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Judicialização da saúde

O Estado e
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Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal
aprovou, por meio de projeto de lei (PL), um novo capítulo na Lei Orgânica de
Saúde (LOS), que prevê
uma série de exigências ao
Estado para garantir tratamento médico e fornecimento de medicamentos aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Todos os medicamentos e procedimentos deverão ser devidamente
aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Disciplinar o processo de aquisição de novas tecnologias é uma iniciativa louvável, mas o processo, que agora segue para tramitação na Câmara dos Deputados, merece uma análise mais profunda e cuidadosa.
Com o apoio do governo federal, a iniciativa é
uma tentativa do Congresso de frear o fenômeno
chamado de judicialização da saúde, no qual pacientes, diante da carência de remédios, entram
com ações judiciais para garantir o acesso ao medicamento. Caso o Estado não providencie uma
solução, o resultado costuma ser mandados de
prisão do secretário de Saúde ou bloqueio das
contas públicas. Ações de pouco efeito imediato
para o doente, mas de grande impacto social, que
resultam em uma imagem negativa para o político. No fim, tudo se resolve ainda na base do grito – assim tem sido nos últimos anos. Portanto,
mudar essa realidade, apesar do grande desafio, é
uma necessidade emergencial. Se aprovado, o PL
obriga o SUS a atualizar todos os anos a lista de remédios que não é alterada há quase uma década.
Ao longo desse período, o sistema de saúde foi
sendo sucateado e o orçamento para o Ministério
da Saúde não acompanhou o crescimento e o envelhecimento da população brasileira, exigindose gastos maiores com a saúde.
Do ponto de vista do paciente, o acesso à tecnologia da saúde – exames complementares, procedimentos e medicamentos – deve ser amplo e
sem restrições. Para uma sociedade que prevê no
texto constitucional (artigo 196) que “a saúde é um
direito de todos e dever do Estado”, os governantes
deveriam ter o compromisso de nunca usar como
desculpa a falta de dinheiro público para prestar a
assistência. Trata-se, claramente, de uma questão
de prioridade de investimentos. E a saúde há muito tempo ficou de lado na agenda política.
Um dos argumentos que levou a discussão ao
Congresso foi o desequilíbrio nas contas públicas
da União, estados e municípios, gerado pelo processo de judicialização da saúde. A pergunta é: como, então, o dinheiro vai aparecer para comprar
esses medicamentos? E os pacientes que precisam
deles já? Por que não recebem o devido respeito e
atenção, precisando entrar na Justiça para garantir o acesso ao tratamento adequado? Ocorre que,
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Catástrofes e tragédias provocadas por eventos principalmente naturais – chuvas, tempestades, que
acarretaram deslizamentos, soterramentos e, consequentemente
mortes – trazem à tona um tema recorrente e bastante corriqueiro: a
responsabilidade civil do Estado, lato sensu, nesses tipos de ocorrências. Uma das mais recentes destruições provocadas por chuvas e tempestades, que acarretaram centenas
de mortes em virtude do deslizamento de terra e consequente desmoronamento de inúmeras casas
construídas sobre um lixão fora de
atividade foi no Rio de Janeiro, em
Niterói. Há o entendimento de que
o Estado tem responsabilidade objetiva, sendo que, a teor do prescrito
no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas
de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público respondem pelos danos que seus
agentes causarem a terceiros.
Diferentemente da responsabilidade subjetiva, na qual é necessária a comprovação do dano, culpa e
nexo de causalidade entre ambos, a
objetiva deixa de lado a necessidade de comprovação de culpa ou dolo para que o Estado
tenha o dever de responder por seus
Ônus de
atos. Isso não significa que sua responsaprovar a
bilidade é total e iliculpa é
mitada. Na verdade,
ela encontra fronteide quem
ras na necessidade
se acha
de comprovação do
prejudicado dano e nexo causal
entre ambos, sendo
a culpa presumida.
Contudo, existem as excludentes
de responsabilidade, como culpa
exclusiva da vítima, caso fortuito
ou força maior, eventos incapazes
de serem previstos, além de culpa
concorrente da vítima, que diminui, mas não isenta, o dever de ressarcir do Estado.
Depois dos deslizamentos, apareceram dois estudos sobre os riscos
da ocupação realizada na área e, portanto, o Estado estaria ciente da
grande probabilidade da ocorrência
da tragédia. Esse conhecimento da
situação foi negado pelo poder público. Esses trabalhos científicos teriam deixado as autoridades cientificadas dos riscos de deslizamentos
nas áreas afetadas. Isso em tese. O
Estado tem a dita responsabilidade
objetiva. No entanto, caso haja comprovação de que ocorreu alguma
das excludentes da culpabilidade e
necessidade de indenizar, obviamente, desaparecerá esse dever.
Se de fato o Estado era conhecedor dos riscos que a população que
ocupava a área corria e foi omisso,
nada fazendo a respeito da situação,
certamente, deverá arcar com as
consequências. O que não significa
que também não ocorra culpa concorrente das vítimas, caso tenham
sido alertadas sobre o problema e,
mesmo assim, de forma ilegal e irregular tivessem permanecido no
local, em afronta à determinação do
poder público. Caso o Estado entenda ser hipótese em que tenha ocorrido algum tipo de excludente ou
diminuidor do dever de indenizar,
seja material ou moral, também deverá demonstrar essa condição. O
legislador preferiu dar uma espécie
de vantagem ou fôlego ao particular, que, para ser indenizado, somente precisa demonstrar o dano e
o nexo de causalidade entre a ação
ou omissão do Estado e ele, deixando a culpa ou dolo fora da questão.
Assim, cabe ao poder público tentar
provar o contrário, o que não é tarefa fácil, mas não impossível.

União para os 5,5 mil municípios é baseado em
uma tabela de procedimentos completamente
defasada em termos de custo para a realização
do procedimento, mesmo tendo sido atualizada recentemente. Isso proporciona, nos municípios, um rombo em suas contas, pois eles têm
que completar a diferença com o próprio orçamento. Considerando que a maioria dos municípios brasileiros tem baixa receita em arrecadação, aqueles que são mais pobres são punidos mais uma vez, pois recebem pouco repasse e não têm orçamento para complementar. O
jogo continua perverso: os mais ricos têm mais
e os mais pobres, muito pouco. Por mais que a
União alegue realizar compensações no repasse
financeiro, elas não passam de maquiagemm,
sempre atrelada a conchavos políticos.
Temo que este vire mais um PL que “não pegue” e, mais uma vez, teremos um bom texto
legislativo que de nada servirá na prática. Por
isso, tão importante quanto novas leis é a sociedade criar instrumentos de pressão que assegurem a prestação do atendimento de qualidade à
população e fazer valer os direitos que já lhe estão assegurados. No Brasil, não basta apenas a
existência de leis; é preciso validá-las com o
apoio de toda a nação. Em ano de eleição, é importante que o eleitor fiquei atento aos debates
dos pré-candidatos e às suas respectivas propostas para a área de saúde, pilar fundamental,
junto com a Educação, para o crescimento sustentável de um país.

na forma pela qual se realiza o custeio do SUS, o
elo mais fraco, o município, acaba por arcar com a
parte mais pesada do orçamento da saúde. Isso
porque os repasses da União e dos estados nunca
são suficientes para fechar a conta.
A LOS estabelece que o financiamento da
saúde será uma coparticipação da União, estados e municípios. Desde a Norma Operacional
Básica (NOB), de 1996, seguida de diversas outras normas, chegando ao Pacto pela Saúde, o financiamento da saúde foi baseado em séries
históricas de produção de procedimentos e de
valores pagos décadas atrás. Assim, o repasse da

Desafio sustentável
A Apple, em menos de um mês, vendeu mais
de 1 milhão de Ipads (uma espécie de telefone e
notebook). Cerca de 500 pessoas se acotovelaram
para ter acesso aos aparelhos no primeiro dia de
venda, em Nova York. As filas foram formadas no
dia anterior. Objeto de desejo para muitos, ter um
Ipad é um “desafio”. Um desafio é, antes de tudo,
algo apropriado para 2010. Porque é um tipo de
duelo. A palavra “duelo” vem do latim clássico
bellum (guerra) que, na linguagem popular,
acresceu-se do duo para mostrar que haveria
“combate um a um”. Antes, as pessoas duelavam
com espadas, armas de fogo ou com as próprias
mãos, a pé ou a cavalo, como nas “Justas”, na Idade Média. Hoje, duelam até por um Ipad, um carro novo, um celular ou outro objeto desejado. Mas
é assim mesmo na sociedade de consumo, onde a
industrialização e o capitalismo sugerem esse
comportamento. A cidadania encampa a condição consumista. Mais consumo, mais produção…
e, infalivelmente, mais uso de recursos naturais.
Enfim, 2010 é o palco onde as cenas ocorrem.
A sociedade está mais atenta para a onda verde
que preferimos denominar de tsunami verde-eamarelo (no caso brasileiro) porque, à semelhança
daquelas ondas de mais de 40 metros de altura
que devastaram regiões no Oceano Índico no fim
de 2004, estamos diante de um imenso movimento (em favor da sustentabilidade). Estamos enten-
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dendo melhor que as questões ambientais são
uma pequena parte da sustentabilidade. Devemos pensar todos, indistintamente, de uma forma sistêmica, envolvente e transcendente, sobre
aspectos ambientais, ecológicos, sociais, econômicos, religiosos, tecnológicos, políticos, culturais,
entre outros tantos que são dimensões da nossa
própria condição humana.
Em lugar de simplesmente homenagear a Semana Mundial do Meio Ambiente (1º a 8) – o Dia
Mundial do Meio Ambiente é dia 5 –, o Tribunal
de Justiça de Minas Gerais (TJMG), por meio do
Programa Sustentabilidade Legal, lança o projeto
“Desafio sustentável”, voltado para a economia de
energia elétrica. O Judiciário de Minas tem, atualmente, quase 1 mil magistrados e mais de 15,4 mil
servidores espalhados em 565 unidades prediais,
nas suas 296 comarcas. O consumo mensal de
energia elétrica é de 2.900.000 kWh, representando
custo médio de R$ 1,139 milhão por mês. Gestos
aparentemente simples podem gerar economia.
Dar preferência à iluminação natural é o primeiro
passo. Depois, ficar atento às condições do ambiente, verificando o número de lâmpadas que
precisam ser mantidas acesas. Ao sair da sala, desligar a luz, o ar-condicionado, o computador, o
monitor e a impressora.
No ambiente de trabalho, várias medidas são
de responsabilidade da área técnica, como a aquisição de lâmpadas, materiais e equipamentos
mais eficazes, de ponto de vista econômico e ecológico. Para a aquisição de equipamentos, o selo
do Programa Nacional de Conservação de Energia
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Elétrica (Procel) é indicativo de economia. A tecnologia utilizada nos equipamentos eletrônicos
influencia em seu consumo, sendo que as versões
mais novas, regra geral, são menos dispendiosas.
Segundo os especialistas, existem alguns procedimentos simples que o usuário pode adotar, entre
eles desligar o monitor do computador sempre
que ficar algum tempo sem usá-lo. Quem tem dificuldade de criar esse costume pode programálo para que isso seja feito automaticamente, usando o próprio Windows.
O consumo de energia, com os protetores, é
ainda maior. Existe também a possibilidade de diminuir o brilho da imagem da TV ou monitor.
Uma imagem mais escura gasta evidentemente
menos energia. Mas, é preciso ficar atento para
não prejudicar o desempenho visual, o que depende de cada pessoa. Quanto ao recurso de stand
by, mesmo que o consumo seja baixo, caso os
equipamentos venham a ficar sem uso por muito
tempo, vale a pena desligá-lo, porque o consumo,
quando somado (especialmente quando há relógio digital), pode pesar no fim do mês. Imaginem
a situação dentro de uma instituição com a dimensão do Judiciário! Considerando que o Judiciário de Minas envolve mais de 20 mil pessoas,
incluindo efetivos e terceirizados, a economia pode ser grande se cada um fizer a sua parte. O TJMG
vai aferir a economia de energia elétrica, a partir
do projeto “Desafio sustentável”, este mês, comparando os dados com o mesmo mês de 2009. O
objetivo é mobilizar as pessoas e mostrar que a
atitude de cada um pode fazer diferença.
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