
 

A SAÚÚÚÚDE PÚÚÚÚBLICA NO RIO GRANDE DO SUL: demandas e efetividade do 

direito àààà saúúúúde desde a Constituiçãçãçãção Federal/88 
 

BECKER, Déééébora da Rosa1; HENKES, Silviana L. 2 

 

1Universidade Federal de Pelotas, Faculdade de Direito; 2Universidade Federal de Pelotas,  
Faculdade de Direito -  de.rosa.becker@gmail.com 

 

1 INTRODUÇÃÇÃÇÃÇÃO 
 

O Direito à saúde foi concebido pela Constituição Federal de 1988 como um direito 
fundamental de todos (artigo 6º.) e um dever do Estado, no intuito de assegurar a todos, 
igualitariamente, as ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (artigo 
196). Partindo dessa premissa, buscou-se, com essa pesquisa, uma análise do direito à 
saúde e, em especial, de sua efetividade no Estado do Rio Grande do Sul, para uma melhor 
compreensão da temática e da eficácia do Direito Constitucional brasileiro no que tange ao 
direito à saúde. Para tanto, partiu-se da análise jurisprudencial, utilizando-se os precedentes 
do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, desde a promulgação da Constituição Federal 
de 1988 (05/10/1988) até a data atual (05/07/2012), que tratassem do tema “saúde pública”. 
O objetivo geral desse trabalho é fazer um mapeamento da judicialização da saúde pública 
no Rio Grande do Sul no período referido. São objetivos específicos verificar: a) o número 
total de casos levados ao Judiciário e a origem dos pleitos; b) o tipo de demandas; c) os 
atores envolvidos; d) a tutela judicial pleiteada; e) a decisão judicial; f) o instrumento 
processual utilizado. De um modo geral, pretende-se, com a pesquisa, compreender se o 
cidadão gaúcho tem seu direito à saúde assegurado, ainda que com a intervenção do Poder 
Judiciário, e quais são as principais carências existentes (demandas judicializadas) e, ainda, 
se as instituições, como o Ministério Público e a Defensoria Pública, estão auxiliando os 
cidadãos na promoção do direito à saúde. Almeja-se que o estudo possa vir a contribuir para 
a eficácia do aludido direito no território gaúcho através da demonstração da necessidade 
ou não de (novas) políticas públicas por parte do governo ou da busca da efetividade das 
existentes. Também se busca ampliar o conhecimento e as reflexões em torno da saúde 
pública.  

 

2  METODOLOGIA (MATERIAL E MÉÉÉÉTODOS) 
 

Partindo da conceituação teórica de “saúde pública” e do estudo acerca do direito de 
todos à saúde, passou-se a fazer o mapeamento do tratamento da “saúde pública” no 
Estado do Rio Grande do Sul, analisando todos os precedentes jurisprudenciais do Tribunal 
de Justiça desde 05/10/1988, período em que entrou em vigor a Constituição Federal de 
1988 e a vigência do direito à saúde, até o momento atual (05/07/2012), que contenham a 
palavra-chave: saúde pública. Encontrou-se 12.640 julgados. Examinou-se as demandas 
pleiteadas, a origem do pleito, o pedido e a evolução histórica do entendimento das 
questões relacionadas à saúde pública. Assim, a partir dessa análise, evidente que se 
poderá ter uma visão da (in)efetividade, durante esses 24 anos após a regulamentação do 
direito à saúde, no que concerne ao Rio Grande do Sul.  A par da coleta de dados no TJRS, 
fez-se uma pesquisa teórica acerca da compreensão e extensão do direito à saúde.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃÃÃÃO 
 

Os dados analisados até então demonstram que foram ajuizadas, nos últimos 24 
anos, 12.640 demandas no TJRS (segundo grau – recurso), e, assim, notou-se que o direito 
à saúde vem sendo buscado em nosso Estado de maneira exaustiva no sentido de garantir 



 

o acesso a tratamentos médicos, intervenções cirúrgicas, fornecimento de medicamentos e 
aparelhos, busca que, auxiliada por órgãos como a Defensoria Pública e o Ministério 
Público, através de demandas individuais, vem gradativamente criando uma maior 
regulamentação e acesso de meios menos burocráticos para a promoção da saúde pública. 
O número de demandas demonstra que o direito fundamental à saúde não vem sendo 
efetivo, senão a partir da intervenção judicial. Também se pode constatar que o SUS, 
embora já possua regulamentação e tenha alcançado uma melhor organização e  espaço 
nos últimos anos, não tem suprimido a demanda dos seus usuários, situação que tornou a 
judicialização das problemáticas em que a saúde está envolvida o meio mais eficaz de 
garantir esse direito. 

Diante desse quadro, o direito à saúde parece carecer de um maior envolvimento por 
aqueles responsáveis pela administração e pelo financiamento do Sistema Único de Saúde, 
através de uma melhor organização e gerenciamento que garantam a sua efetivação, já 
que, como um direito autoaplicável (§1º, art. 5º, Constituição Federal/88), deveria ser 
devidamente acessível aos necessitados.  De extrema importância observar que a pesquisa 
comprova a ineficácia dos arts. 6º. e art. 196 da CF/88, já que a garantia desse direito 
pertencente a todos não vem sendo efetivada por aqueles que fazem parte da administração 
estatal de forma a diminuir o risco de doenças e agravos, bem como a possibilitar o 
tratamento que assegure um aumento e uma melhor sobrevida aos acometidos das mais 
diversas enfermidades. 

Além disso, desde o início do período pesquisado, a questão do tráfico de 
entorpecentes vem sendo discutida pelo Tribunal, havendo uma posição nos julgados que 
demonstra uma preocupação no sentido de que haveria em tais atos a lesão ou ameaça de 
lesão a um bem juridicamente tutelado, motivo pelo qual “não se permite que determinados 
entorpecentes circulem em sociedade, porque seus danos, ao longo do tempo, afetam a 
saúde pública em geral” (NUCCI, 2010). Causa estranheza o número pequeno de 
demandas relativas ao saneamento básico e à qualidade da água, temas de grande 
importância para a saúde, vez que se trata da base de todo o bem estar físico e social de 
qualquer ser humano e que, como sabido, não é acessível a todos. E, associado ao fato de 
que a consideração encontrada texto constitucional de saúde está ligada às “áreas de 
alimentação e nutrição, saneamento e meio ambiente, vigilância sanitária e 
farmacoepidemiologia, recursos humanos, ciência e tecnologia e saúde do trabalhador” 
(ELIAS, 2008, p. 54), elementar que devem ser repensadas as políticas públicas nesse 
sentido. 

É notável, outrossim, que o direito em análise vem sido compreendido pela maioria 
das pessoas como uma forma de garantir o tratamento de gravames, sendo esquecido que 
também se refere à qualidade de vida, como, inclusive, dispõe o artigo XXV da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos e o preâmbulo da Organização Mundial da Saúde, que 
considera a saúde a “situação de perfeito bem-estar físico, mental e social”. De se 
mencionar que, quando se fala em situação de perfeito bem-estar físico, mental e social, 
poder-se-ia enquadrar situações que envolvam outros pedidos, por exemplo, de redução de 
estômago, troca de sexo, entre outros, as quais ainda são pouco levadas ao TJRS, já que 
foram encontrados cerca de três casos relativos a fornecimento de cirurgia de redução de 
estômago.  
 

4 CONCLUSÃÃÃÃO 
 

Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, percebe-se que os cidadãos 
vêm buscando garantir o seu direito mais elementar, o direito à saúde, o qual decorre, 
logicamente, do direito primário de preservação da vida através da intervenção judicial. 
Impende observar que a sua busca no Estado do Rio Grande do Sul vem crescendo 
principalmente em questões referentes a tratamentos médicos e hospitalares e quando se 
trata de suprir os problemas relacionados à saúde das pessoas, mais ligados à obtenção de 
“remédios” para os problemas que comumente afetam-nas. Também se encontram poucas 



 

demandas relativas à alimentação e à necessidade de não contaminação alimentar, bem 
como à boa conservação dos alimentos e cuidados por parte daqueles que devem fornecer 
os meios necessários a um bom desenvolvimento de todo e qualquer cidadão, inclusive no 
que se refere à necessidade de garantia governamental de uma boa qualidade de vida, um 
bom desenvolvimento, educação e acesso igualitário aos cidadãos daqueles meios que lhes 
garantam um bom desenvolvimento em sociedade.  

Considerando tais dados, conclui-se que efetivamente se faz necessária uma maior 
intervenção por parte dos agentes políticos para garantir o direito fundamental à saúde e a 
preservação da dignidade da pessoa humana e do bem estar de qualquer pessoa. 
Importante rememorar, por fim, que o número de demandas relacionadas à saúde pública 
no Tribunal de Justiça gaúcho demonstra a ineficácia do texto constitucional e do Sistema 
Único de Saúde. 
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