
O SR. ALBERTO BELTRAMI – Excelentíssimo 

Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, Mini stro 

Gilmar Mendes; Sua Excelência o Senhor Procurador-G eral da 

República, Antônio Fernando de Souza; Sua Excelênci a o 

Senhor Advogado-Geral da União, José Antônio Dias T ofolli; 

Senhor Defensor Público-Geral da União, em exercíci o, 

Leonardo Lorea Mattar; Dr. Flávio Pansieri, Preside nte da 

Academia de Direito Constitucional e representando o 

Conselho Federal da OAB; Dr. Marcos Salles, Assesso r 

Especial da Presidência, representando a Associação  dos 

Magistrados Brasileiros; Meritíssimo Senhor Juiz de  Direito 

e Professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul, Ingo Sarlet; Senhoras e Senhores. 

Saúdo a todos em nome do Excelentíssimo 

Senhor Ministro de Estado da Saúde José Gomes Tempo rão, em 

nome de quem compareço a este Tribunal. 

Preliminarmente, gostaria de destacar a 

importância do ato cívico que representa esta Audiê ncia 

Pública e expressar a minha convicção de que vivemo s um 

momento ímpar e que, nesses próximos dias, no decor rer 

dessas audiências públicas, estaremos, com certeza,  

escrevendo importantes páginas do Sistema Único de Saúde.  

Vossas Excelências, ao ouvirem os diversos 

atores envolvidos nas demandas vinculadas à saúde q ue 

chegam ao Poder Judiciário, além de reafirmarem os 

princípios democráticos dessa Corte e consolidarem sua 



credibilidade junto à sociedade, oferecem uma oport unidade 

sem precedentes para a reflexão sobre a questão da Saúde 

Pública no Brasil.  

O ideário de um Estado Social refletiu-se na 

Constituição Cidadã, de 1988. Ao nela escrevermos q ue 

“ saúde é um direito de todos e um dever do Estado ”, 

coroamos as lutas de toda uma sociedade em busca da  reforma 

sanitária, de um sistema de saúde mais justo, mais 

igualitário, universal e equânime. Esta é, sem dúvi da, uma 

vitória da democracia que precisa ser garantida. 

Ao completarmos vinte anos da nossa 

Constituição, vivemos, no entanto, um momento propí cio para 

um balanço das nossas políticas públicas, notadamen te 

aquelas vinculadas à saúde. 

A tarefa da Administração Pública é a de 

formular e implementar políticas sociais de maneira  a 

garantir a eficácia do Direito, especialmente na ár ea da 

saúde – do artigo 196 da Constituição Federal. No e ntanto, 

administrar o conflito entre o ideário constitucion al, que 

resume a vontade de todos nós – é importante que se  diga -, 

com a realidade de uma sociedade desigual, num país  

continental, é o desafio que se impõe a todos nós e  a toda 

a sociedade brasileira; desafio de aproximar o idea l do 

real, enfrentando situações de toda ordem, sejam el as de 

natureza orçamentária, científica, tecnológica, éti ca e, 



por que não dizer, muitas vezes de interesses econô micos 

envolvidos. 

Por razões óbvias, vamos nos abster do 

debate jurídico-hermenêutico das normas constitucio nais. 

Vamos, isso sim, fazer uma defesa veemente do SUS, como 

política pública e patrimônio da sociedade brasilei ra. A 

defesa, pois, dos princípios do SUS e dele como pol ítica 

pública que pode garantir a eficácia do Direito pos itivado 

em nossa Constituição. 

Nessas audiências, espero que todos tenhamos 

a inspiração e o despojamento necessários para enfo car a 

saúde como um Direito Público e não como de mercado  e 

atender às expectativas desta Suprema Corte sem que  

conflitos de interesses, mesmo que existentes, não turvem a 

essência maior desse esforço de ouvir e duvidar par a mais 

entender e sabiamente julgar. 

Da minha parte, declaro-me isento de 

conflitos que me possam contrapor ao interesse maio r 

institucional de reforçar e melhorar o acesso da po pulação 

à prestação e serviços de saúde no Brasil; conflito  de 

qualquer tipo ou de qualquer natureza. De plano, é preciso 

desmistificar a ideia que exista um conflito que co loca em 

lados opostos - de um lado, a sociedade brasileira em busca 

da ampliação de direitos de acesso a ações de servi ços de 

saúde e, de outro lado, o Ministério da Saúde e os demais 



gestores do SUS: frios, distantes, burocráticos, 

insensíveis ao clamor social. Nada mais falso do qu e isso.  

Ora, somos o Ministério da Saúde, da atenção 

à saúde, do cuidado com as pessoas. Somos solidário s com o 

povo brasileiro, solidários com os que sofrem. Junt amente 

com os demais gestores do SUS, fazemos do nosso cot idiano 

uma luta permanente para melhorar as condições de s aúde de 

nossa gente, de ampliar ações e serviços de saúde; de 

ampliar o acesso, a atenção à saúde com justiça e e quidade.  

No entanto, como compatibilizar um sistema 

de saúde ideal como o que está inscrito na nossa 

Constituição com a realidade das questões econômica s, 

orçamentárias e técnicas que nós vivemos no nosso 

cotidiano? Pode-se argumentar que os recursos da sa úde 

ainda são insuficientes e que é preciso aumentar o aporte 

financeiro para o setor. Sobre isso não há dúvidas.  Daí a 

importância da regulamentação da Emenda nº 29, que tramita 

no Congresso Nacional  

Entretanto, sempre existirá um limite e a 

consequente necessidade da sábia alocação dos recur sos 

disponíveis de forma a obter o melhor resultado ao menor 

custo possível. Essa premissa, o melhor resultado a o menor 

custo possível, acaba por contrapor muitas vezes o 

interesse público aos interesses de mercado e aos 

interesses de consumo. Essa premissa instala um con flito 

também contrapondo do desejo individual e o direito  



coletivo: a saúde como um bem de consumo, a saúde c omo um 

bem público. Daí ser alocação de recursos um tema m aior e 

recorrente na bioética. É imperativo reconhecer que  sempre 

será preciso empregar critérios adequados para aloc ação de 

recursos na saúde. Por isso, a importância das polí ticas 

públicas.  

Diante do limite financeiro do Estado, é 

preciso determinar, sim, prioridades e como as açõe s de 

serviços e saúde serão realizadas em observância ao s 

princípios constitucionais e do próprio SUS. A 

disponibilidade de recursos, no entanto, para o SUS , nos 

coloca diante de pelo menos dois questionamentos re levantes 

e que precisamos abordar aqui. O primeiro deles é s e, com 

mais recursos para saúde, com mais recursos disponí veis 

para o SUS, poderíamos ampliar o acesso às ações e a 

serviços de saúde no país? A resposta a esse questi onamento 

é simples, direta e objetiva: sim, com mais recurso s 

disponíveis para o SUS poderíamos reduzir as desigu aldades 

regionais; poderíamos reduzir as iniquidades alocat ivas e 

de acesso; poderíamos ampliar a cobertura a ações e  

serviços de saúde e inclusive incorporar novas tecn ologias 

em insumos e medicamentos. O segundo questionamento  que se 

coloca em torno dessa questão é que, se nós tivésse mos mais 

recursos para a saúde, nessas circunstâncias, nós 

incorporaríamos todas as tecnologias, todos os insu mos, 

todos os medicamentos que têm sido objeto de demand as 



judiciais, e que frequentemente o SUS tem-se visto obrigado 

a prover individualmente e, muitas vezes, incorpora r 

acriticamente? A resposta a esse questionamento é t ambém 

simples e direta: não, não incorporaríamos tudo. 

Incorporaríamos apenas aquelas tecnologias, insumos  e 

medicamentos que não fossem experimentais, que tive ssem 

fortes evidências científicas em torno de sua segur ança, 

eficiência e eficácia, e que guardassem uma estreit a e 

adequada relação custo/benefício e custo/utilidade.  E isso, 

senhores, é o que nós temos feito no SUS - o Minist ério da 

Saúde e os gestores estaduais e municipais. 

Vejam, portanto, que a questão, essa 

discussão não se cinge apenas à disponibilidade de 

recursos. A incorporação de novas tecnologias, insu mos e 

medicamentos envolvem, além de aspectos econômicos e 

orçamentários, aspectos morais e adequada alocação de 

recursos públicos e critérios técnicos que não disp ensam a 

evidência científica de sua validade, nem a determi nação do 

custo/benefício e do custo/utilidade.  

Os sistemas e cobertura universal, como o 

brasileiro, são diligentes quanto às suas incorpora ções, 

beneficiando sempre as alternativas diagnósticas e 

terapêuticas reconhecidamente seguras e efetivas, c ujos 

benefícios e custos guardem o melhor equilíbrio pos sível e 

que não prejudiquem a Justiça e a igualdade do aces so a 

elas. Assim, deve ser no Brasil, assim deve ser no SUS ou 



em qualquer outro sistema do mundo. Quando um proce dimento, 

medicamento ou insumo é incorporado ao SUS, seu uso  é 

massificado e ganha larga escala, tendo em vista 

especialmente os seus potenciais usuários, que são mais os 

mais de cento e oitenta milhões de brasileiros. Des ta 

forma, a incorporação de tecnologias está diretamen te 

relacionada à alocação de recursos, e é preciso ter  em 

mente que os gastos dela recorrentes devem e precis am ser 

suportados por toda a sociedade. Assim são necessár ios os 

critérios claros para determinar a incorporação de novas 

tecnologias. E, uma vez incorporadas, é imprescindí vel o 

estabelecimento de protocolos para a utilização par a 

orientar a sua aplicação de forma racional e com im pacto 

positivo sobre os resultados finais de saúde.  

O processo de incorporação não pode se 

curvar a pressões corporativas, industriais e merca ntis, 

que muitas vezes manipulam a esperança dos que sofr em e, 

valendo-se da boa-fé de doentes e juízes, provocam 

equívocos que prejudicam pessoas, desperdiçam recur sos 

públicos e acabam por expor o País.  

É preciso evitar que um objeto de pesquisa 

ou uma hipótese sejam antecipados como conhecimento  

científico e tornem-se condutas utilizadas antes da s 

verificações necessárias e que a saúde seja percebi da como 

um produto de consumo e não como um bem público. Al ém 

disso, é preciso esclarecer que o registro de um 



medicamento na ANVISA não significa sua incorporaçã o 

compulsória no SUS; significa que pode ser comercia lizado 

por atender, entre outros, os requisitos mínimos de  

segurança biológica e de eficácia terapêutica - imp ortância 

essa que foi muito bem salientada por Sua Excelênci a o 

Procurador-Geral da República, nesta Audiência. 

Nenhum sistema público de saúde do mundo 

incorpora todas as alternativas terapêuticas existe ntes no 

seu mercado. Assim, todo o processo de incorporação  deve 

observar as normas que disciplinam a validade técni co-

científica e o acesso igualitário à saúde. A inobse rvância 

desses princípios pode gerar distorções, desigualda des, 

comprometer a estruturação e a funcionalidade do si stema de 

saúde. Diante de tudo isso, destaca-se o acerto e a  

relevância das questões postas por esta Corte no at o 

convocatório dessa audiência.  

Quanto à obrigação do Estado de fornecer 

prestação de saúde por médico não do quadro do SUS ou sem o 

pedido que tenha sido feito previamente à Administr ação 

Pública, devemos dizer que isso traz como consequên cia a 

quebra de princípios do SUS, da integralidade assis tencial 

e do acesso com Justiça. Uma eventual obrigação des sa 

natureza traz consigo uma grande injustiça, na verd ade. Por 

meio de ações judiciais, seria garantido acesso mai s rápido 

a partes dos SUS para quem não utiliza o SUS.  



Quanto à obrigação do Estado de custear 

prestação de saúde não abrangida pelas políticas pú blicas, 

deve-se dizer que a política pública de saúde no Br asil é 

ampla e abrange a promoção de saúde, a prevenção e 

tratamento de doenças, bem como a reabilitação e os  

cuidados paliativos e tem como norte a “utilização de 

epidemiologia para o estabelecimento de prioridades ”. 

Senhor Presidente, só mais uns minutos para 

concluir. 

Uma eventual obrigação de custear as ações 

não abrangidas por essa política traz graves conseq uências 

para a gestão do SUS, para a sua estrutura, organiz ação, 

planejamento, administração e financiamento.  

Quanto à obrigação do Estado de 

disponibilizar medicamentos ou tratamentos experime ntais 

não registrados ou não aconselhados pelos protocolo s 

clínicos, deve-se dizer que o que é “experimental” não pode 

ser considerado “tratamento”, mesmo que um estudo 

experimental, uma determinada tecnologia ao medicam ento já 

comercializado com outra indicação terapêutica. Uma  

eventual obrigação desta natureza, antes de tudo, c olocaria 

em risco a saúde dos próprios pacientes e, além dis so, 

imporia ao SUS condutas diagnósticas e terapêuticas  não 

aconselhadas por serem comprovadamente inefetivas, ou por 

serem ainda experimentais, ou por serem alternativa s de 

pior ou igual resultados às disponíveis, ou por ser em mais 



onerosas ou por pouco, ou nada, agregarem em termos  de 

eficiência custo/benefício e custo/utilidade.  

Em todos esses casos, quem assumiria a 

responsabilidade técnica, administrativa e moral pe la 

utilização desses meios diagnósticos ou terapêutico s?  

Quanto à obrigação do Estado de fornecer 

medicamentos não licitados e não previstos nas list as do 

SUS, deve-se dizer que hoje existem no Brasil quare nta e 

duas mil, novecentas e oitenta e quatro diferentes 

apresentações medicamentosas registradas. Somente 

protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas são c apazes 

de definir adequadamente o rol de medicamentos a se rem 

utilizados racionalmente no SUS. 

Sim, o SUS permite o acesso aos 

procedimentos, medicamentos ou insumos quando os me smos são 

amparados em normas e instrumentos operacionais que  buscam, 

antes de mais nada, proteger o indivíduo e garantir  a 

integralidade assistencial sustentável para todos c om 

melhor resultado, o menor risco e o menor custo e g asto. 

 
“Sim, o SUS permite o acesso a 

procedimentos, medicamentos ou insumos 
quando os mesmos são amparados por normas e 
instrumentos operacionais que buscam 
proteger o indivíduo e garantir a 
integralidade assistencial sustentável para 
todos, com o melhor resultado, o menor risco 
e o menor custo e gasto. 

Assiste-se, hoje, no Brasil, a 
escolha por medicamentos” -  de maior custo 
- “fora dos protocolos do SUS, normalmente 



mais caros do que os disponíveis, para os 
quais inexiste avaliação de resultados.“ 
 

Não existe avaliação de uso, o que gera um 

enorme desperdício de recursos públicos. 

“Por fim, por entendermos que a 
incorporação de novas tecnologias, insumos e 
medicamentos deve ser criteriosa e que, uma 
vez incorporadas, devem ser adequadamente 
reguladas por Protocolos Clínicos e 
Terapêuticos, o Ministério da Saúde, por 
orientação do Ministro José Gomes Temporão, 
traz algumas propostas para resolver estas 
questões: 

1. Quanto aos protocolos clínicos e 
diretrizes terapêuticas, propomos atualizar 
os já existentes e elaborar novos 
protocolos, atualizando-os periodicamente, 
sempre com base na melhor evidência 
científica disponível;  

2. Quanto à incorporação de novas 
tecnologias, insumos e medicamentos, 
propomos o aperfeiçoamento da Comissão de 
Incorporação de Tecnologias (CITEC), do 
Ministério da Saúde, ampliando sua 
composição, agilizando suas decisões e 
tornando o seu funcionamento mais 
transparente.  

3. Quanto à pesquisa, propomos 
aperfeiçoar a organização da pesquisa em 
redes de centros de referência para 
estabelecer nacionalmente resultados; 

4. Quanto à prescrição de 
medicamentos, especialmente os de alto 
custo, e adequado manejo dos pacientes, 
propomos incrementar a criação de Centros de 
Referência” - em conjunto com Estados e 
municípios - “para a assistência a estes 
pacientes; 

5. Quanto às ações judiciais, 
propomos criar os mecanismos necessários 
para oferecer ao Judiciário “ - como há em 
alguns Estados - “assessoria técnica em 
centros de referência, por profissionais ad 
hoc, sem conflito de interesses e sem 
relação com a assistência e prescrição aos 
pacientes.  
 



Todas essas proposições, Senhor Presidente, 

serão detalhadas ao longo desta audiência. 

“Diante destes argumentos,  
esperamos” - o Ministério da Saúde espera e, 
certamente, todos os gestores - “que o 
Supremo Tribunal Federal, como de hábito, 
encontre subsídios para julgar com 
equilíbrio e ponderação tão delicado tema, 
que pode colocar em risco a própria 
sobrevivência do Sistema Único de Saúde, 
seja do seu ponto de vista de seu 
financiamento, seja pela quebra de seus 
princípios.” 
 

Muito obrigado.  

 


