratamento mais 

adequado e mais seguro para o paciente. Quando esse o lapso temporal entre a comprovação 

da eficácia e da segurança do medicamento e incorporação ao SUS, gera-se possibilidades 

para que a judicialização aconteça na tentativa de garantir o direito institucionalmente 

adquirido, que é o direito à saúde. Porém, a atualização dos protocolos clínicos pode implicar 

em mudanças de condutas terapêuticas e de repasse financeiro. Ou seja, os valores repassados 

ao UNACON e CACON pelo SUS é conforme a tabela unificada de procedimentos, SIGTAP, 

a qual deve abarcar todo os custos para realizar o procedimento, incluindo o acesso aos 

medicamentos. Nesse sentido, alguns prestadores dos serviços oncológicos, alegam não ter 

condições financeiras de incrementar a sua padronização de medicamentos se tais tabelas 

referentes aos repasses financeiros também não forem atualizadas, enquanto que outros, 

mesmo o custo do medicamento sendo superior a toda a APAC recebida, se o médico 

prescritor julgar essencial, o medicamento será disponibilizado (Quadro 56). 

 

Quadro 56 – Trechos da codificação na categoria “alternativas” e código “Atualização das tabelas do 

SIGTAP”. 

Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 

Atualização das 

tabelas do 

SIGTAP 

3 

Para isso ser viável é preciso que o sus repense essa questão das 

remunerações. Não é nem dos profissionais que aqui se encontram...é 

mais nos procedimentos 

... há anos e anos que a tabela SUS não é.…não é atualizada... do ponto de 

vista do valor... do valor que se paga por ela... eu sei que isso envolve () 

dinheiro... Para você atualizar uma tabela dessa e nesse clima que a gente 

vive de pouco dinheiro... Então... o ministério da saúde adia uma revisão 

disto... mas… 
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A nossa padronização é bem completa...Tem inúmeros medicamentos... 

alguns deles não cabem nas (APACs)... mas... frequentemente a gente 

indica o tratamento e usa os medicamentos mesmo sabendo que vai dar 

algum certo prejuízo àquele paciente pontualmente... por que é uma 

melhor opção pra ele... e... por outro lado... você tem que entender que (se 

tem ele) dando prejuízo você tem outros que dão lucro... então esse 

prejuízo é absorvido pelo lucro dos outros... então a gente trabalha a favor 

do racional... se o melhor tratamento é esse... mas o valor da APAC é 

inferior ao custo do medicamento... paciência... a gente vai ter prejuízo 

com esse... por que tem outros pra dar... pra cobrir esse prejuízo entendeu? 

(Acho que é.… deve funcionar assim) 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Exposto isso, quando o paciente não consegue a alternativa indicada pelo profissional 

médico para o seu tratamento no SUS, a tendência é a judicialização. E nesse sentido, cresce o 

número de solicitações requerendo novos medicamentos, os quais podem vir a ser melhores 

do que os convencionais ou ainda por terem sido recentemente lançados no mercado 

farmacêutico ainda não ter dados suficientes quanto a segurança em sua utilização. Contudo, 

os juízes não apresentam expertise para sanar esses questionamentos, precisando de um apoio 

técnico para que as decisões judiciais sejam embasadas na saúde baseada em evidências, ou 

seja, com provas de eficácia, de segurança dos medicamentos e com análises de custo-

benefício para o paciente e para gestão pública. 

 

Quadro 57 – Trechos da codificação na categoria “alternativas” e código “Apoio técnico para as 

decisões judiciais envolvendo a saúde pública”. 

Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 

Apoio técnico 

para as decisões 

judiciais 

envolvendo a 

saúde pública 

13 

...imagine o juiz? Ele? Leigo na área? Para decidir? São muitas coisas 

técnicas em que realmente é precisam acontecer....para que isso...flua de 

forma adequada 

Claro esses medicamentos eles tem que ser usados em protocolos muito 

rígidos com... indicação... unidade... uma série de critérios pra que não seja 

usado de forma discriminada... então esse é um... é um ponto... e a forma 

como a judicialização.... o juízo atua sobre isso... é que ela precisa 

melhorar... que as vezes o juiz ele não tem... as vezes não, na maioria das 

vezes ele não tem um conhecimento técnico... então chega um relatório 

chega um pedido... e muitas vezes ele acata... por não ter opção porque ele 

não tem uma formação técnica pra saber se aquilo é o melhor... e aí onde 

entra a questão perniciosa... você tem o outro lado da moeda que são... 

indicações imprecisas... indicações questionáveis... consumindo recurso 

público sem que aja um benefício real pro paciente e a melhor forma de 

resolver isso é que nos tribunais existissem câmaras técnicas pra se discutir 

esses processos quando chegam... 

Criar comissões técnicas... com especialistas.::... bem formados e bem 

remunerados... para que criar protocolos... pra saber onde realmente o 

medicamento vai ser benéfico ou não... 
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Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 

eu acho que é um trabalho um pouco (mais) demorado... eu acho que a 

gente teria que atuar nos tribunais... comissões técnicas... formados por 

especialistas... esses especialistas eles precisam ser pagos por isso... porque 

tentaram formar uma câmara técnica... aí pegam os profissionais... botam 

lá... querem um parecer em dois dias... e o... e ele continua com suas 

atividades normais... então assim... você tem que remunerar o profissional 

por isso... então você pega a título de favor dos hospitais universitários dos... 

pra botar numa câmara técnica... e::... o cara tem que (dispor) tempo... ele 

tem que estudar... ele vai ter que... que::... que ler... ele vai ter que parar pra 

fazer um relatório... só que as atividades dele... (continuam)... ( o trabalho 

dele não tem muito tempo de fazer) ... então (não sobra tempo)... então não 

funciona dessa forma... contratar uma câmara técnica de profissionais de 

renome... pra auxiliar os juízes enquanto essas medicamentos não são 

incorporados no... na prática... (no âmbito) nacional do ministério da 

saúde... pelo menos você... não permitir que indicações... imperfeitas... 

imprecisas... elas continuem prosperando... 

Aquela coisa... se for bem indicado o tratamento... isso melhora a atenção ao 

paciente (oncológico) ... mas se for uma indicação equivocada... só vai 

gastar dinheiro submeter o paciente a uma espera... a um tratamento 

desnecessário ou... pouco eficaz... e de um custo elevadíssimo que vai 

deixar de... de beneficiar outros... então... é necessário que o juiz tenha uma 

comissão técnica que o auxilie na tomada de decisões 

... houve uma solicitação do judiciário e nós entramos como partícipes de 

um termo de cooperação... E foi indicado colegas aqui do hospital... 

médicos... farmacêuticos... para participar... juntos com outras pessoas 

indicadas por outras secretarias de saúde do estado e do município... para 

participar da câmara técnica... E isso funcionou bem até um determinado 

ponto... Porque é um trabalho voluntário... É um trabalho voluntário... Mas a 

demanda cresceu de tal ordem... Que o judiciário... É... Eu acho que sentiu 

que era um trabalho que dava respaldo para decisões do próprio judiciário e 

essa demanda para alguns participantes da câmara técnica cresceu ao ponto 

de que aquele trabalho voluntário começou a pesar... E começou em 

determinado momento sair um e sair outro até que a câmara praticamente 

ela deixou de ser operacional... porque ela com pouca gente não tem como 

atender... Na velocidade... na temporalidade que as vezes a decisão judicial 

requer... E passou a algum tempo a câmara técnica sem funcionar por conta 

dessa saída dos componentes dela... até que no ano passado o próprio CNJ... 

O Concelho Nacional de Justiça... determinou que os tribunais de justiça 

voltassem... ou quem nunca teve passassem a ter de novo o auxílio da 

câmara técnica... Aí veio o Tribunal de Justiça a nossa procura pra gente 

refazer essa câmara técnica... Nós contribuímos... hoje temos uma dupla de 

profissionais disponíveis... aí eles têm uma escala... Isso foi de tal forma 

bom para a decisão judicial... para o judiciário... que começou no Tribunal 

de Justiça... ou seja... na Justiça do Estado... a Justiça Federal achou então 

que era interessante e pediu pra entrar... Também nesse processo... 

logicamente é um outro órgão e trouxe também mais demanda e começou-

se a se temer de novo o mesmo refluxo que teve na primeira oportunidade... 

de aquilo ficar muito pesado para os componentes da câmara e...de novo 

suspender... parar  processo... mas aí houve também um trabalho da 

Justiça... tanto a Federal como o Tribunal de Justiça... de pressionar quem 

tem mais... vamos dizer assim... quem tem... quem é mais favorável... pra 

quem é mais favorável à existência da câmara técnica que é para as próprias 

secretarias... De você ter ali a decisão respaldada por um embasamento 

científico com evidências científicas claras e definidas... ao invés de o juiz 

está dando a decisão sem nenhum suporte técnico da decisão... ou seja... 

você diminui muito também o custo disso se você tiver uma boa estrutura de 

pareceres que deem realmente o amparo para uma decisão mais adequada... 
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Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 

mais racional... E aí o Estado hoje... o município eles entram com um grupo 

maior de pessoas... 

Não deixa de ser um... uma boa... estratégia... Dentro do sistema... é você de 

certa forma... amparar... com o conhecimento técnico adequado... que as 

decisões seja, não é? As mais justas possíveis... que você possa dizer... opa... 

isso aqui não tem o custo benefício disso que vai ser feito se a decisão for 

essa... é nada... não é? Você vai despender recurso e dissipar recurso... Por 

que a câmara técnica ela tem essa qualidade de dizer... opa... essa 

importância... de... isso que está sendo proposto... cientificamente... não tem 

razão de ser... tem tal procedimento que o SUS dá gratuitamente que faria... 

do ponto de vista cientifico... o mesmo efeito que faria aquilo...E a gente 

sabe que na área da ciência é muito comum... 

... então eu acho que a estratégia da câmara técnica ela é uma estratégia 

muito, muito boa... por que você ali ampara uma decisão com caráter...de 

isenção... de certa maneira e também ampara do ponto de vista de você ter 

racionalidade na decisão que vai ser dada... 

No caso de câncer... tem que ser de um especialista... o farmacêutico... ao 

meu ver.… ele poderia... sugerir... uma... uma substituição... não é isso? 

Por um princípio ativo... (...) 

Pode ser a (regra)... câmara técnica... padronização... defensor público... 

tudo isso é regra 

Câmaras técnicas... (funcionante) para valer... profissionalmente com 

pessoas pagas para aquilo... não é? De pegar uma parte do seu horário... 

tirar... para trabalhar naquela câmara... NÃO... ele tem uma definição... 

então isso vai... vai... vai ajudar... vai ajudar muito... e eu acho que esse... 

é... é uma contribuição... que eu acho que devia ser dada... 

Para mim é um caminho certeiro...  No sentido de avaliar que aquela 

medicação... ela não precisa ser judicializada... ela pode ser substituída... 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

As transcrições referentes ao apoio técnico para as decisões judiciais envolvendo a 

saúde pública, revelam uma preocupação não só com a importância da existência das câmaras 

técnicas de apoio ao judiciário, mas também verificam a importância da continuidade dessa 

prestação de serviço, da agilidade em fornecer as respostas que se esperam dessa câmara e 

também no formato adotado para formar esses grupos. Assim sendo, demonstrou-se, por meio 

dos resultados obtidos, que o apoio técnico ao judiciário é uma alternativa capaz de 

proporcionar bons resultados para mitigar os efeitos negativos da judicialização, contudo os 

profissionais que fazem parte dessas comissões precisam ter expertise na área de saúde 

pública, precisam ser remunerados para exercerem essa atividade e não devem apenas 

acumular atribuições dentro do serviço público, visto que como foi relatado em um dos 

trechos, o volume de ações é crescente, demandando tempo e dedicação para poder solucionar 

os questionamento do poder judiciário de forma satisfatória. 
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Assim sendo, as câmaras técnicas devem ser fortalecidas no estado do Rio Grande do 

Norte, assim como as demais parcerias com o poder judiciário, a fim de que se tenha uma 

aproximação maior entre os dois poderes: executivo e judiciário e uma maior resolutividade 

dos problemas que envolvem a saúde pública, mas que estão sendo resolvidos pelo poder 

judiciário, tais como: a) acesso a medicamentos oncológicos não padronizados no SUS, b) a 

responsabilidade pelo fornecimento desses medicamentos oncológicos, demandados 

judicialmente. 

Tal alternativa vai ao encontra da determinação do Conselho Nacional de Justiça que 

por meio da Resolução nº 238 de 06 de setembro de 2016, dispôs sobre a criação e 

manutenção, pelos Tribunais de Justiça e Regionais Federais de Comitês Estaduais da Saúde, 

bem como a especialização de vara em comarcas com mais de uma vara de fazenda Pública. 

Antes mesmo dessa resolução, no Rio Grande do Norte, já tinha a câmara de apoio ao 

judiciário, como também o SUS mediado. O SUS mediado é uma proposta capaz de interligar 

diferentes atores inseridos nesse processo da elaboração da solicitação judicial e do 

cumprimento da mesma, havendo também a presença dos pacientes, os quais utilizam os 

serviços do SUS mediado para receberem orientações de como conduzir judicialmente para 

obtenção do medicamento prescrito para eles (Quadro 58). 

 

Quadro 58 – Trechos da codificação na categoria “alternativas” e código “ parceria com judiciário” 

Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 

Parceria com 

judiciário 
4 

E a outra alternativa é a gente tentar fazer um trabalho junto ao judiciário 

para que ele compreenda qual é o cerne do problema... entendeu? Porque 

na medida que o judiciário só penaliza ou o estado ou o município... a 

própria união fica acomodada... para não... não sei se seria esse o termo 

né... e ela... ela não se sente tencionada a tornar mais ágil esses processos 

de padronização de protocolo de medicamentos novos 
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Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 

O sus mediado...eh... de uma certa forma aproxima o judiciário do 

serviço de saúde... ele não toma a sua decisão única e exclusivamente... 

do seu birô... ou sem entender como é que o sistema de saúde funciona... 

então tanto o SUS mediado como essa equipe técnica de assessoramento 

ao judiciário ela ajuda... ela vem a ajudar nessa proposta... de que a gente 

consiga mostrar para o judiciário quais são as nossas limitações e como o 

serviço... como o sistema funciona... pra que as decisões elas... se... eh... 

inclusive mais... mais fáceis de serem executadas... então assim... eu 

acho muito interessante essa aproximação do... da secretaria de saúde... 

do sistema de saúde... do judiciário... eu acho que foi um grande avanço 

realmente... muito muito... interessante... por que... muitas vezes o juiz 

(ele)... o sistema de saúde é extremamente complexo... né... até pra 

entender quais são as atribuições de cada um... de quem é a 

responsabilidade da vacina... de quem a responsabilidade do 

medicamento... da cirurgia... então isso as vezes o judiciário não 

compreende... e na medida que a gente coloca um interlocutor nosso 

tanto na... no SUS mediado... como também na na... no apoio as decisões 

judiciárias... 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Ressalta-se, todavia, que essas parcerias com o judiciário, como o SUS mediado, da 

mesma forma que foi exposto com os núcleos de apoio técnico ao judiciário, se houver 

composição de apenas profissionais de forma voluntária e acumulando diferentes funções e 

cargos, fragiliza o processo e corre-se o risco da agilidade e continuidade dos serviços serem 

prejudicadas. O Rio Grande do Norte, antes de ter o SUS mediado, apresentava o CIRADS-

Comitê Interinstitucional de Resolução Administrativa de Demandas de Saúde, projeto 

premiado pelas conquistas obtidas à época a respeito da intermediação das demandas 

judiciais, contudo sem continuidade.  

Posto isso, algumas das alternativas captadas nesse estudo que serão apresentadas a 

seguir, antes de serem de fato aplicadas pela administração pública do estado do Rio Grande 

do Norte, deve-se considerar o fator da continuidade das ações, especialmente quando se tem 

constantes mudanças de governo e secretários estaduais de saúde, como já evidenciado no Rio 

Grande do Norte. Tais mudanças podem impactar em alterações nas prioridades e formas de 

conduzir os problemas relacionados à judicialização. Nesse sentido, destacam-se as seguintes 

alternativas: fornecimento de medicamentos administrativamente, criação de registro de preço 

para medicamentos demandados judicialmente, compras de medicamentos judicializados de 

forma centralizadas (Quadro 59). 
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Quadro 59 – Trechos da codificação na categoria “alternativas” e códigos: “fornecimento de 

medicamentos administrativamente”, “criação de registro de preço para medicamentos demandados 

judicialmente” e “compras de medicamentos judicializados de forma centralizadas”. 

Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 

Fornecimento de 

medicamentos 

administrativamente 

8 

...se o medicamento fosse disponibilizado mais de forma administrativa 

seria mais fácil para todo mundo...para o paciente...para o 

prescritor...para todo mundo...enfim. 

a gente até chamou alguns profissionais oncologistas...pra que eles 

elaborassem um protocolo com esses novos medicamentos 

(imunobiológicos) enfim também tem muitos... pra adotar como um 

protocolo do estado. 

a gente tem que pegar esses números... quais são os cânceres mais 

recorrentes... o que que a União está gastando (para a gente chegar 

e)... União é o seguinte olha... você está gastando... você está 

mandando para o Estado do Rio Grande do Norte... tantos milhões... 

de medicamentos para câncer... então vamos fazer uma parceria... 

vamos montar aqui... vamos montar aqui um protocolo... e você 

financia... e a gente que está aqui no planejamento justamente para 

isso... para tentar captar esse recurso para a gente poder... 

operacionalizar... e isso uma plataforma de governo (é muito) 

bacana... porque assim... o Estado ele vai passar...  (com recurso 

para)... para fornecimento... e assim... e o melhor de tudo isso não é 

isso... é você entregar... você entregar o medicamento no prazo certo... 

Primeira coisa... tentar fazer alguma coisa administrativa que é o que a 

gente está tentando... (é a primeira coisa que a gente não conseguiu 

mas vai diminuir) ... fazer administrativa... unir os médicos... os... os... 

eh... oncologistas... hematologistas para fazer um protocolo de quais 

os pacientes se beneficiariam... eles também... eles que são os né? 

Os... os solicitadores das instantâneas... também tem que... a gente tem 

que entrar em um acordo com eles... pegar as neoplasias mais 

incidentes...  e aquelas em que as medicações tem mais impactos em 

termos de sobrevida global e tentar incorporar... não tem outro jeito...  

é fazer administrativamente e juntar os médicos... (principalmente no 

caso das oncologias)... usos oncologistas e hematologistas... para a 

gente fazer um protocolo de judicialização dos principais 

medicamentos e conversar... fora isso não tem como...  Não tem 

como... assim... porque a APAC não vai subir de valor... com essa 

crise... não tem outra alternativa 

Criação de registro 

de preço para 

medicamentos 

demandados 

judicialmente 

3 

Fazer registro de preço de todos eles... por que a gente entende que 

alguns medicamentos demoram muito para serem autorizados pelo 

ministério da saúde... () 

a gente faria registro de preço de todos eles e compraria até mais barato 

do que a gente está comprando hoje e... fornece essa possibilidade do 

tratamento pra esses pacientes 

a gente não precisa nem comprar todos os produtos... aliás não comprar 

nenhum e sim ter registros de preço de todos os produtos e aí conforme 

a demanda de cada caso a gente comprar e fornecer pela UNICAT... 

essa seria a ideia... por que é... é a maior demanda né... é o mais caro... e 

se a gente conseguir organizar... padronizar... de uma certa forma a 

gente normatiza e o custo baixa... desses produtos... se eu comprar 

individualmente acaba saindo mais caro do que se eu fizer o registro de 

preço 
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Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 

Compras de 

medicamentos 

judicializados de 

forma centralizadas 

6 

E é interessante... se pudesse ser centralizado... né isso... passa passaria 

por uma avaliação de uma equipe técnica nesse hospital público e... o 

medicamento seria comprado e disponibilizado pra lá... seria 

interessante realmente 

alguns estados já estão fazendo isso...eles centralizam...criam uma 

câmara técnica de oncologista e tal....e que vão...instituir protocolos de 

tratamento...que o estado vai disponibilizar...por exemplo...um 

medicamento desse para o tumor renal...o estado compraria...com 

certeza a um custo mais baixo...porque haveria a licitação...centralizaria 

a administração...em preferência em um local público...que não 

houvesse conflito de interesse e é....os paciente viriam receber os 

medicamentos naquela instituição..então assim....para o paciente ser 

tratado com aquele medicamento...aquela demanda seria avaliada pelo 

especialista...fulado realmente precisa desse medicamento, entendeu? 

então assim também...até a questão da farmacoeconomia...porque tem 

frascos...que não tem estabilidade por 24h...e eu posso centralizar os 

pacientes naquele dia...entendeu? 

....se a gente puder começar com um medicamento...já é um grande 

avanço...e vai de formiguinha...porque isso aí vai...vai impactar...porque 

na diminuição da judicialização e muitos casos...e mais...eu vou até mais 

longe...até brecar...os conflitos...porque assim...os estado compraria 

direto do fabricante...por exemplo...eu não vou...enfim...(...)não tenha 

benefícios....que não onere...que negocie com os laboratórios para poder 

comprar ao menor preço possível para atender as demandas da 

população. Mas a gente está caminhando nisso. 

A gente pode... pegando esse dinheiro está executando... e estar... 

ofertando aqui... eu utilizando o ciclo da agência farmacêutica da 

maneira correta... comprando bem... armazenando... distribuindo... 

Ente tal pede a medicação... o outro ente vai dispensar... então isso 

gera uma demora...Isso gera... eh... fica complicado isso... então a 

gente tem que... essas coisas têm que ser atendida pelo público... 

mas... de uma forma rápida... se não... nós temos um contra argumento 

muito forte no sentido de... não tem que ser comprado na... no (local) 

privado mesmo... tá certo? (Então se eu vou botar mais ainda aonde 

aplicar) ... complica mais ainda... então na prática... a gente quer fazer 

uma grande coisa... mas termina... causando um transtorno enorme... 

termina não atendendo bem... 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

No que diz respeito ao fornecimento de medicamentos administrativamente, existe 

duas vertentes: a) a primeira é que o estado disponibiliza administrativamente os 

medicamentos comprados pela União ao UNACON e CACON, não devendo haver falhas 

nesse processo; b) a segunda envolve a eleição e disponibilização por via administrativa de 

medicamentos estratégicos para o estado do Rio Grande do Norte e mais prevalentes nas 

decisões judiciais que tenham sua ação comprovada e que não apresentem alternativas 

terapêuticas disponível no SUS, então por meio de  protocolos rígidos e de acompanhamento 

profissional especializado, o paciente não precisaria recorrer à justiça para receber esse 

medicamento. Essa medida visaria a diminuição dos vieses relacionados a aquisição dos 
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medicamentos oncológicos, como também evitaria que contas públicas fossem bloqueadas 

para assegurar o cumprimento da decisão ou ainda que o erário público ou gestor fosse 

penalizado com multas e sanções por descumprimento da ordem judicial. 

Com relação as compras públicas uma das alternativas existentes e de fácil aplicação é 

o registro de preço dos medicamentos oncológicos mais demandados judicialmente, a fim de 

que em processos licitatórios se possa galgar melhores preços de aquisição. No intuito de 

adquirir os medicamentos de forma mais econômica, existe uma outra alternativa, sendo essa 

mais complexa, que é a realização de compras desses medicamentos judicializados de forma 

centralizada no estado, ou invés de ser realizado pelas UNACONs, CACONs ou pelo próprio 

paciente após a decisão judicial, podendo assim melhorar o fluxo da assistência farmacêutica 

envolvendo os medicamentos oncológicos no estado.  

Porém, ressalta-se que para que isso seja viável, precisa-se existir um setor de compras 

ágil e compromissado, porque do contrário, os demais hospitais da rede oncológica, por serem 

em sua maioria de caráter privado e não precisarem de processos licitatórios e burocráticos 

para adquirirem os seus medicamentos, pode fazer com que haja entendimentos distorcidos, 

de que o serviço público não funciona de forma ágil e que o setor privado é preferível para 

aquisição dos medicamentos oncológicos demandados judicialmente, haja visto a urgência do 

caso e por precisarem tempestivamente iniciar o tratamento. 

Assim sendo e reafirmando-se a importância dos serviços públicos de saúde serem de 

excelência e capazes de atender ao máximo número de pessoas, surgiu dentre as alternativas 

para mitigar os efeitos negativos da judicialização: a) formação de consórcios municipais e 

regionais primando pelo apoio diagnóstico dos pacientes com câncer, e b) Linhas de cuidado 

do paciente com câncer bem planejada, de modo que as lacunas assistenciais possam ser 

sanadas e que o acesso dos pacientes oncológicos aos serviços públicos possam ser facilitadas 

Quadro 60). 

 

Quadro 60 – Trechos da codificação na categoria “alternativas” e códigos: “consórcios municipais”, e 

“linha de cuidado do paciente com câncer bem planejada”.  

Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 

Consórcios 

municipais 
1 

a proposta que a gente faça nessas regiões... consórcios municipais... 

onde o estado faça parte desse consórcio... e que a gente consiga com 

esse consórcio... cada município seja responsável pela sua atenção 

primária... mas eu tenha por exemplo uma policlínica... onde eu tenha 

alguns especialistas pra dar apoio... onde eu tenha diagnóstico de 

ultrassom... exames básicos... endoscopia... ultrassom... tomografia... são 

exames... eh... extremamente comuns e que a gente pode não só fazer o 

diagnóstico na linha oncológica... mas também de outras patologias... 

né... e se a gente não tiver pra todas as regiões... pelo menos em algum... 
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Códigos 
Trechos 

codificados 
Transcrições mais relevantes 

dois polos né... lá no oeste... ou aqui na região metropolitana... de 

atenção ontológica... então esse é o que a gente está tentando desenhar... 

e se a gente conseguir minimamente fazer alguns consórcios regionais... 

a gente vai ter o apoio de financiamento desses municípios... pra montar 

essa estrutura de policlínicas... que elas são fundamentais pra a atenção 

primária... 

Linha de cuidado 

do paciente com 

câncer bem 

planejada 

4 

Tem que haver a criação da linha de cuidado. A linha de cuidado 

oncológico é mandatória para que você tenha desde da atenção básica até 

a nossa unidade em sintonia nas diversas etapas do tratamento do 

paciente. Por que também não nos é interessante somente tratar...é 

preciso que o paciente ao sair daqui tendo recebido o seu 

tratamento...tenha na atenção básica lá no sitio que ele mora...na cidade 

que ele mora...a continuidade da sua assistência. Então essa linha de 

cuidado é fundamental para que se tenha os protocolos adequados tanto 

para exames para procedimentos e tratamento...tudo isso dentro da linha 

de cuidado.  A criação da linha de cuidado e a definição dessa linha é 

importantíssimo para esse andamento. 

pra que se resolvesse o problema da semana oncológica... primeiro... 

mostrar números... quantos foram pedidos pra cada serviço... quantos 

foram atendidos... ponto... segundo... que se mudasse a portaria da 

semana oncológica... que a portaria...dizia nos parágrafos... o paciente 

oncológico com câncer ou com forte suspeita poderá ser encaminhado... 

poderá não é deverá... poderá sim, poderá não... então teria que sugerir 

que mudasse o texto... terceiro... que acabasse com... esse viés de... não 

só recebo o paciente se tiver biopsia... quem tem que fazer a biopsia é 

você... 

Eu acho que assim... primeiro eu acho que... capacitação da equipe... 

principalmente das unidades básicas de todo... o agente comunitário ao 

médico... os principais sinais e sintomas de um câncer precoce e 

conseguir fazer os exames com biópsia... eu acho que esse é o grande 

problema... é a conscientização da população... que... a informação vai 

chegar através dos agentes principalmente... entendeu? E com isso a 

gente conseguir fazer... 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Reforça-se nesse tópico de alternativas, a importância dos municípios para a 

implementação da política oncológica e para a acolhida do paciente no sistema único de 

saúde. Assim sendo, os gestores municipais precisam estar engajados e comprometidos com 

as políticas pública, de modo a capacitar a sua equipe a promover ações de controle e 

prevenção do câncer de forma incisiva e atuante nas diferentes linhas, como por exemplo, na 

estratégia saúde da família. Tendo em vista que dentre os medicamentos mais demandados 

judicialmente, na linha de tempo analisada, tem como indicação o câncer de mama, remete-se 

a necessidade de ações voltadas para o diagnóstico precoce e para a orientação as mulheres 

quanto a importância do autoexame. Medidas de baixo custo, mas que podem impactar no 

aumento da assistência a população e a longo prazo na diminuição da judicialização.  

Diante do exposto e objetivando identificar alternativas para mitigar os efeitos 

negativos para gestão pública, da judicialização do acesso a medicamentos oncológicos no 
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Rio Grande do Norte, verificou-se de forma conjunta por quais alternativas apresentadas 

anteriormente cada efeito negativo da judicialização poderia ser mitigado, e essa relação entre 

consequências e alternativas gerou a Figura 9.  

 

Figura 9 – Relação entre consequências da judicialização e alternativas para mitigar seus efeitos 

negativos. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Por meio da Figura 9 percebeu-se que na medida em que as alternativas vão sendo 

aplicadas e cada consequência vai sendo minimizada, a credibilidade do SUS aumenta e os 

serviços públicos conseguem ser executados com maior equidade e atingindo o maior número 

de pessoas. Sendo então possível concluir, por meio desse tópico, que apesar da existência de 

efeitos negativos da judicialização para a gestão pública, os entes federativos, assim como o 

poder judiciário têm muito com que contribuir para melhorar a assistência à população e 

ampliar a implementação da política oncológica no Rio Grande do Norte, podendo assim iniciar 

esse caminho de contribuições com a apreciação das alternativas apresentadas na presente tese, 

seja com aplicação a curto prazo ou a longo prazo das mesmas (Quadro 61). 

 

Quadro 61 – Alternativas possíveis de serem aplicadas no Rio Grande do Norte para lidar com a 

judicialização, a curto e a longo prazo. 

Alternativas possíveis de serem aplicadas no Rio Grande do Norte para lidar com a judicialização 

A curto prazo A longo prazo 

Parceria com judiciário 
Fornecimento de medicamentos 

administrativamente 

Apoio técnico para as decisões judiciais envolvendo a 

saúde pública 
Atualização das tabelas do SIGTAP 

Compras de medicamentos judicializados de forma 

centralizadas 

Atualização dos protocolos envolvendo oncologia 

no SUS 
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Criação de registro de preço para medicamentos 

demandados judicialmente  

Linha de cuidado do paciente com câncer bem planejada 
 

Consórcios municipais 
 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Conclui-se, então que muitas alternativas foram projetadas de modo a lidar com o 

fenômeno da judicialização do acesso a medicamentos oncológicos no Rio Grande do Norte e 

com o intuito de fazer com que a implementação da política oncológica aconteça de forma 

efetiva e atingindo o maior número de pessoas. Tais alternativas vão ao encontro de medidas 

apontadas por Pierro (2017) para lidar com a judicialização da saúde: a) Consórcio 

intermunicipal em Santa Catarina, b) Núcleo de conciliação de fármacos de Santa Catarina, c) 

Termo de cooperação técnica em São Paulo, d) Oficina de capacitação de treinamentos 

originados de parceria entre o CNJ, Ministério da Saúde e o Hospital Sírio Libanês, e) Criação 

de banco de dados de parecer e notas técnicas, f) Resolução para criação e manutenção dos 

comitês estaduais de saúde, g) Programa de computador SCODES para acompanhar as 

demandas judiciais, h) Programa de computador Judsys, semelhante ao SCODES, incluindo o 

módulo clínico. Podendo, assim, ser possível verificar em loco, a aplicação concreta dessas 

alternativas, já que em alguns estados brasileiros, essas medidas já são aplicadas e estão 

funcionando, podendo inclusive verificar os custos para implementação e o impactos nos 

resultados obtidos após a execução das mesmas. 

Ressalta-se que o Rio Grande do Norte ainda não apresenta o software SCODES, nem 

um sistema semelhante, capaz de cadastrar o demandas judiciais e poder ter dados suficientes 

para mapear, acompanhar e investigar possíveis conflitos de interesse que possam existir 

dentro das demandas judiciais. Porém, a partir de julho de 2017 tal sistema será 

disponibilizado para todo o país, permitindo assim o monitoramento e controle das decisões 

judiciais. E segundo, o Ministro da saúde, Ricardo Barros: 

 

Nosso interesse é que a judicialização sirva apenas de acesso dos cidadãos 

brasileiros, como preconiza a Constituição, à saúde, e não a interesses de 

laboratórios e de bancas de advogados. Queremos ter controle e teremos estados, 

municípios e União, todos integrados nesse sistema cedido pelo estado de São Paulo, 

que vai nos permitir analisar melhor os dados, esclarecer melhor e usar com mais 

justiça os setores de saúde. Porque uma sentença judicial não cria dinheiro novo, ela 

desloca o dinheiro de uma ação programada de atenção básica, imunização, de alta 

complexidade, para a judicialização (AGÊNCIA BRASIL, 2017). 
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A adoção dessa alternativa no estado do Rio Grande do Norte e o auxílio na 

divulgação e aplicação dela por todos os municípios, permitirá minimizar uma das causas da 

judicialização apontada no presente trabalho, que são os conflitos de interesse. 

Algumas alternativas não foram apontadas por meio da presente análise. Então, na 

tentativa de contribuir e de aumentar o número de alternativas para que os gestores possam 

analisar e verificar a aplicabilidade das ações no Rio Grande do Norte, elucida-se o trabalho 

de Medrado et al. (2013) que apontou como alternativa a possibilidade de realização de 

convênio com Ministério Público almejando identificar fraudes e interesses conflitantes de 

advogados e laboratórios. Medidas essas que podem ser aplicadas, ampliadas e adaptadas 

pelos diferentes municípios e estados para melhor lidar com o fenômeno da judicalização da 

saúde. 

 Já Toma et al. (2017) também apresenta estratégias para lidar com as ações judiciais 

de medicamentos no estado de São Paulo, dentre as quais estão: a) Sistema de Controle 

Jurídico (SCODES), b) Atendimento administrativo, c) Projeto SUS do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, d) Triagem Farmacêutica no Juizado Especial da Fazenda Pública, e) 

Rede Paulista de Avaliação de Tecnologias em Saúde e f) Comissão de Farmacologia. Dessas 

alternativas, as únicas que existem de forma semelhante no Rio Grande do Norte é o Projeto 

SUS do TJSP e o projeto de triagem farmacêutica, sendo a primeira representada pelo SUS 

mediado e a segunda pela câmara de apoio ao judiciário. Santana (2016) em seu trabalho traz 

a importância das experiências do Comitê Interinstitucional de Resolução Administrativa de 

Demandas de Saúde-CIRADS e do SUS mediado, ambos executados no Rio Grande do 

Norte, só que o primeiro já extinto.  

Posto isso, o fenômeno da judicialização apresenta alternativas capazes de minimizar 

seus efeitos negativos e consequentemente possíveis de favorecer a ampliação da 

implementação da política oncológica no estado do Rio Grande do Norte. 

 

5.7 CAUSAS DA JUDICIALIZAÇÃO E SUAS CONSEQUÊNCIAS PARA A GESTÃO 

PÚBLICA NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE ONCOLOGIA NO RIO GRANDE 

DO NORTE 

 

Diante dos resultados apresentados, considerando o referencial teórico adotado, o qual 

está embasado na teoria top down da implementação de políticas públicas, fundamentada 

pelas categorias de Edwards (1980) e no ciclo judicializado e almejando compreender as 

causas da judicialização e suas consequências para a gestão pública na implementação da 
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política de oncologia no Rio Grande do Norte, construiu-se o fluxograma apresentado na 

Figura 10, contemplando todas essas variáveis analíticas, fornecendo subsídios para cumprir 

com o objetivo geral da presente tese. 
 

Figura 10 – Modelo teórico sistematizando: princípios e diretrizes da política 

oncológica, os objetivos e resultados da tese. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Nesse sentido, os principais resultados de cada objetivo da análise, conforme indicação 

na Figura 10, estão sintetizados no Quadro 62. 

 

Quadro 62 – Síntese dos resultados por objetivo. 

FATORES QUE CONDUZEM A FALHAS NA 

IMPLEMENTAÇÃO 

MEDICAMENTOS DEMANDADOS 

JUDICIALMENTE 

Restrições orçamentárias e financeiras, existência dos 

vazios assistenciais, a inconsistência com os 

prestadores de serviços oncológicos, os recursos 

humanos escassos e capacidade técnica comprometida 

e as dificuldades no acesso dos pacientes aos serviços 

do SUS foram os principais fatores relacionados as 

falhas na implementação da política oncológica, 

oriundos dos documentos de gestão. 

Os medicamentos mais demandados judicialmente 

foram: trastuzumabe, rituximabe, temozolamida, 

sunitinibe, bevacizumabe, bortezomide, sorafenibe e 

cetuximabe, sendo o câncer de mama  e o linfoma 

não hodgkin os mais prevalente nas decisões. A 

aquisição desses medicamentos sendo feita pelo 

paciente ou pelo UNACON e CACON ao invés de 

ser feita pelo governo gera impacto financeiro 

considerável aos cofres públicos. Ressalta-se que as 

decisões judiciais apresentam medicamentos 

solicitados para patologia que não estão presentes nas 

bulas, em DDP ou PCDT de oncologia. 

POSICIONAMENTO DOS JUÍZES VERSUS O 

DO GESTOR PÚBLICO. 
CAUSAS DA JUDICIALIZAÇÃO 

Para o poder judiciário entende prioritariamente que: 

a Responsabilidade no atendimento das demandas de 

saúde é solidária entre os entes federativos e que o 

governo não pode se recusar a prestar assistência à 

saúde da população: é direito de todos e dever do 

estado. Já na percepção dos gestores públicos, a 

judicialização é um problema de saúde pública e de 

grande preocupação para o judiciário, que precisa ser 

investigada, além de considerarem que mesmo 

apresentando aspectos positivos e negativos, mas os 

benefícios para a gestão pública são poucos quando 

comparado com os prejuízos. 

A grande parte das causas da judicialização dos 

medicamentos oncológicos estão relacionadas às 

falhas no sistema de implementação da política 

pública , sendo os fatores que mais contribuem para o 

aumento da judicialização de medicamentos 

oncológicos no Rio Grande do Norte: as restrições 

quanto aos recursos financeiros e orçamentários, 

inconsistências com os prestadores de serviços 

oncológicos no estado do RN, falta atualização dos 

protocolos clínicos envolvendo medicamentos 

oncológicos, dificuldades no diagnóstico do câncer e 

no acesso dos pacientes aos serviços do SUS. Dentre 

outras causas da judicialização estão: conflitos de 

interesses e uso indiscriminado de medicamentos, 

fatores esses que devem ser analisados de modo a 

impedi-los de prosperar dentro das ações judiciais. 

CONSEQUÊNCIAS ALTERNATIVAS 

Observou-se que a judicialização do acesso a 

medicamentos no Rio Grande do Norte apresentou 

efeitos negativos e positivos para gestão pública, 

sendo o mais prevalente as consequências negativas 

para a gestão pública, as quais terão implicações 

diretas na promoção de falhas na implementação da 

política de oncologia no estado do Rio Grande do 

Norte. Os efeitos negativos estão mais focados no 

desajuste orçamentário e financeiro e no prejuízo na 

prestação dos serviços para a coletividade. Enquanto 

que os benefícios se vinculam ao fato de melhorar a 

assistência prestada aos pacientes que não 

apresentam alternativas terapêuticas no SUS 

São necessárias alternativas para tentar mitigar esses 

efeitos negativos, de modo a beneficiar 

conjuntamente os entes públicos e a população de 

pacientes oncológicos do estado. Assim, sendo as 

principais alternativas encontradas para auxiliar nesse 

processo foram: apoio técnico para as decisões 

judiciais envolvendo a saúde pública, a atualização 

dos protocolos envolvendo oncologia no SUS e o 

fornecimento de medicamentos administrativamente. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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Diante do exposto, conclui-se que a principal causa da judicialização dos 

medicamentos oncológicos no Rio Grande do Norte é reflexo de falhas na implementação na 

Política Oncológica no estado, contudo o conflito de interesses e o uso indiscriminado de 

medicamentos também contribuem para a ampliação dessas demandas. Além disso, ao 

prevalecer, no posicionamento do poder judiciário, que os entes federativos não podem se 

recusar a prestar a assistência a população, oferece margem a pensar que a integralidade como 

princípio do SUS contempla tudo, independente do que pelas diretrizes presentes nas políticas 

públicas é oferecido a população de forma segura e com equidade. Posto isso, o judiciário 

atua no deferimento de medicamentos oncológicos no estado no Rio Grande do Norte, 

especialmente pela presença de falhas na implementação da política oncológica. 

Considerando tais elementos, juntamente com o elevado custo dos medicamentos 

oncológicos, o estado do Rio Grande do Norte tem verificado a necessidade de mudanças e 

medidas administrativas no intuito de minimizar os recursos financeiros que são dispendidos 

para atender essas demandas judiciais que poderiam ser otimizados caso fossem lançadas 

propostas e parcerias com o judiciário. Uma das propostas que o estado apresentou, mas que 

até o momento não galgou êxito, foi intitulado como APAC Potiguar, o qual de forma 

semelhante ao que acontece em outros estados brasileiros, os medicamentos oncológicos são 

entregues de forma administrativa e com critérios bem estabelecidos. 

 Além disso, no estado do Rio Grande do Norte, pretende-se instalar o sistema S-

CODES, a fim de monitorar e rastrear de forma precisa as informações referentes às 

demandas judiciais. Com isso, observa-se que o Rio Grande do Norte não se encontra inerte 

diante das necessidades da população e frente as demandas judiciais em busca dos 

medicamentos oncológicos, contudo evidencia-se que o processo de melhorias e de aplicação 

de alternativas para minimizar os efeitos negativos da judicialização ainda estão incipientes. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A judicialização das políticas públicas de saúde é um fenômeno contemporâneo e 

crescente na realidade brasileira, tendo a potencialidade de gerar impactos na gestão pública, 

seja de forma positiva ou negativa. Nesse sentido, a presente tese buscou compreender as 

causas da judicialização e suas consequências para a gestão pública na implementação da 

política de oncologia no Rio Grande do Norte, com o intuito final de produzir um trabalho 

com elementos capazes de promover não só contribuição teórica, mas também gerar 

contribuições gerenciais e implicações para a política pública de oncologia no estado. 

Para tanto, incorporou-se os objetivos da tese ao ciclo judicializado de políticas 

públicas adaptado para analisar uma política pública federal e que tivesse a sua 

implementação regida pelo modelo top down; trilhou, então, com base nesse modelo a busca 

pelos seguintes elementos analíticos: a) os fatores que conduzem às falhas na implementação 

da política oncológica no Rio Grande do Norte, b) os medicamentos oncológicos mais 

demandados judicialmente, c) o posicionamento dos juízes e gestores públicos frentes as essas 

solicitações em busca do medicamento para o tratamento do câncer, d) as principais causa da 

judicialização, e) suas consequências e f) alternativas para mitigar os efeitos negativos para a 

gestão pública. Para tanto, foram realizadas entrevistas com gestores públicos e com 

profissionais vinculados a rede de atenção oncológica do estado do Rio Grande do Norte, 

assim como foi realizada análise documental por meio de documentos de gestão e decisões 

judiciais (2007-2016). 

Posto isso, os resultados revelaram com relação as falhas na implementação da política 

oncológica no RN, que os principais fatores envolvem: restrições orçamentárias e financeiras, 

existência dos vazios assistenciais, a inconsistência com os prestadores de serviços 

oncológicos, os recursos humanos escassos e capacidade técnica comprometida e as 

dificuldades no acesso dos pacientes aos serviços do SUS. Tais elementos ao serem 

diagnosticados, requerem que medidas sejam aplicadas pelos entes públicos, nas três esferas 

de gestão, a fim de minimizar tais falhas na execução da política pública e assim almejar 

melhorias não só em termos assistências, mas também na eficiência do Sistema Único de 

Saúde. Nesse sentido, ao observar os principais fatores vinculados com as falhas na 

implementação, torna-se prioritário traçar estratégias, de forma emergencial, para suprir os 

vazios assistenciais existentes na rede de oncologia no estado do Rio Grande do Norte, além 

de promover capacitação dos profissionais que compõem a rede e ampliar a divulgação dos 

fluxos do paciente dentro da rede de atenção oncológica de modo a esclarecer para todos os 
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profissionais, seja da atenção básica, média complexidade ou alta complexidade, quais são os 

caminhos que devem ser seguidos para conseguir o tratamento oncológico. A presente tese 

nesse sentido, contribui não só para fornecer e analisar os principais fatores relacionados com 

as falhas na implementação da política, mas também revela uma alternativa de fluxo de 

paciente dentro do SUS, o qual poderá complementar os fluxos já existentes no Plano 

Estadual de Saúde (2017) e facilitar a compreensão de forma sistemática do percurso dos 

pacientes oncológicos dentro do SUS.  

Avançando na análise dos resultados obtidos, observou-se que em relação aos 

medicamentos demandados judicialmente, no período analisado, houve maior concentração 

das solicitações judiciais apresentando os medicamentos: trastuzumabe, rituximabe, 

temozolamida, sunitinibe, bevacizumabe, bortezomide, sorafenibe e cetuximabe, sendo o 

câncer de mama e o linfoma não hodgkin os mais prevalente nas decisões. O trastuzumabe e o 

rituximabe, os mais prevalentes, são medicamentos padronizados no SUS e de compra 

centralizada no Ministério da Saúde, com distribuição para os estados, os quais repassam para 

as UNACONs e CACONs, mediante necessidade de pacientes oncológicos do SUS.  

Contudo, essa padronização de medicamentos oncológicos no SUS é feita vinculando a 

disponibilidade desses medicamentos à comprovação de patologias específicas, ou seja, para o 

trastuzumabe, por exemplo, apenas em agosto de 2017 foi disponibilizado para o câncer de 

mama metastásico, antes só estava disponível para o câncer de mama em estágio inicial ou 

localmente avançado. Assim sendo, apesar desses medicamentos, estarem disponíveis no 

SUS, existem pacientes que os demandam na justiça, por não apresentar os requisitos 

comprobatórios para sua dispensação. Alerta-se, nesse sentido, que por serem medicamentos 

comprados de forma centralizada pelo Ministério da Saúde e por estarem incluídos no grupo 

de medicamentos estratégicos participantes do projeto de desenvolvimento produtivo no 

Brasil, devem apresentar preços diferenciados, apesar de serem de alto custo. 

Assim sendo e reconhecendo, por meio da análise dos dados, que a compra dos 

medicamentos quando feita por hospitais privados (PF), pacientes (PMC) e governo (PMVG) 

apresentam possibilidades de custo bem diferentes e que o menor valor do medicamento é 

aplicado quando a compra é feita pelo governo. Se a aquisição dos medicamentos for por 

meio do Ministério da Saúde, esses valores financeiros podem ser ainda menores, ao 

considerarem a quantidade e o valor total da compra, assim como o poder de barganha desse 

nível de governo.  

Posto isso, a existência de parcerias entre os estados, municípios, Ministério da Saúde e 

o poder judiciário, capazes de promover a vinculação da aquisição de medicamentos 
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oncológicos, por ordem judicial, aos valores financeiros estabelecidos nas compras realizadas 

pelo Ministério da saúde, apresentaria reflexos diretamente aos cofres públicos de economia e 

melhor utilização da máquina púbica. De igual modo, parcerias entre tais entes no sentido de 

coibir o depósito de verbas públicas diretamente em contas particulares, com priorização das 

aquisições de medicamentos sendo realizadas pelos entes públicos, implicaria em maior 

redução dos gastos com a judicialização, assim como auxiliaria na execução do ciclo da 

assistência farmacêutica, tão essencial para o fornecimento do medicamento de forma segura 

aos pacientes, evitando armazenamento e transporte inadequado, desperdícios. Com a adoção 

dessas medidas ainda permitiria que os conflitos de interesse fossem minimizados no processo 

de aquisição dos medicamentos, ao passo que não haveria a determinação judicial impondo o 

nome da empresa que deveria fornecer o medicamento. 

Além disso, existe um outro impasse: a aquisição dos medicamentos judicializados 

sendo feita pelo UNACON e CACON ao invés de ser feita pelo governo também gera 

maiores custos. Nesse sentido, a centralização dessas compras dos medicamentos nos estados, 

por ordem judicial precisam ter agilidade em sua execução e entrega no hospital responsável 

pelo paciente, sendo recomendado, então, no momento de firmar as parcerias em questão, que 

os prazos sejam estabelecidos e que o fluxo dos recursos e do medicamento também estejam 

apresentados na decisão, a fim de que cada um dos entes e instituições sejam 

responsabilizadas em caso de descumprimento.  

Ressalta-se, ainda que as decisões judiciais analisadas apresentaram medicamentos 

solicitados para patologia que não estão presentes nas bulas, em DDP ou PCDT de oncologia, 

gerando incertezas quanto a segurança e efetividade de tais drogas. Nesses casos, 

especialmente, torna-se evidente a necessidade de um parecer de um especialista na área para 

respaldar a decisão em dois aspectos: o primeiro, se o medicamento que está prescrito é o 

mais seguro e eficaz para o paciente, e o segundo, se o SUS apresenta alternativas terapêuticas 

para o caso. Se tratando de medicamentos oncológicos, outro aspecto a ser considerado é se o 

prescritor é oncologista, apto a atender a integralidade o paciente, e se o mesmo é servidor 

público. Médicos da rede privada podem não seguir as diretrizes propostas para o tratamento 

dos pacientes oncológicos igual ao do SUS, assim sendo a prescrição médica também deve ser 

analisada nessa perspectiva. 

Diante de tantos elementos apresentados, envolvendo ora o poder judiciário, ora o ente 

público, dentre os resultados, quando se analisa o posicionamento dos juízes e dos gestores 

públicos frente as demandas judiciais por medicamentos oncológicos no Rio Grande do 

Norte, tem-se que os primeiros entendem prioritariamente que: a responsabilidade no 
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atendimento das demandas de saúde é solidária entre os entes federativos e que o governo não 

pode se recusar a prestar assistência à saúde da população: é direito de todos e dever do 

estado. Já na percepção dos gestores públicos, a judicialização é um problema de saúde 

pública e de grande preocupação para o judiciário, que precisa ser investigada; além de 

considerarem que mesmo apresentando aspectos positivos e negativos, mas os benefícios para 

a gestão pública são poucos quando comparado com os prejuízos.  

Desse modo, para o poder judiciário o ente público não pode se negar a prestar a 

assistência, mas no formato que a judicialização das políticas acontece no Brasil, impondo 

uma implementação forçada das políticas públicas; para os gestores os malefícios são maiores 

que os benefícios. Assim, os posicionamentos do poder judiciário e dos gestores públicos 

estão em sentidos opostos e isso deve ser alinhado, de modo que os dois poderes unam 

esforços de modo a viabilizar a ampliação da implementação da política oncológica e 

utilização da judicialização para a exceção. Nesse sentido, os gestores públicos e o poder 

judiciário, devem refletir, especialmente, quanto aos casos em que as melhores alternativas 

terapêuticas para o tratamento do câncer não são contempladas pelo SUS e por isso o paciente 

tenha que judicializar o acesso a esse medicamento. Assim sendo, a presente tese, vislumbra a 

necessidade de maior diálogo entre gestores e juízes no que diz respeito a integralidade da 

assistência farmacêutica e as diretrizes das políticas públicas de saúde. 

Ainda se tratando de poder judiciário e entes públicos, há a preconização da 

responsabilidade solidária entre os entes, com aplicações de percentuais para representar à 

proporção que cada ente é obrigado a financiar no cumprimento da decisão judicial. Contudo, 

ainda não existem estudos ou levantamentos relacionados ao acompanhamento e efetivação 

desses repasses pelos entes públicos, envolvidos conjuntamente com o estado do Rio Grande 

do Norte, podendo haver nesses casos comprometimento financeiro de uma das partes 

envolvidas, na medida em que esse controle dos repasses financeiros é prejudicado. 

Complementando as conclusões envolvendo os resultados dessa tese, avança-se agora 

nas causas, consequências e alternativas, a começar pelas causas. A grande parte das causas 

da judicialização dos medicamentos oncológicos estão relacionadas às falhas no sistema de 

implementação da política pública, sendo os fatores que mais contribuem para o aumento da 

judicialização de medicamentos oncológicos no Rio Grande do Norte: as restrições quanto aos 

recursos financeiros e orçamentários, inconsistências com os prestadores de serviços 

oncológicos no estado do RN, falta atualização dos protocolos clínicos envolvendo 

medicamentos oncológicos, dificuldades no diagnóstico do câncer e no acesso dos pacientes 

aos serviços do SUS. Dentre outras motivações para a exitência da judicialização estão: 
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conflitos de interesses e uso indiscriminado de medicamentos, fatores esses que devem ser 

analisados de modo a impedi-los de prosperar dentro das ações judiciais.  

Ressalta-se, ao observar as principais falhas na implementação da política oncológica 

no RN, que se elas não forem analisadas pelos gestores públicos de modo a saná-las ou 

diminuí-las, o número de casos judicializados podem ser aumentados, haja vista que 

contribuirão para que os pacientes recebam atendimento no SUS, já em estágio avançado do 

câncer, demandando medicamentos de última geração, podendo as alternativas padronizadas 

no SUS não serem suficientes para tratar satisfatoriamente a patologia. Reforça-se com 

relação a falta de recursos financeiros, que restrições foram mencionados, mas precisa-se 

ainda aprofundar a investigação com relação ao grau de comprometimento financeiro e 

orçamentário que se encontra o Rio Grande do Norte atualmente, frente as necessidades da 

oncologia nesse estado. 

Assim sendo, tais falhas na implementação  da política oncológica, de forma conjunta 

com outros fatores, como conflito de interesse e o uso indiscriminado de medicamentos, 

contribuem para o aumento dos casos de judicialização requerendo medicamentos 

oncológicos, promovendo o que o ciclo judicializado chama de implementação forçada da 

política pública, a qual, segundo os dados obtidos, apresentou efeitos negativos e positivos 

para gestão pública, sendo o mais prevalente as consequências negativas para a gestão pública 

com implicações diretas na promoção de falhas na implementação da política de oncologia no 

estado do Rio Grande do Norte.  

Os efeitos negativos retroalimentam o ciclo judicializado de políticas públicas 

favorecendo que as falhas na política aconteçam e novas demandas surjam, em um ciclo 

contínuo. Tais efeitos estão mais focados no desajuste orçamentário e financeiro e no prejuízo 

na prestação dos serviços para a coletividade. Enquanto que os benefícios se vinculam ao fato 

de melhorar a assistência prestada aos pacientes que não apresentam alternativas terapêuticas 

no SUS e de forma semelhante realimentam o ciclo judicializado só que na etapa onde a 

implementação da política está sendo executada com êxito.  

Diante do exposto, chega-se à conclusão de que a judicialização pode vir a ser a única 

alternativa para o paciente do SUS ter acesso ao medicamento que sua patologia requer, 

especialmente quando o SUS não o disponibiliza gratuitamente, mesmo apresentando 

evidências científica de sua eficácia para o tratamento medicamentoso. Tal situação gera um 

ciclo vicioso, onde se tem um problema, que é a atualização dos protocolos clínicos 

periodicamente, o qual não é resolvido pelas instâncias superiores, no caso da política 

oncológica, o Ministério da Saúde e que afeta diretamente estados e municípios que se 
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deparam com decisões judiciais obrigando-os a fornecer medicamentos de alto custo para os 

pacientes que o solicitam, desestruturando o planejamento não apenas a assistência 

farmacêutica no processo de compras de medicamentos, mas gerando problemas 

orçamentários e financeiros, capazes de comprometer a coletividade ao prejudicar a execução 

de políticas públicas previamente estabelecidas e implementadas. 

Assim sendo, evidências científicas mostram e a prática médica revela que os 

tratamentos para o câncer avançaram de modo a propiciar melhorias ao paciente e avanços 

positivos no tratamento do câncer, contudo as tabelas que identificam o valor dos repasses 

financeiros para cada procedimento relacionado com o câncer não está atualizada de modo a 

contemplar essas inovações tecnológicas, fazendo com que os profissionais se deparem com a 

triste realidade de saber que existe uma possibilidade de cura para o seu paciente, mas que 

infelizmente não há como o mesmo ter acesso gratuitamente, a não ser que recorra à justiça, 

para conseguir tal pleito.  

Assim sendo, entende-se que os recursos são finitos, mas também percebe-se que ao 

passo que se planeja e executa políticas públicas permeadas pelos princípios e diretrizes do 

SUS como integralidade e universalidade, os gestores públicos precisa fornecer alternativas 

de tratamentos medicamentosos para os pacientes, caso contrário essa lacuna será preenchida 

com a judicialização, a qual do ponto de vista de se fazer cumprir esse direito à saúde da 

população, é benéfica, mas ao passo que é implementada de forma forçada sem se atender aos 

critérios de segurança dos medicamentos e de economicidade dos recursos públicos, podem 

comprometer a execução de políticas públicas por completo. 

Posto isso e com base nos resultados da presente tese, a judicialização apresenta 

efeitos positivos e negativos, então deve-se verificar quais as alternativas são possíveis para se 

ampliar os efeitos positivos e diminuir os efeitos negativos, esses permeados não apenas pelo 

grande comprometimento financeiro vinculado com as decisões judiciais, mas também 

influenciados por conflitos de interesses diversos, os quais precisam ser coibidos.  

Contudo, reforça-se que apesar da evidência encontrada do conflito de interesse 

inserido no processo da judicialização, não se pode deixar de evidenciar que os dados revelam 

que as principais causas da judicialização dos medicamentos oncológicos no Rio Grande do 

Norte, estão ligadas a falhas na implementação da política oncológica, motivo esse que requer 

dos gestores públicos grande comprometimento e envolvido a fim de minimizar os efeitos 

negativos desse processo. Porém, registra-se de acordo com as causas apontadas e também 

considerando as responsabilidades de cada ente federativo frente a política de oncologia, que 

as principais causas da judicialização podem ser minimizadas principalmente por ações que 
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dependem do Ministério da Saúde e não dos estados e municípios. Nesse sentido, o fenômeno 

da judicialização dos medicamentos oncológicos requer que a política de oncologia seja 

analisada com o comprometimento das três instâncias gestoras, sendo proporcional com a 

capacidade técnica e financeira que cada uma delas tem dentro do sistema único de saúde. 

Além disso, a responsabilidade solidária apontada como grande norteador nas decisões 

judiciais, que determina em alguns casos o percentual vinculado a união, ao estado e ao 

município, precisaria considerar no caso específico da política de oncologia, de qual dos entes 

federativos seria a responsabilidade de incluir esse medicamento nos protocolos do SUS, pois 

enquanto que o valor financeiro destinado a compra de medicamentos oncológicos 

judicializado for compartilhado para todos os entes federativos, aqueles que de fato tem o 

poder de reformular os protocolos e diretrizes não sentirão o real impacto de todas as 

demandas judiciais e o quanto que todos estão sendo prejudicados pela falta de 

responsabilização dos envolvidos. Porém, tratando-se de responsabilização, precisaria 

entender também se falhas na atenção básica, na promoção de campanhas, ou na 

contratualização de serviços de diagnóstico do câncer ou ainda se os vazios assistências 

promovidos pela distribuição dos UNACONs e CACON no estado podem estar conduzido ao 

aumento da gravidade dos tipos de câncer, pois se assim for feito e evidenciado que os 

municípios e estados estão falhando na implementação da política oncológica, esses também 

precisam ser responsabilizados e penalizados com o custo dos tratamentos medicamentosos, a 

fim de que possam melhor gerir os recursos públicos e as responsabilidades que o foram 

confiadas de fazer acontecer as políticas públicas de saúde. 

Com isso, percebe-se que todos os entes federativos são responsáveis, porém em 

proporções diferentes. Com isso, em que medida as decisões judiciais estão repercutindo essas 

responsabilidades? Pelos resultados apresentados, o estado do Rio Grande do Norte, 

apresenta-se como réu tanto nas decisões do TJRN quanto nas do TRF5ª Região, o que vai ao 

encontro dos dados encontrados com os gestores públicos que evidenciam que grande parte 

das decisões judiciais envolvendo medicamentos oncológicos recaí sobre o estado.  

Nesse impasse entre as responsabilidades de cada ente federativo, o paciente fica sem 

o tratamento em tempo oportuno, sem definições quanto ao deferimento e cumprimento das 

solicitações e decisões judiciais, respectivamente, e entre o tempo entre solicitar, deferir, 

receber o medicamento, a doença pode ter se agravado de modo que o tratamento 

medicamentoso solicitado não tenha mais efeito. Assim sendo, torna-se digno para o paciente 

ter um posicionamento dos gestores públicos quanto a dispensação de tratamento que foi 
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prescrito para ele e em casos em que não puder ser fornecido, faz-se necessário que o SUS 

forneça alternativas medicamentosas e assim o paciente tenha assistência necessária. 

Contudo, apesar de se ter ainda muitas alternativas a serem implementadas por 

estados, municípios e União para lidar com a judicialização da saúde, não se pode deixar de 

mencionar, nesse sentido, a evidência relacionada com o aprendizado institucional adquirido 

com o aumento da incidência dos casos judicializados, fato refletido diante das diferentes 

instâncias surgidas para enfrentar tal fenômeno, tais como órgãos de conciliação, de parcerias 

institucional, de melhorias de processos. Assim sendo, torna-se válido investigar se tais 

mecanismos de parcerias entre o poder executivo e judiciário e demais medidas para 

“racionalizar” as demandas judiciais estão fazendo com que os Estados e Municípios possam 

melhorar as políticas públicas executadas por eles ou de modo inverso está promovendo que 

tais entes públicos se acomodem com a realidade atual e permitam que tais demandas sejam 

encaminhadas ao judiciário, ao invés de buscar solucionarem administrativamente os pleitos 

da sociedade. 

Nessa perspectiva, de acordo com a presente tese, na tentativa de mitigar os efeitos 

negativos da judicialização para a gestão pública, algumas alternativas foram propostas, de 

modo a beneficiar conjuntamente os entes públicos e a população de pacientes oncológicos do 

estado, com destaque para o apoio técnico para as decisões judiciais envolvendo a saúde 

pública, a atualização dos protocolos envolvendo oncologia no SUS e o fornecimento de 

medicamentos administrativamente, sendo a primeira delas possível de ser aplicada a curto 

prazo e as demais a longo prazo. 

Diante do exposto, conclui-se que as principais causas da judicialização envolvem as 

falhas na implementação da política pública de oncologia, promovendo efeitos 

primordialmente negativos para gestão pública. Havendo, contudo alternativas possíveis de 

serem aplicadas pelos entes federativos, tanto a curto prazo quanto a longo prazo, que são 

capazes de mitigar os possíveis danos para o serviço público de saúde, requerendo empenho 

de todos os envolvidos em prol do bem maior: a assistência oncológica pública sendo prestada 

com excelência e abrangência para todos que necessitam de tratamentos oncológicos no 

estado do Rio Grande do Norte. 

Diante de tais evidências e conclusão, reforça-se a contribuição gerencial da presente 

pesquisa, na medida em que fornece elementos essenciais para contribuir com a execução do 

plano estadual de oncologia do RN (2017), o qual apresenta como eixos estratégicos a 

diminuição da judicialização dos medicamentos oncológicos no RN e divulgação dos fluxos 

dos pacientes oncológicos dentre da rede de assistência no estado. Assim como, vai ao 
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encontro de contribuir com as três esferas de governo, na medida que dentre as suas 

responsabilidades compartilhadas, está, segundo a Política oncológica no Brasil: “promover o 

intercâmbio de experiências e estimular o desenvolvimento de estudos e de pesquisas que 

busquem o aperfeiçoamento, a inovação de tecnologias e a disseminação de conhecimentos 

voltados à promoção da saúde, à prevenção e ao cuidado das pessoas com câncer” (BRASIL, 

2013b). 

Sobre as implicações para a gestão pública, por meio das análise conjunta das causas, 

efeitos e alternativas envolvendo a judicialização e a oncologia no RN, com o presente estudo 

os gestores públicos terão subsídios para traçar diferentes estratégias para concomitantemente 

diminuir os efeitos negativos da judicialização, ampliar a capacidade de debate envolvendo os 

efeitos positivos e com isso expandir a implementação da política oncológica em todo estado.  

Como  contribuição teórica, o presente estudo conseguiu sistematizar as categorias 

analíticas: causas, consequências e alternativas, dentro de um ciclo judicializado de políticas 

públicas adaptado para incorporar as variáveis envolvendo a implementação de políticas 

federais por meio da vertente top down, gerando um modelo teórico replicável para outras 

políticas públicas e que de forma sistemática apresenta elementos essenciais para se estudar o 

fenômeno da judicialização.   

Diante do que foi apresentado, a presente tese atende ao objetivo que se propôs. Porém, 

esclarece-se que houve algumas limitações na condução desse a trabalho, a citar: a) a análise 

da decisão judicial foi feita por meio digital, precisando de  string de busca específico, 

podendo ter ficado alguma decisão judicial que não tenha sido captada por essa palavra de 

busca; além disso julgou-se que seria suficiente apenas a análise dos dados da decisão judicial 

on line, não  sendo, portanto analisado o processo físico na íntegra, o qual apresenta 

prescrição médica, exames comprobatórios, propostas orçamentárias, entre outros 

componentes, b) os beneficiários da política de oncologia não foram investigados, pois de 

acordo com as fontes de dados investigadas não seria possível fazer tal análise, c) a rede de 

prestadores não foi analisada em sua integralidade, sendo priorizada para a análise apenas 

aqueles que forneciam serviços 100% ao SUS, d) pela dificuldade de agenda e diante da 

existência de saturação teórica, não se entrevistou maior número de ex-secretários de saúde, e) 

dentre as causas da judicialização houve relato com relação as restrições financeiras, contudo 

não houve aprofundamento com relação ao grau desse comprometimento, no que diz respeito 

o estado do Rio Grande do Norte, por limitações de dados concretos, atualizados e disponíveis 

ao público a respeito, f) o relatório de gestão do ano de 2016 não foi analisado, por estar 

inacabado no momento da coleta do dado. 
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Assim sendo, apresentadas as principais conclusões, contribuições e limitações da 

presente tese, finaliza-se esse tópico com aspectos relevantes para trabalhos futuros, 

envolvendo principalmente: a) análise comparativa dos valores dispendidos pelos entes 

federativos para atender as demais judiciais quando os medicamentos oncológicos são 

adquiridos pelo governo, pelos hospitais da rede oncológica ou pelo paciente, b) avaliação da 

evolução dos pacientes que receberam os medicamentos oncológicos que não são 

padronizados no SUS, com relação aos efeitos obtidos após a utilização dos mesmos, a fim de 

fornecer dados a respeito do custo efetividade desses medicamentos, c) aprofundamento da 

análise das alternativas utilizadas pelos entes federativos, em todo o Brasil, para lidarem com 

a judicialização, a fim de mensurar o custo, requisitos e impacto em termos de números de 

demandas judiciais obtidos após a implantação de cada medida tomada, d) mapear, no Brasil, 

os principais estados com os maiores e menores índices de judicialização, a fim de aplicar um 

modelo teórico, semelhante ao da presente tese, de modo a fazer um panorama comparativo 

com as causas, com as consequências e com as alternativas adotadas por cada região. 
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APÊNDICE A – Legislação envolvendo a Atenção Oncológica no SUS. 

LEGISLAÇÃO ABORDAGEM 

Portaria MS/GM Nº 1220 

/ 03 jun 2014 

Altera o art. 3º da Portaria nº 876/GM/MS, de 16 de 

maio de 2013, que dispõe sobre a aplicação da Lei nº 

12.732, de 22 de novembro de 2012, que versa a respeito 

do primeiro tratamento do paciente com neoplasia 

maligna comprovada, no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

Portaria MS/GM nº 140 / 

27 fev 2014 

Redefine os critérios e parâmetros para 

organização,planejamento, monitoramento, controle e 

avaliação dos estabelecimentos de saúde habilitados na 

atenção especializada em oncologia e define as 

condições estruturais,de funcionamento e de recursos 

humanos para a habilitação destes estabelecimentos no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Portaria nº 874/GM/MS, 

de 16 de maio de 2013 

instituiu a Política Nacional para a Prevenção e Controle 

do Câncer na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com 

Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS). 

Portaria nº 876/GM/MS, 

de 16 de maio de 2013 

dispôs sobre a aplicação da Lei nº 12.732, de 

22/11/2012, que versa a respeito do primeiro tratamento 

do paciente com neoplasia maligna, comprovada no 

âmbito do SUS. 

Lei nº 12.732, de 

22/11/2012 

dispôs sobre o primeiro tratamento de paciente com 

neoplasia maligna comprovada e estabelece prazo para 

seu início. 
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APÊNDICE B – Convite para Participação de entrevista semi-estruturada individual. 

 

Prezado (a) Senhor (a), 

 

Sou doutoranda do Programa de Pós Graduação em Administração, pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte e servidora pública federal lotada na farmácia do Hospital 

Universitário Onofre Lopes (HUOL) e irei realizar uma pesquisa intitulada: “CAUSAS DA 

JUDICIALIZAÇÃO E SUAS CONSEQUÊNCIAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA 

POLÍITICA ONCOLÓGICA NO RIO GRANDE DO NORTE”. 

Gostaria de convidá-lo (a) para participar de uma entrevista individual, a qual versará 

sobre questões envolvendo a judicialização da saúde, implementação de políticas públicas e 

de forma específica sobre a Política Nacional de Atenção Oncológica. Informo que seus 

conhecimentos contribuirão muito para solucionar o seguinte questionamento: Como a gestão 

pública pode lidar com as causas e as consequências da judicialização de modo a 

melhorar a implementação da política de oncologia no Rio Grande do Norte. 

Caso aceite, a entrevista acontecerá conforme agendamento prévio e disponibilidade 

de horário e dia do senhor (a). O local poderá ser ajustado de modo a manter o sigilo das 

informações prestadas e a discrição de tal técnica. Informo também que o sigilo do 

participante será mantido. 

Durante todo o período da pesquisa será possível tirar suas dúvidas ligando para a 

pesquisadora responsável: Márcia Fernanda Silva Macêdo Galvão, (84) 99907-0299 ou ainda 

poderá entrar em contato por meio do correio eletrônico: marciafernandasm@yahoo.com.br. 

Ainda existe a possibilidade de agendar reuniões, caso julgue necessário, para o 

esclarecimento de elementos teóricos e práticos da tese. 

Desde já, agradeço a colaboração e aguardo a confirmação da sua participação, caso 

haja disponibilidade. 

 

Atenciosamente: 

Márcia Fernanda Silva Macêdo Galvão 

Doutoranda do Programa de Pós Graduação em Administração (UFRN) 

Mestre em Gestão Pública pela UFRN 

Especialista em Segurança do Paciente (Fiocruz), em Epidemiologia (UFG) e em Docência 

em Ensino Superior (UnP) 

Farmacêutica do Hospital Universitário Onofre Lopes- HUOL (CRF:2710) 

Link cv: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4231413T1 

(84)99907-0299 

mailto:marciafernandasm@yahoo.com.br
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APÊNDICE C – Roteiro de entrevista. 

 

1. Apresentação do entrevistador e do observador 

2. Introdução sobre aspectos relacionados à pesquisa. 

3. Assinatura do termo de consentimento. 

4. Início da gravação. 

5. Preenchimento dos dados pessoais do entrevistado 

6. Apresentação sequencial das perguntas de pesquisa  

 

6.1 Perguntas comum para todos os entrevistados 

1-Qual a sua opinião sobre a atuação do poder judiciário nas políticas públicas de saúde, por 

meio do fenômeno da judicialização? 

Explicação: Positivo, negativo, necessário, desnecessário, efeitos na gestão pública. 

2-Em sua opinião, quais são as principais causas para o aumento do número de solicitações 

de medicamentos oncológicos no Rio Grande do Norte, por via judicial?  

Explicação: burocracia da administração pública, falta do medicamento, não disponibilidade 

pelo SUS, PNAO obscura quanto a gratuidade, medicamento não liberado pela ANVISA. 

3-Em sua opinião quais as consequências da judicialização para a gestão pública? Ou seja, 

qual o impacto sobre os recursos financeiros públicos, sobre a gestão farmacêutica das 

compras públicas, sobre a estrutura das secretarias de saúde para gerirem as demandas 

judiciais?Você acha que há melhores resultados das políticas públicas com a judicialização? 

4-Em sua opinião quais são as melhores alternativas para lidar com as crescentes demandas 

judiciais solicitando medicamentos? 

5-Como você avalia o custo-benefício do fenômeno da judicialização? 

6-Você acredita que a rede de oncologia no Rio Grande do Norte atende de forma satisfatória 

as demandas por medicamentos antineoplásicos? Por quê? 

7-Em sua opinião, quais são os principais fatores que têm dificultado o atendimento 

tempestivo da população que necessita de tratamento oncológico (rede de estabelecimentos, 

manutenção de equipamentos, regulação, falta de medicamentos)? 

 

6.2 Perguntas exclusivas para os secretários de saúde e diretores de hospital: 

1-Qual a sua opinião sobre o fato de os Estados, Munícipios e União serem solidariamente 

responsáveis pelas demandas judiciais da saúde? 
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Explicação: Ou seja, os pacientes poderem recorrer à justiça contra qualquer um dos entes 

federativos. E o fato de o estado precisar atender uma demanda que seria do município ou do 

governo federal. 

2-O que o Estado do Rio Grande do Norte, sendo um dos Estados nordestinos com maior 

número de demandas judiciais está fazendo para mitigar os riscos desse fenômeno crescente 

nos dias atuais? 

3-Em sua opinião o que os Municípios, Estados e União podem fazer para melhorar a atenção 

prestada aos pacientes oncológicos? E os UNACONs e CACONs podem fazer algo para 

melhorar a assistência já prestada aos pacientes oncológicos no RN? 

4-O que fazer quando existem condutas terapêuticas para tratamento de câncer, validadas pela 

comunidade científica, que não são custeadas pelo SUS e que são importantes para o sucesso 

dos tratamentos, mas que não são padronizadas nos CACONs e UNACONs? 

 

6.3 Perguntas exclusivas para os profissionais ligados a execução da política oncológica 

1- Existem condutas terapêuticas para tratamento de câncer, validadas pela comunidade 

científica, que não são custeadas pelo SUS e que são importantes para o sucesso dos 

tratamentos? 

2- Você acredita que a unidade que você trabalha tem capacidade técnica, estrutural e 

financeira para lidar com a crescente demanda por tratamentos oncológicos da população 

norte rio grandense? Por quê? 

 

6.4 Perguntas exclusivas para profissionais ligados a regulação dos pacientes oncológicos 

1-Qual a sua opinião sobre a linha de cuidado do câncer no Rio Grande do Norte? 

2-Quais são as portas de entrada para os pacientes do SUS serem atendidos pelo SUS? E os 

pacientes do interior do Estado? Como funciona? 

3-Em sua opinião a semana oncológica é uma boa ferramenta para implementar a política de 

oncologia no estado? 

4- Qual a sua opinião a respeito do maior número de demandas judiciais solicitarem os 

medicamentos: trastuzumabe, rituximabe, bevacizumabe, sunitinibe, bortezomide, 

adalimumabe? 

 

6.5 Perguntas exclusivas para os profissionais ligados ao faturamento: 

1- Como acontece o faturamento de um procedimento oncológico quando envolve pacientes 

que receberam os medicamentos de forma judicial? 
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7. Explicação sobre o envio da versão digitalizada da entrevista para autorização prévia. 

8. Agradecimentos da participação dos entrevistados. 
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APÊNDICE D – Termo de Consentimento Livre Esclarecido para participação da entrevista 

semi-estruturada individual. 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Esclarecimentos 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa “CAUSAS DA 

JUDICIALIZAÇÃO E SUAS CONSEQUÊNCIAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA 

POLÍITICA ONCOLÓGICA NO RIO GRANDE DO NORTE”. Esse estudo faz parte da 

tese de doutorado de uma aluna do Programa de Pós Graduação em Administração pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte e tem como objetivo principal Compreender 

as causas da judicialização e suas consequências para a gestão pública na 

implementação da política de oncologia no Rio Grande do Norte. 

O procedimento metodológico consiste em realizar uma entrevista semi-estruturada 

individual. Serão realizadas inicialmente questões pré-formuladas e no decorrer da execução 

de tal técnica, poderão surgir alguns questionamentos que também poderão serão feitos. Tal 

processo será acompanhado por observadores, realizando registro gravado e anotações em 

papel. O moderador que estará à frente da interlocução da entrevista, assim como os 

observadores estará durante todo o evento à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

Salienta-se que sua participação é voluntária, não havendo penalidades ou prejuízo 

para você caso haja desistência da participação, a qual poderá acontecer em qualquer fase da 

pesquisa. Entretanto, afirma-se que seus conhecimentos contribuirão muito para solucionar o 

seguinte problema de pesquisa: Como a gestão pública pode lidar com as causas e as 

consequências da judicialização de modo a melhorar a implementação da política de 

oncologia no Rio Grande do Norte. 

Os dados fornecidos serão confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou 

publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. 

Sendo mantido, portanto, o sigilo em relação à identidade dos participantes, ficando os dados 

sob inteira responsabilidade do pesquisador, o qual está vinculado a Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte. Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa 

pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para a 

pesquisadora responsável: Márcia Fernanda Silva Macêdo Galvão, (84) 99907-0299 ou ainda 

por meio do correio eletrônico: marciafernandasm@yahoo.com.br. Ainda existe a 

mailto:marciafernandasm@yahoo.com.br
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possibilidade de agendar reuniões, caso julgue necessário, para o esclarecimento de elementos 

teóricos e práticos da tese. 

Este termo de consentimento de participação participação da entrevista encontra-se em 

duas vias, a fim de ficar um delas para o participante e outra para o pesquisador responsável. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os 

dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios 

que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar 

voluntariamente da pesquisa “CAUSAS DA JUDICIALIZAÇÃO E SUAS 

CONSEQUÊNCIAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍITICA ONCOLÓGICA NO 

RIO GRANDE DO NORTE”. 

Estou ciente da necessidade da gravação de minha entrevista, então, AUTORIZO, por 

meio deste termo, os pesquisadores: Márcia Fernanda Silva Macêdo Galvão e Hironobu Sano 

a realizar a gravação de minha entrevista sem custos financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos pesquisadores 

acima citados em garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a 

pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, 

congressos e jornais; 

3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das 

informações geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita 

mediante minha autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade do(a) 

pesquisador(a) coordenador(a) da pesquisa Márcia Fernanda Silva Macêdo Galvão, e após 

esse período, serão destruídos e, 

6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento 

e/ou solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

 Natal, (data). 

_________________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 
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Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “CAUSAS DA JUDICIALIZAÇÃO E 

SUAS CONSEQUÊNCIAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍITICA 

ONCOLÓGICA NO RIO GRANDE DO NORTE”, declaro que assumo a inteira 

responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que 

foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal (data). 

__________________________________________________________ 

Márcia Fernanda Silva Macêdo Galvão 

Pesquisadora responsável 

Doutoranda do Programa de Pós Graduação em Administração (UFRN) 

Mestre em Gestão Pública pela UFRN 

Especialista em Segurança do Paciente (Fiocruz), em Epidemiologia (UFG) e em Docência 

em Ensino Superior (UnP) 

Farmacêutica do Hospital Universitário Onofre Lopes- HUOL (CRF:2710) 

Link cv: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4231413T1 

(84)99907-0299 

 

 

 

 

 

 

 


