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PREFÁCIO
O Conselho Nacional do Ministério Público tem, principalmente com
a maturidade institucional de agora, cumprido com esmero seu papel de
nortear a atuação do Ministério Público brasileiro, reforçando a unidade e
apontando por caminhos mais eficientes.
Entre as inúmeras atribuições do Ministério Público brasileiro,
tomou ainda mais destaque, em tempos de pandemia global, a questão
da saúde pública, que mereceu e merece uma atuação interinstitucional
articulada, madura e baseada na ciência.
O Sistema de Justiça impõe a seus atores que questões ligadas à
saúde tenham um tratamento lapidado com esmero não apenas pelas
ciências da saúde, mas, igualmente, pelo direito sanitário.
Com vistas a buscar esse aperfeiçoamento é que a Comissão da
Saúde, comprometida com os objetivos da nação e com as funções a
serem desempenhadas pelo Ministério Público, lança o segundo volume
da Revista de Direito Sanitário, abordando os desafios e as perspectivas
da atuação institucional em matéria de saúde.
Neste volume, tanto quanto no primeiro, alcança os objetivos
de produzir e difundir conhecimento, despertando o aprofundamento
temático e a descoberta de novos pontos de vista que visem a assegurar
aos direitos sociais a sua devida garantia.
Temas ligados aos desafios e às lições da pandemia de Covid-19, o
consequencialismo, as incertezas científicas, dados em matérias de saúde,
fundo nacional de saúde, saúde de servidores, a responsabilidade dos
entes federados, a saúde de pessoas idosas, a judicialização, as soluções
não judicializadas, entre tantos outros temas, são centrais na obra que se
apresenta.
A qualidade científica e editoral, que marca a segunda edição, é
fruto esperado de um Conselho Editoral que conta com nomes como a
Conselheira Sandra Krieger, o Conselheiro Otavio Rodrigues, Professores
Ingo Sarlet, André Ramos Tavares, Valter Shuenquener, Cesar Pasold,
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Levi Hulse, Jairo Bisol, Marcos Vinícius Furtado Coelho, entre tantos
outros Professores renomados.
É, sem dúvida, uma das mais completas e profundas obras sobre
Direito Sanitário. Que seja difundida, lida e estudada, servindo de guia
para a atuação do Ministério Público brasileiro.

Antônio Augusto Brandão de Aras
Presidente do CNMP
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APRESENTAÇÃO
A Comissão da Saúde do Conselho Nacional do Ministério Público,
em cumprimento aos objetivos previstos na Resolução CNMP nº 186, de
5 de março de 2018 (alterada pela Emenda Regimental nº 23, de 18 de
dezembro de 2019), estabeleceu no seu Plano Diretor para o biênio 20202021 dois eixos de atuação alinhados com o Planejamento Estratégico
do CNMP: 1. o estabelecimento de uma política continuada de atenção
à saúde mental dos integrantes do Ministério Público brasileiro e 2. o
desenvolvimento de estratégias para a racionalização da judicialização da
saúde.
Com intuito de contribuir para o desenvolvimento e o
aperfeiçoamento do pensamento jurídico sanitário, de compartilhar novas
metodologias de atuação do controle ministerial e de abrir espaço e dar
vazão a um pensamento comprometido com a necessidade urgente de se
racionalizar a judicialização da saúde, a Comissão da Saúde apresenta à
comunidade jurídica e a todos os entusiastas do direito sanitário a segunda
edição de sua Revista de Direito Sanitário.
Para prestigiar uma avaliação plural dos artigos e conferir maior
qualidade acadêmica à publicação, esta edição, inspirada pela Portaria
CES nº 01, de 22 de abril de 2021, foi precedida pela formação de um
conselho editorial composto por representantes de diversas instituições.
A produção científica objeto da presente publicação é centrada em
três grandes eixos temáticos: políticas públicas e papel dos atores do
sistema judiciário; resolutividade do Ministério Público na fiscalização
da política sanitária; e mecanismos não judiciais de controle da política
pública de saúde.
Na busca pela excelência editorial, buscou-se a implantação de
uma série de procedimentos de qualificação, destacando-se a prévia
apresentação dos requisitos metodológicos por meio de edital público
de chamada de artigos, a criação de ferramenta eletrônica de submissão
anônima de artigos e a avaliação por pares e pelo conselho editorial por
meio do sistema duplo cego1.
A cena sanitária atual – onde a crescente imunização contra a
Covid-19 é acompanhada pelo surgimento de novas variantes do vírus –
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reclama de todos os atores do direito sanitário um esforço hercúleo no
debate e no desenvolvimento de medidas inovadoras que possam contribuir
com o fortalecimento das políticas públicas de saúde, em especial com os
mecanismos de controle pandêmico.
Nessa linha, temos o orgulho de compartilhar com a comunidade
jurídica artigos de diversos expoentes do direito sanitário, oriundos de
instituições públicas e privadas, que indicam soluções e teses jurídicas
para os mais diversos desafios relacionados à concretização das promessas
esculpidas no art. 196 da Carta Magna.
A coletânea de artigos reforça o compromisso, inaugurado na edição
anterior, de engajar todo o Ministério Público em uma cultura de diálogo
interinstitucional capaz de desvelar caminhos para uma gestão e um
controle mais eficientes e resolutivos.
Inaugura a coletânea de artigos o escrito “Nada será como antes:
desafios para o SUS na pós-pandemia”, de Flavio Goulart. Neste texto o
autor reconhece na pandemia causada pela Covid-19 uma oportunidade
para a reformulação do Sistema Único de Saúde dirigida ao aumento da
produtividade dos serviços, a expansão da incorporação e o uso de novas
tecnologias, por meio de uma visão de resiliência, resolução, retorno,
reimaginação e reforma.
Em seguida, no artigo intitulado “As lições da pandemia ao direito
sanitário no Brasil”, Humberto Jacques de Medeiros traça rico e abrangente
panorama dos desafios e aprendizados que emergem da pandemia da
Covid-19 e catalisam o adensamento dos institutos do direito sanitário,
desde sua percepção coletiva até a posição do Ministério Público como
garantia institucional da estabilidade do sistema.
Lenio Streck, no artigo “Os limites do consequencialismo no direito
e a necessidade de respostas adequadas à constituição: questões de
políticas públicas no contexto de uma crise sanitária”, realiza ponderação
sobre a falta de critérios públicos universalizáveis nas decisões judiciais
relacionadas à pandemia de Covid-19, apresentando uma diferenciação
entre a utilização de critérios consequencialistas e critérios principiológicos.
Na análise de temas como a incorporação de avanços tecnológicos
e legislativos para rápidas respostas a emergências epidemiológicas, a
modernização da Política Nacional de Vigilância em Saúde ocupa o foco
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do artigo “A preparação e a resposta às emergências em saúde pública no
Brasil devem ser política de estado”, de Wanderson Kleber de Oliveira.
Alejandro Gabriel Olivieri e Gustavo Javier Castro Silva abordam
relevantes aspectos da preservação da privacidade dos indivíduos frente à
coleta de dados digitais relevantes para o desenho das políticas de controle
e enfrentamento da pandemia, no artigo “A sociedade digital de extração
de dados na pandemia e seus impactos nas políticas públicas de saúde”.
A atuação do Fundo Nacional de Saúde, e sua capacidade de colaborar
com a atuação de todos os órgãos de gestão e de controle, para a execução
ordenada e escorreita de políticas de saúde, é objeto do artigo “Fundo
Nacional de Saúde (FNS), um aliado à transparência e regularidade da
utilização de recursos do SUS”, de Dárcio Guedes Júnior e Dayanne Kelly
Leite de Azevedo.
Em “Covid-19: o direito à intimidade diante da necessidade de
retorno ao trabalho presencial. O que a comunidade de princípios tem
a dizer?”, Alvaro Luis Ciarlini busca aplicar conceitos de ponderação
extraídos do pensamento de Ronald Dworkin para solucionar a discussão
envolvendo a preservação da intimidade de servidores públicos sobre
questões relacionadas à pandemia, tais como a submissão ao programa de
imunização, com o interesse público de garantir, no caso do retorno dos
servidores às atividades presenciais, a mais ampla segurança e eficiência.
O fortalecimento do Sistema Único de Saúde por meio da implantação
de adequados planos de carreira, cargos e salários é destaque no artigo de
Luiz Antônio Freitas de Almeida, vindo a formular importante provocação
para que os órgãos de gestão os implantem, ao passo que conclama os
órgãos de controle à sua exigência.
As autoras Verônica de Almeida Carvalho e Ariela de Almeida Serra,
ao estudarem a anatomia constitucional da divisão de competências em
matéria sanitária, lançam em “Responsabilidade solidária entre os entes
federativos em matéria de saúde: uma perspectiva constitucional” relevante
provocação acerca da necessidade dos órgãos judicantes promoverem a
adequada responsabilização de cada um dos entes federados, como forma
de garantir a aplicação justa dos parcos recursos públicos.
Ao tratar de importante dimensão transversal das questões da
saúde no artigo “Extensão do ‘estratégia saúde da família’ ao atendimento
13
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dos idosos acolhidos em instituições de longa permanência públicas e
privadas regularizadas perante o conselho municipal de direitos dos
idosos: análise casuística e fundamentação jurídica para a atuação coletiva
do Ministério Público”, Luan de Moraes Melo traça importante correlação
entre o desenvolvimento de ações de saúde típicas da atenção primária e
os equipamentos de assistência social que promovem o acolhimento de
idosos de longa permanência, como forma eficaz de garantia da saúde.
No artigo intitulado “A judicialização do projeto Mais Médicos para
o Brasil”, Isabel Rodrigues Chanes parte de substanciosa pesquisa de
dados estatísticos para estabelecer um interessante recorte da temática da
judicialização da saúde, traçando seus contornos no quanto pertinente às
questões relacionadas ao referido programa.
Lindinalva Helena Barbosa Teixeira, Alex Sander Duarte da Matta
e Artur Iuri Alves de Sousa propõem, no artigo “Código sanitário para
entes do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária: modelo de organização
baseado na integridade, na gestão da qualidade, no gerenciamento do
risco e nos perfis de competência”, importante discussão relativa ao
estabelecimento de um modelo de código sanitário para os entes do
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, como forma de superar um
atual quadro de heterogeneidade na aplicação dos temas e nas diretrizes
estabelecidas nos regulamentos do SUS.
Enfim, um conjunto consistente de artigos científicos que debatem
temas e trazem reflexões de relevo para o desenvolvimento do direito
sanitário brasileiro e para o enfrentamento dos imensos desafios em saúde
pública num mundo ainda tomado pela pandemia de Covid-19.
Para a sua apreciação, amigo leitor.
Brasília, primavera de 2021

Sandra Krieger Gonçalves
Conselheira Nacional do Ministério Público
Presidente da Comissão da Saúde
Editora-Chefe
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NADA SERÁ COMO ANTES: DESAFIOS
PARA O SUS NA PÓS-PANDEMIA
Flavio Goulart1
RESUMO
Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a
confiança; todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas
qualidades. O dito de Luís de Camões é inteiramente pertinente aos dias
de hoje, diante das mudanças que perpassam insistente e radicalmente o
cenário da saúde, diante da pandemia de Sars-Covid-19. Coloca-se assim
o panorama epidemiológico, as percepções da sociedade e a gestão do
setor em permanentes desafios relativos à necessidade de transformações
profundas – de forma nunca vista, aliás. Isso impõe a necessidade de
mudanças extraordinárias nos sistemas de atenção à saúde, implicando
percursos insubstituíveis, tais como: reconhecer expectativas e necessidades
dos cidadãos usuários, servidores e profissionais e atender ao imperativo
de aumentar a produtividade dos serviços, bem como da necessidade de
flexibilizar o cuidado, com a expansão da aplicação de novas tecnologias.
Torna-se preciso pensar em ajustes sistêmicos no SUS, para os quais um
roteiro chamativo combina resiliência, resolução, retorno, reimaginação
e reforma. Fica claro que, se mudou o tempo e também a natureza dos
eventos sociais, além da maneira das coisas mudarem, em termos de
rapidez e radicalidade nas transformações, um novo tempo, ainda mal
delineado, parece guardar poucas relações com o passado e não cabe
mais fazer apenas “mais do mesmo”. Isso não resolveria os problemas
que pulsam no cotidiano da vida e da gestão da saúde e, assim, cabe ter
as mentes e a inteligência organizacional abertas para novos modos de
imaginar e fazer as coisas acontecerem. Caso contrário, o fracasso do SUS
é certo.
Palavras-Chave: Sars-Cov-2. Covid-19. Gestão de Saúde. Sistema Único
de Saúde.

1

Doutor de Saúde Pública pela ENSP/Fiocruz. Docente aposentado do Curso de
Medicina da Universidade de Brasília.
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Já dizia Camões: “Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,
muda-se o ser, muda-se a confiança; todo o mundo é composto
de mudança, tomando sempre novas qualidades. E arremata mais adiante:
outra mudança faz de mór espanto, que não se muda já como soía”. Tal
dito é inteiramente pertinente aos dias de hoje, diante das mudanças
que perpassam insistente e radicalmente o cenário da saúde, colocando
o panorama epidemiológico, as percepções da sociedade e a gestão do
setor em permanentes desafios relativos à necessidade de transformações
profundas – de forma nunca vista, aliás.
Com efeito, a presente pandemia de Sars-Covid-19 vem impondo a
necessidade de mudanças extraordinárias nos sistemas de atenção à saúde,
dentro de uma lógica que grosseiramente poderia ser enunciada como: ou
muda ou fenece. Isso vale para o nosso Sistema Único de Saúde e implica
percurso por trajetos insubstituíveis, tais como: reconhecer expectativas
e necessidades dos cidadãos usuários, em primeiro lugar, mas também
dos servidores e profissionais e atender ao imperativo de aumentar a
produtividade dos serviços, bem como da necessidade de flexibilizar o
cuidado, com a expansão da aplicação de novas tecnologias. Isso sem
deixar de lado certas questões que dizem respeito a significados presentes
nas mentes de quem decide, trabalha ou utiliza o sistema de saúde.
Entre os problemas gerados pela pandemia, vigora neste momento no
Brasil uma superposição de suas famosas “ondas”. A mais atual atingiria
mais intensamente as pessoas portadoras das chamadas comorbidades
e justificaria uma nova designação para o fenômeno, ou seja, não mais
uma pandemia, mas sim uma sindemia, neologismo que tem por base a
palavra grega synergos (associação), para significar o fato de que a ação
de mais de um agente acaba por provocar efeito maior do que o esperado
no processo. Sindemia, então, traduziria um complexo causal de fatores
sociais e ambientais capazes de promover ou incrementar os efeitos
negativos das interações entre situações diversas. Isso seria distinto de
simples comorbidade, já que implica interações entre condições que
incrementam as possibilidades de intensivos prejuízos aos resultados
sanitários (SINGER, 2009; MENDES, 2020).
Seria apropriado falar também em transmorbidade, por envolver
interações entre situações diversas, como condições agudas transmissíveis
e não transmissíveis, além de condições crônicas não agudizadas e
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outras que nem são doenças, como aquelas derivadas da maternidade,
as perinatais, as de idosos etc. São processos agravados em ambientes de
desigualdade e também pela crescente presença de doenças emergentes
resultantes da globalização, do aquecimento global, da degradação
ambiental e das desigualdades sociais (MENDES, 2020).
É criada, assim, uma “tempestade perfeita”, capaz de abrir caminho
para uma supersindemia, tal como poderia ser considerada esta atual de
Covid.

I – A RESILIÊNCIA DO SUS
O SUS tem dado conta do recado de conter a pandemia, embora com
não poucas limitações. Mas independentemente disso, há motivos para
buscar seu aprimoramento, em termos operacionais, principalmente, mas
também filosóficos e conceituais. Por diversas razões, talvez tenha chegado
a hora de se pensar mais amplamente tal sistema, chegando mesmo até
a um projeto de SUS possível, devidamente ressignificado, e não mais o
daquele SUS sonhado, que não conseguiu se viabilizar totalmente, apesar
da generosidade dos seus propositores, um tanto nefelibatas na verdade.
Tudo isso sem abrir mão de uma necessária compostura, e dentro de
alguns princípios.
Um primeiro movimento para tais mudanças adaptativas deveria
ter como mote um solene adeus às ilusões! – entre estas, a crença de
que seria possível dar tudo para todos; a de que todo poder deve ser
atribuído aos municípios em matéria de saúde; a do enganoso controle
social, que se realiza mais sobre a sociedade do que a partir dela; a
certeza de que existiria profunda maldade na ação do setor privado e que
sua incompatibilidade com o sistema público é inerente a ele e, portanto,
irrecorrível; a crença de que recursos seriam materiais elásticos e que,
assim, os orçamentos públicos seriam sempre uma questão de decisão
política que escapa à lógica aritmética (GOULART, 2020).
Com efeito, torna-se preciso pensar em ajustes sistêmicos no SUS,
compatíveis com o que tem sido chamado, nestes tempos de pandemia,
de novo normal, a suceder o período de incertezas e trevas trazido por
ela. Mas antes cabe considerar que tais mudanças necessárias e mesmo
imperativas não se configurem apenas como medidas do tipo mais do
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mesmo, coisa que no campo da saúde têm presença muito marcante,
historicamente pelo menos, primando por mudar deixando tudo como
está. Neste aspecto, uma fórmula chamativa, denominada de “5R”,
pode puxar a fila das medidas de mudança real, sendo elas: resiliência,
resolução, retorno, reimaginação e reforma (SINGHAL, 2020). Não seria
exagero mesmo falar em uma necessária mudança de paradigma, a ser
melhor explicitada adiante.
O tema da resiliência, que deve ser compreendido sob uma noção
processual, é um bom ponto de partida. Alguns autores têm se debruçado
sobre tal atributo dos sistemas de saúde, particularmente em contextos de
crise sanitária e financeira, como o que se vê no presente. Tal termo vem
da metalurgia, daí sendo incorporado à psicologia e às ciências sociais
em geral. Naquela, é a propriedade que alguns materiais apresentam de
retornar à forma original após terem sido submetidos a alguma deformação;
na segunda, em sentido figurado, diz respeito à capacidade de um
indivíduo se recobrar ou se adaptar com facilidade de eventos danosos ou
às mudanças de seu entorno. A expressão vem sendo empregada também
em relação a sistemas sociais complexos, como é o caso da saúde, com
foco especial em momentos nos quais ocorre redução radical de recursos
em função de crises econômicas, medidas de austeridade ou mesmo pelo
aumento exagerado de demanda, como no caso presente de pandemia. O
senso comum, aliás, já indicaria que países com fragilidades na estrutura
de seus sistemas de saúde apresentam baixa resiliência face a impactos de
tal natureza. (MASSUDA et al., 2021)
Tal resiliência, como lembra Mendes (2020), tem a ver com o
equilíbrio nas contas e sustentabilidade das organizações de saúde. Mas
sem dúvida é mais do que isso. É preciso primeiro admitir, com foco
na situação brasileira, que o sistema de saúde tem passado por intenso
solapamento, tanto simbólico como material, aprofundado na atual
conjuntura, mas que sem dúvida já vinha de momentos anteriores, nos
quais a defesa do SUS constitucional ficou muitas vezes apenas no discurso,
submetido a notórios interesses corporativos e também a políticas rasteiras
de índole corporativa ou de origem naquele mesmo “Centrão” que ainda
hoje dá as cartas no país.
Há que se admitir, aliás, que a história do SUS mostra revezes
frequentes, sem embargo de alguns avanços concretos, porém esporádicos
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e logo eclipsados pelo domínio de forças avessas à ideia matriz explicitada
na Constituição de 1988. O fato de o sistema ainda estar vivo e ter mostrado
capacidade de reação ao longo da presente pandemia seria milagrosa, não
fosse sua sustentação por atores sociais que ainda não se renderam às
forças da Nêmesis habitual, entre os quais se podem contar muitos de
seus agentes, de extração técnica ou política.
Dentro de tal contexto é que há que se considerar a questão
da resiliência. Há por certo um conjunto de fatores internos e externos
ao sistema de saúde que incontestavelmente repercutem na visão social e
no desempenho do SUS, atentando assim contra sua suposta qualidade,
enfraquecendo-o, seja pela ação de seus atores diretos, seja por setores
concorrentes privados e, fundamentalmente, pela visão deteriorada que
acaba sendo construída socialmente. Mas, de toda forma, o governo
atual, mesmo com a soma incomparável de equívocos materializados ou
ideológicos que produz diuturnamente, não pode ser considerado como
o único ou o maior culpado pela atual situação de enfraquecimento e
solapamento da resiliência do SUS. Não se deve deixar de considerar,
entretanto, que a atual conjuntura, na qual se combinam a pandemia e um
governo avesso, tem feito com que tal inação associada a tais equívocos
concorram para a deterioração da percepção social e da própria efetividade
do sistema.
Não seria demais insistir, ainda, que tal resiliência dependeria,
também, do modelo assistencial em vigor, que deveria ser ancorado na
capacidade ordenadora da atenção primária à saúde e assim adquirir
papel estruturante e de resgaste simbólico das ideias matrizes do SUS.
Importância especial deveria ser conferida a tal quesito, não cabendo
tratá-lo meramente como um item a mais dentro de uma vasta série;
não uma solução sem problemas ou um problema sem solução, mas
simplesmente uma solução com alguns problemas, que entretanto podem
ser equacionados (OPAS, 2018).
Torna-se também preciso não esquecer que a crise de resiliência
dos sistemas de saúde, e do SUS em particular, não é obra exclusiva
de condutas políticas ou gerenciais equivocadas ou de situações sobre
as quais não se tem controle, como a presente pandemia, mas também
de incompreensões ou significados distorcidos, de fundo cultural – dos
tais significados, portanto – que a sociedade incorporou a respeito do
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direito à saúde, tanto por parte de seu contingente de usuários, como de
políticos ou de profissionais.
Sobre o papel da reimaginação, ou também ressignificação e
reinvenção, caberia, preliminarmente, compreender a extensa história
da reforma da saúde no Brasil, com seus verdadeiros momentos
de imaginação, por parte de atores sociais. Mas é preciso estar atento
com a busca de novos significados para ideias e práticas, cuidando de
distinguir aquelas que eventualmente tenham se desgastado com o tempo,
por não serem de fato sustentáveis perante a realidade ou por já terem
nascido inadequadas.
Assim é que entra em cena a capacidade de formar significados,
bem como de ressignificá-los, de forma a dar resposta às crises, a serem
consideradas não apenas como reveladoras das vulnerabilidades do
sistema, mas ao mesmo tempo capazes de apontar oportunidades para
sua melhoria. Crises na saúde, como a atual, obrigam a um profundo
reexame, seja por parte das lideranças e dos profissionais, mas também
da comunidade de usuários, da compreensão profunda do modo e do
locus em que os cuidados são prestados, dos limites profissionais e de sua
flexibilidade, dos recursos necessários e dos custos a serem gerenciados
(MASSUDA et al., 2021).
O processo de tal ressignificação requer encarar mudanças reais e de
fundo, tais como a de questionar os papeis tradicionais dos profissionais
e das organizações de saúde; de se trabalhar com a noção de valor; de
experimentar modelos aperfeiçoados e consagrados internacionalmente
de prestação de serviços; de expandir a atenção até o ambiente domiciliar,
escola e trabalho; de ampliar o uso de tecnologias em benefício dos
pacientes; de ter como foco real as pessoas, suas famílias e a comunidade;
de transformar os sistemas logísticos, além de colocar foco mais real e
aprofundado nos determinantes sociais e comportamentais da saúde,
entre outros aspectos (NEJM, 2017).
Com efeito, não são poucos os problemas de imaginação e significação
– ou de sua falta – que afetam e constrangem a prestação de serviços
em saúde. A cultura de usuários, por exemplo, com seu vasto repertório,
deve ser levada em conta, tendo como alguns exemplos: “a saúde tem
obrigação de me dar tudo que eu preciso!”, ou seja, o sentimento de
direito irrevogável, com acesso imediato, a toda gama de serviços de saúde
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possíveis, não importando a dimensão e a natureza de tal necessidade; a
negação da necessidade de se alocar mais recursos na saúde, bastando
apenas “melhorar a gestão”; a confiança irrestrita no poder médico,
particularmente dos especialistas, além das tecnologias dependentes de
capital; a desvalorização do cuidado à saúde que venha sem prescrição
medicamentosa; a valorização acrítica dos serviços de pronto-atendimento,
em detrimento da atenção primária estruturada, além de outros mais.
De fato, não haveria sistema de saúde que pudesse se mostrar como
resiliente diante de expectativas como essa. Não é à toa que os gestores de
saúde, em toda parte e nos três níveis de governo, estão sempre em apuros
para atender a tantas demandas na saúde, algo que parecia tão simples
nas propagandas das campanhas eleitorais. Como afirmou o sociólogo
húngaro-britânico, especialista em questões de saúde, Frank Furedi, da
Universidade de Kent:
As sociedades ocidentais não vão superar a crise dos
sistemas de saúde. Por mais que os governos joguem
dinheiro no setor, um número cada vez maior de
pessoas se identificará como doente. A solução para o
problema não está no âmbito das decisões políticas, mas
sim no âmbito da cultura. São coisas que estão além
das possibilidades dos sistemas de saúde isoladamente
(FUREDI, 2006).

Cultura, imaginação, significados, promoção da resiliência devem,
portanto, fazer parte da equação da saúde.

II – O PÓS-PANDEMIA E A GESTÃO PÚBLICA NAS
CIDADES
A gestão pública dos espaços urbanos, na qual estão incluídas as
intervenções governamentais em face da presente pandemia, remete de
imediato à expressão questão urbana desenvolvida na obra seminal do
sociólogo espanhol Manuel Castells (2020). Nela procura-se desvendar a
ideologia produzida por certos segmentos sociais, em seu intento de ocultar
a dominação, a exploração e a distribuição desigual dos serviços públicos
e dos equipamentos de consumo coletivo. Castells pensa a urbanização
contemporânea através de uma chave materialista histórica, constituindo
um ponto de referência na chamada “nova sociologia urbana”, ao buscar
entender a cidade dentro de um contexto de diferenciação funcional e
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social, através de processos históricos e de atributos de criação de novas
relações em uma cultura dita urbana.
Assim, para Castells, a questão urbana refere-se à cidade como
espaço de reprodução da força de trabalho, por meio de equipamentos
e serviços públicos. Para além do espaço de trabalho, aquele da cidade é
conformado para viabilizar trocas e, tendo o Estado de bem-estar social
como referência, garantindo as condições de vida e reprodução da classe
trabalhadora entendida de maneira ampla. As ideias de Castells tiveram
grande impacto no Brasil e foram importantes para a verdadeira guinada
dos direitos ao final da ditadura militar, colocando os movimentos sociais
urbanos como atores importantes, através dos quais reivindicações
significativas foram direcionadas ao Estado, como por melhores condições
de moradia, educação e saúde, além de participação efetiva na definição
dessas políticas.
A gestão da qualidade da vida nas cidades com a pandemia e mesmo
depois dela, com seus reflexos na saúde das pessoas, é, portanto, assunto
altamente pertinente ao presente momento. Segundo Bonduki (2021), a
atual pandemia representa um quadro especial na história da humanidade,
ou pelo menos da idade industrial, dentro do qual os modos de morar e
de viver, embora possam ter apresentado algumas mudanças positivas,
apontam também para individualismo, isolamento entre as pessoas e
segregação, além de comprometer a convivência entre indivíduos nos
espaços públicos, com implicações evidentes em termos de saúde mental.
Entram aqui em cena, com total relevância, os chamados
determinantes sociais da saúde (GARBOIS et al., 2017), uma vasta gama
de fatores tais como renda, moradia, deslocamentos, nutrição, acesso
a serviços urbanos, fatores agora em colapso, mas que certamente se
mostram como pontos nevrálgicos em toda ação sanitária. Além disso, o
que se vê pela frente é a consunção das reservas de solidariedade social,
com seus desdobramentos em termos de desigualdades crescentes,
criminalidade e violência, inclusive policial, segundo o mesmo Bonduki.
O certo é que se frustraram aqueles que previram que a
excepcionalidade gerada pelo coronavírus seria breve e que rapidamente se
voltaria à vida que havia antes; ao contrário, tudo indica que a humanidade
deverá conviver com tal situação, bem ou mal, por muitos anos, mesmo
após a obtenção de índices significativos de vacinação. Esta duração
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longa da pandemia deverá consolidar certas tendências de mudanças
comportamentais que afetarão a vida urbana, afetando tanto a vida das
pessoas como das empresas e outras organizações da sociedade. Isso
afetará múltiplos aspectos da vida urbana, tais como habitação, trabalho,
educação, cultura, espaço público, mobilidade, lazer, entretenimento e, é
claro, saúde. E as mudanças que surgirem, sejam positivas ou negativas,
viriam para durar, segundo o mesmo autor.
O entendimento dos novos modos de vida após a pandemia é essencial
para a adequada formulação de políticas públicas, e muitos aspectos
deverão ser considerados e apreendidos dentro de tal campo. Sobre a
moradia, ela representará um locus central de vida familiar, profissional ou
social, sendo, ao mesmo tempo, lugar de trabalho, estudo, lazer, exercícios
físicos e relacionamento social em geral. Isso acarretaria, por certo, que
o direito à habitação deve ganhar enorme centralidade. Na questão do
trabalho, agora também deslocado para tal ambiente, os empregadores,
sejam públicos ou privados, devem se reorganizar, visando a sistemas
presenciais ou remotos híbridos, com o desenvolvimento de ferramentas
digitais e inteligência artificial, o que, entre outras consequências, algumas
não exatamente positivas para os trabalhadores, reduzirá os custos dos
processos de trabalho (BONDUKI, 2021).
Mas existem outras consequências, resumidamente apontadas
pelo autor em foco: na educação também o híbrido de ensino on-line e
presencial deverá se impor, com incorporação de docentes, debatedores
e alunos em escala que em muito ultrapassará o nível local; os ambientes
de moradia, trabalho e estudo exigirão, naturalmente, conexão à internet
rápida em ambientes apropriados em termos de funcionalidade e
conforto; a conectividade, inclusive para a população de baixa renda como
atributo essencial das políticas; as questões de urbanização e saneamento,
agravadas pela atual pandemia, precisam ser de fato alçadas à categoria
de direitos urbanos fundamentais, como resultado de negligenciamento
pretérito da ação pública; o crescimento dos conflitos familiares, gerando
separações ou reforçando a tendência de os casais morarem separados,
aumentando a demanda por habitação e o risco de violência doméstica.
Tudo isso contribui para que a desigualdade social e urbana se agrave.
E não param por aí as consequências, atingindo também questões
tão diversas como os processos de deslocamento entre moradia, trabalho,
escola e lazer; as lógicas de planejamento urbano; a distribuição e a
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estrutura dos recursos de entretenimento etc. Esse novo quadro significa,
provavelmente, a maior alteração urbana desde a consolidação da moderna
cidade industrial. Mas uma coisa parece certa: o modo de morar e de viver
dentro de tal cenário, embora possa ter alguns aspectos positivos, reforça
o individualismo, o isolamento entre as pessoas e a segregação, além de
desestimular a convivência no espaço público, podendo gerar cidades
ainda mais desiguais, nas quais grande parte da população poderá ser
excluída das oportunidades urbanas (BONDUKI, 2021).
No caso específico da saúde, a atual pandemia, sem dúvida a maior
crise sanitária do século, vem colocando em prova a resiliência e a
capacidade operacional do SUS, particularmente nos sistemas municipais,
dando extrema visibilidade aos desafios da saúde pública no país. O SUS,
apesar de desprestigiado, saiu-se bem, diga-se de passagem. Mas os
gestores de saúde nas três esferas de governo, principalmente nos estados
e municípios, estão enfrentando e deverão continuar a enfrentar demandas
públicas crescentes de saúde, não só pelas sequelas da pandemia, como
também pela já prevista evolução natural das demandas sociais, com as
já notórias pressões epidemiológicas e demográficas (MASSUDA et al.,
2021).
O fato é que a situação atual não só aniquilou muitas das expectativas
existentes anteriormente, como colocou no cenário novas questões,
mostrando que, se é certo que a pandemia vai passar, é também hora
de indagar o que virá depois. Assim, agendas para a saúde nas cidades
devem desde já ser pensadas com maior profundidade e factibilidade,
tendo como princípio essencial de organização de prestação de serviços
de saúde a Atenção Primária à Saúde (mais conhecida no Brasil como
Atenção Básica). E que não se perca de vista o fato que haverá eleições
para os governos estaduais e o Federal já no próximo ano.
Assim, uma boa agenda de saúde para as cidades deve conter como
pressupostos: o acesso à saúde irrestrito e de qualidade; o uso de recursos e
a regulação do sistema de saúde efetivos; a busca da equidade; a relevância
do papel regulador e distributivo do Estado, em suas três esferas.
Em uma síntese, os componentes de tal agenda devem incluir, assim,
uma atenção básica resolutiva; capaz de coordenar o cuidado de forma
longitudinal; eficaz na contenção de custos e enfim capaz de garantir o
direito à saúde e reduzir o adoecimento e as mortes evitáveis. Mas isso
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será de pouco efeito se não for estabelecida uma dinâmica de regulação
sistêmica, que garanta aos usuários do SUS não apenas receber um
tratamento adequado e de qualidade, mas também sua oferta em tempo
oportuno, de forma a salvar vidas, poupar recursos, reduzir filas e assim
otimizar todo o sistema. A desejável expansão da cobertura da atenção
à saúde, com acesso real e resolutividade efetivos, deve ser estabelecida
de forma a reduzir não só a morbidade e a mortalidade evitáveis, mas
também o uso distorcido dos recursos disponíveis (IEPS, 2020).
As relações entre o público e privado devem se estabelecer sob uma
nova ótica, ou seja, a gestão de contratos com prestadores, fornecedores e
mão de obra em geral precisa ser orientada não mais por coeficientes de
produtividade, mas principalmente por valor, com foco na resolutividade,
ganhos em capacidade assistencial e gerencial e, principalmente, melhoria
da situação de saúde das pessoas. Além disso, deve ser estabelecida a gestão
por protocolos definidos relativos à oferta de serviços, medicamentos e
práticas profissionais (IEPS, 2020; NEJM, 2017).
Além disso, em relação à força de trabalho, é fundamental estabelecer
estratégias de treinamento, capacitação e motivação, buscando impactar
diretamente a produtividade e a capacidade resolutiva, de forma a ampliar
o acesso e a melhorar a qualidade. Além disso, como metas de alcance
mais sistêmico, cabe promover e construir uma cultura de monitoramento
de ações, com responsabilização e aprendizagem contínua, buscando, além
da resolutividade e da produtividade, o desenvolvimento de capacidade
epidemiológica, de forma a mapear necessidades e demandas de saúde
de acordo com o perfil da população, garantindo mais efetividade e
integralidade e possibilitando a avaliação do impacto das políticas
adotadas, além de investimento na promoção da saúde (IEPS, 2020). Sem
esquecer de aspecto profundamente negligenciado na história do sistema
de saúde no Brasil: o especial cuidado, não só em termos de saúde, mas de
bem-estar social em geral, que deve ser dedicado àqueles que têm o papel
essencial de cuidar (REME, 2010).
Incrementar a sustentabilidade dos recursos aplicados na saúde, com
os devidos impactos positivos na saúde da população, também é aspecto
essencial. Para tanto, é fundamental abrir espaços para a participação
e a “cocriação” dentro do sistema local de saúde, possibilitando que a
pressão de usuários bem informados gere serviços mais efetivos e reduza
as desigualdades no acesso (IEPS, 2020).
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III – OS DILEMAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO
PERÍODO PÓS-PANDÊMICO
Entre outras consequências da atual pandemia, já é visível uma onda
de pessoas com sequelas diversas, aspecto ainda pouco reconhecido ou
mensurado, mas que já se mostra especialmente preocupante. Com efeito,
já se fala hoje na categoria de “pacientes invisíveis”, na qual se incluem
não só os portadores de tais sequelas, como também toda uma gama de
pessoas com condições crônicas, cujo controle, por temor dos mesmos em
frequentar serviços de saúde ou pelas próprias limitações destes devido à
superlotação, acabou sendo afetado durante a presente crise (MENDES,
2020). Com isso, os serviços de saúde terão que se desdobrar, seja para
atender a suas demandas históricas prévias, descuidadas por um tempo,
ou às emergentes, que nem previstas estavam até há bem pouco tempo.
Tudo isso dentro de um cenário no qual transformações
epidemiológicas e da carga de doenças que já se anunciavam desde o
final do século passado como marcantes e também dignas de preocupação
por parte dos sistemas de saúde. Com efeito, estudos baseados em novas
metodologias de pesquisa epidemiológica, denominadas carga global
de doença, nas quais o foco está nos anos de vida perdidos por doença
(DALY), mostram que, no grupo de enfermidades relacionadas aos
determinantes sociais, que engloba aquelas de natureza transmissível,
as ligadas à maternidade, ao período perinatal e também às carências
nutricionais, controláveis por medidas de proteção específicas ou promoção
de hábitos saudáveis – nem todas apresentam perspectivas otimistas para
a sua redução, com grandes diferenças entre as diversas regiões do planeta
(THE LANCET, 2020).
Ainda no que se refere às condições não transmissíveis e de
natureza crônica ou degenerativa, como é o caso das doenças mentais,
cardiovasculares, diabetes e câncer, bem como para aquelas decorrentes de
lesões por acidentes, inclusive de trabalho, traumatismos e outras formas
de violência individual e social, a tendência é nitidamente de incremento.
Em tal cenário, possuem especial relevância alguns conceitos
orientadores das práticas dos profissionais de saúde, envolvendo ao
mesmo tempo aspectos clínicos, éticos, culturais e sociais, como foco
especial na saúde como direito e na relação profissional-paciente, aí
incluindo os custos e os benefícios dos serviços de saúde para as pessoas,
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as prioridades que devem ser assumidas na assistência, a composição
e a qualificação das equipes, bem como as questões de quantidade e
qualidade da prestação de serviços. Assim, é preciso direcionar a formação
e a composição não só dos profissionais e suas práticas, mas também dos
sistemas de saúde, para adequá-los às novas exigências humanas, técnicas
e científicas. Isso significa que essa nova realidade exigirá profissionais de
saúde com formação mais diversificada e ampla, com visão e prática social
de promoção da saúde e maior qualificação e capacidade de responder
às múltiplas demandas geradas pela transição do padrão de doenças
(GOULART, 2013).
Além disso, haverá necessidade cada vez maior de incorporação e
ampliação dos quadros de novos profissionais no campo da saúde e, entre
estes, podem ser citados alguns já tradicionais, tais como nutricionistas,
psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, mas também outros, como
uma vasta gama de praticantes de outras habilidades no campo social e
da saúde, como terapeutas de família, cuidadores domiciliares, terapeutas
de várias especialidades e até mesmo pessoas das próprias famílias a
serem colocadas no papel de cuidadores (mães, mulheres em geral, filhos,
irmãos mais velhos) – treinados para tanto. Enfim, gente que trabalhe com
uma visão mais ampliada não só de assistência, mas principalmente de
promoção da saúde. É fundamental que esses profissionais para o século
XXI compreendam as ações de saúde dentro de seus aspectos culturais,
sociais e, fundamentalmente, na promoção de estilos de vida saudáveis.
Em prazo um pouco mais longo, ou seja, para os próximos anos, os
serviços de saúde devem também se preparar para receber uma nova carga
de doenças, para as quais as estimativas, em relação aos anos anteriores,
são de acréscimo acentuado e mesmo de aceleração de incidência, aí
incluindo as doenças mentais de diversas naturezas, mas principalmente a
depressão, a adição a drogas e o suicídio; a AIDS; as condições ligadas ao
estilo de vida (decorrentes do tabagismo e do alcoolismo, por exemplo);
as condições crônicas de maneira geral (diabetes, câncer, artroses,
obesidade), além de violências, traumatismos e doenças profissionais em
geral (GOULART, 2013).
Isso tudo com a necessidade de se conciliarem as políticas de governo,
por exemplo, para a formação de tais profissionais, com o bem-estar da
coletividade e adição de qualidade aos anos de vida, não apenas de sua
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prorrogação pura e simples. E uma pergunta não se cala, particularmente
no Brasil: até que ponto governos que encaram a saúde apenas como
gasto, ou que rejeitam a validade das evidências médicas ou políticas na
elaboração das políticas de saúde, estariam dispostos a bancar e garantir
tal desiderato? Aliás, se não bastassem as consequências dos processos de
transição demográfica e epidemiológica, os desafios aos sistemas de saúde
tornam-se ainda mais complexos e problemáticos devido aos obstáculos
políticos e institucionais vigentes, dificuldades estas caracterizadas pela
conjunção da carência de recursos financeiros e a consequente disputa
acirrada por eles; pela elevação progressiva dos custos dos serviços
médicos, em boa parte, fruto da incorporação desmedida de tecnologia
de alto custo; pela cultura de hospitalização tão difundida e praticada
nos sistemas de saúde; pela existência de um quadro profissional limitado
e pouco adequado, seja do ponto de vista qualitativo ou quantitativo
em relação às necessidades da população, entre outros. Para não falar
da omissão, do negacionismo e da refratariedade dos governos face às
políticas sociais, como ora se presencia no país.
A retração do financiamento à saúde é fato concreto, e nada indica
que vá ceder, seja no Brasil ou no mundo. Associa-se aí a pouca (ou má)
vontade dos governos, o custo com o envelhecimento da população e
os gastos galopantes com os insumos da saúde. A pergunta central é: o
dinheiro é pouco, mas seria possível conseguir mais? A gestão da saúde
também não carece de melhorar? Esta última representa vala comum na
qual todos os problemas do SUS são jogados, mas é preciso acima de tudo
eleger novas fontes de recursos, por exemplo a sobretaxação de produtos
nocivos (cigarro, álcool e automóveis, por exemplo), além das grandes
fortunas e das rendas da especulação financeira (CEBES, 2019).
Na gestão, há que se abrir os grilhões do verdadeiro túnel de ferro
formado por leis que não impedem a corrupção e acabam por impulsionar
certos “especialistas” em burlá-las. É preciso lembrar que existem muitas
inovações gerenciais no cenário mundial, mas que geralmente, no caso
brasileiro, são ignoradas, vedadas pelo formalismo jurídico vigente ou
até pelas barreiras ideológicas impostas pelos sindicatos e mesmo pelos
tribunais. Tal o caso das parcerias público-privadas; do pagamento de
serviços baseado em desempenho e produção de resultados; da terceirização
de determinados serviços; do desenvolvimento de mecanismos flexíveis
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para compras e contratação de RH; das práticas baseadas em valor
(GOULART, 2020).
Para que tudo isso aconteça, é preciso um Estado eficiente e menos
permeável aos interesses privados, que na área da saúde têm sido poderosos
e que certamente continuarão a sê-lo, seja em futuro próximo ou remoto.
Enfim, a proverbial “falta de decisão política” é uma desculpa genérica
e um tanto abstrata de situar tal problema, pois na verdade existe e até
sobra decisão política, embora em sentido contrário ao que seria desejável,
ou seja, ao arrepio do bem-estar comum e da saúde da população.    
Quanto ao funcionamento dos serviços de saúde de qualquer natureza,
dentro dos novos cenários que já estão abertos ou se abrirão nos próximos
anos, a questão fundamental diz respeito a uma revisão crítica do modelo de
atenção, o que coloca em cena a Atenção Primária (Básica) à Saúde (APS),
que no Brasil tem a estratégia de Saúde da Família como modus operandi,
cuja recomposição, ampliação e qualificação requer estratégias específicas.
Cabe qualificar e ampliar os processos de acolhimento e acompanhamento
“longitudinal” de pacientes, seja nas unidades da ponta da linha ou no
âmbito do sistema de saúde como um todo. A mera triagem ou vista
d’olhos burocrática deve se transformar em real análise da situação dos
pacientes que demandam o sistema, individualizada e baseada em fatores
de risco, de modo que todos os que acorrem aos serviços, sem exceção,
tenham suas queixas ou manifestações analisadas, tratadas ou canalizadas
e também acompanhadas, de acordo com os atributos da integralidade e
da longitudinalidade que compõem o campo teórico e operacional da APS
(OPAS, 2018).
Componentes fundamentais da APS, a visita e a assistência
domiciliares devem ser tratadas com especial relevância, não só como
fonte geradora de informações essenciais para boas práticas clínicas,
como também para acompanhamento direto de pacientes em situações
de vulnerabilidade social, em especial dos portadores de sequelas de
Covid, além de outros, portadores de condições crônicas, além de
gestantes e lactantes. A referida revitalização das visitas domiciliares
deve ser acompanhada não só de atendimentos em ambientes especiais
e extramuros, como creches, escolas, fábricas e outras instituições
coletivas, mas também da incorporação de cuidadores vindos das próprias
famílias, além de atividades realizadas diretamente nas comunidades. Isso
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deve produzir consequências palpáveis em temas como a promoção de
autoestima, a resiliência pessoal e cidadã, a noção de cidadania, o cuidado
aos pacientes acamados, o trabalho em grupos.
Vale a pena lembrar também de novas tecnologias de abordagem
social, emblematicamente representadas pela chamada Terapia
Comunitária Integrativa, que tem como princípios fundamentais a
abordagem multiprofissional e transdisciplinar; a promoção da autonomia
e da consciência coletiva; e as práticas grupais como ferramenta
potencializadora das soluções coletivas, em conjunção sinérgica com a
ênfase na APS (CAMAROTTI, 2013). O papel potencial de tais práticas, já
consagradas pela sua utilização em diversas partes do país e do mundo,
em tempos pandêmicos e pós-pandêmicos, é inquestionável.
A utilização de tecnologias de comunicação e informação, o que,
aliás, já fazem parte da rotina de muitos serviços de atenção primária e
especializada no país, também deve ser aprimorada e ampliada, com o
uso de telefones móveis, aplicativos de comunicação, redes sociais, grupos
conectados, com numerosas práticas já testadas e comprovadamente
eficazes em termos de cadastramento, educação e promoção da saúde,
convocações, telemedicina, consultas a distância e outras formas de
contato entre serviços e pacientes.
Da mesma forma, assume especial importância o trabalho com
mapas, físicos ou virtuais, com foco na abordagem por território, além
de protocolos e ferramentas da epidemiologia, que devem ter uso mais
intenso, com a devida capacitação das equipes para tanto.
A superação de um estado “insular” é necessária, passando os
serviços de saúde, nos diversos níveis de atenção, a fazer parte de uma
rede não hierárquica e com circulação ampla e abrangente de informações
entre seus diversos pontos, bem como com outras redes.
Além das atividades de prevenção e tratamento de enfermidades,
a promoção da saúde deve se transformar em atividade essencial nos
serviços, com componentes de informação e educação; promoção de
atividade física e de hábitos saudáveis em termos de alimentação e vida;
controle do uso abusivo de bebida alcoólica e tabaco, além de cuidados
especiais voltados ao processo de envelhecimento (OPAS, 2018).
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IV – É POSSÍVEL SALVAR O SUS?
O possível “desmonte do SUS” é assunto reiterado nas manifestações
da militância pró-saúde no Brasil, mas também de analistas acadêmicos,
particularmente desde a aprovação da Emenda Constitucional 95, em
2016. Tais preocupações apontam, basicamente, para um cenário de
restrições ao financiamento do sistema, em especial pela redução massiva
dos gastos federais em saúde, que já estão e ainda ficarão muito abaixo
dos gastos realizados por outros países que possuem sistemas universais
(CEBES, 2019). Com isso veio também o enfraquecimento de programas
que vinham garantido algum otimismo em relação à situação de saúde
no país, tais como a Estratégia de Saúde da Família, o PNI, a proteção de
minorias e também o programa Bolsa-Família.
Nesse aspecto, estudo já citado de pesquisadores brasileiros da FGV
(MASSUDA et al., 2021) buscou compreender a capacidade no SUS em
responder aos choques a que tem sido permanentemente submetido, de
forma a preservar – ou não – suas funções essenciais, mantendo o alcance
de resultados em saúde, além da capacidade de se reciclar em função de
possíveis lições apreendidas com a presente crise. Isso no contexto do
atual cenário pandêmico mundial, no qual até mesmo sistemas de saúde
bem estruturados entraram em colapso, em razão do rápido aumento de
demanda por internações emergenciais, além de diversos outros efeitos
adversos sobre os próprios sistemas e sobre a saúde da população.
Tal estudo reconhece algumas das fortalezas do SUS, mas ao mesmo
tempo se detém sobre suas fragilidades. É reconhecido, assim, que o
Brasil estruturou uma razoável cadeia de resposta a emergências em saúde
pública, por exemplo, seja no caso de epidemias (H1N1, dengue e zika), seja
em catástrofes naturais ou no apoio a grandes eventos esportivos (OPAS,
2018). Contudo, tal sistema tem sua funcionalidade ainda insuficiente,
com problemas estruturais severos, agravados por recentes políticas
adotadas pelo governo federal, associadas a negacionismo sanitário e falta
de sintonia e sensibilidade em relação ao momento epidemiológico, o que
faz o país enfrentar a presente pandemia com fragilização e, portanto,
menor grau de resiliência.
Constata-se amplamente que é bastante frágil a governança atual
do SUS, que seria crucial para a coordenação da resposta à pandemia,
podendo tal fato ser constatado em nível nacional e também em muitos
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estados e municípios. A conjuntura de crise política prolongada, porém,
não tem sido favorável, particularmente diante das atitudes do Presidente
da República, o qual, com o argumento de “proteger a economia” e afirmar
o protagonismo do governo federal, vem se antepondo às recomendações
de distanciamento social e propagando inverdades sobre as medidas de
saúde e a própria situação sanitária.
É preciso admitir, todavia, que, se o modelo municipalista autárquico
de organização criado pelo SUS permitiu, por um lado, capilarizar a gestão
e a formação de uma rede básica de saúde, por outro tem sido impeditivo
para a implantação de serviços de maior complexidade. Instrumentos
estabelecidos e consagrados no SUS, como as comissões intergestores, têm
sido também desprestigiados e assim se mostram insuficientes para uma
efetiva ação integrada e em rede, acarretando acesso precário a serviços e
desperdício de recursos, fenômenos agravados pelo notório financiamento
público restritivo do SUS.
Assim, o enfrentamento da presente pandemia, por um lado,
permitiu mostrar o reconhecimento da importância de um sistema de
saúde universal, integral e gratuito, como o SUS, mas, por outro, revelou
algumas de suas fragilidades, derivadas diretamente da atual crise, ao
mesmo tempo política, sanitária, econômica e de gestão. Mas o certo é que
a pandemia também tem demonstrado que a capacidade de resiliência do
sistema de saúde pode garantir não só a efetivação da saúde como direito
real, mas também a manutenção adequada das demais políticas sociais e
econômicas (MASSUDA et al., 2021).
A conclusão geral é que, em um cenário pós-Covid, o fortalecimento
do SUS e o aprimoramento de sua gestão devem fazer parte de qualquer
agenda política. Mas o que fazer de fato?
Preliminarmente, como já afirmado, talvez já tenha chegado a hora
de analisar um projeto devidamente ressignificado de um SUS que seja
realmente possível, e não apenas sonhado e nem mesmo o que a crua
realidade impôs. Tudo isso sem abrir mão de uma necessária compostura
e dentro de princípios negociados entre os agentes políticos e a sociedade,
enunciados nas linhas abaixo (GOULART, 2018).
Para tentar aprimorar tal ente, a ser considerado uma solução com
alguns problemas e não um problema sem solução, deveria ser aberta
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naturalmente uma ampla discussão em nível nacional, envolvendo agentes
políticos, acadêmicos, gestores e sociedade, mas alguns das variáveis de
tal equação já podem ser colocadas. São elas:
O foco nos mais pobres é um bom começo e parece óbvio. O
problema é que existem segmentos que defendem a ideia de que bons
sistemas de saúde não devem ter tal foco, mas sim na sociedade como
um todo. Há aí um problema até agora não resolvido: os mais ricos – ou
pelo menos os não tão pobres – sempre dispõem de maior capacidade de
abocanhar os benefícios das políticas públicas. Isso acarreta consequências
no plano formal e concreto, ou seja, a necessidade de se adequar o sistema
– e financiá-lo decididamente – para que atenda com total garantia os
segmentos mais pobres, com critérios bem definidos. Para os demais
segmentos, talvez seja o caso de se pensar em opções diferenciadas.
A descentralização realizada até agora no SUS representa um avanço
real, mas é preciso definir melhor seus limites, com definições mais
apuradas. A Constituição de 1988 abriu uma armadilha, que é aquela de
conferir enorme poder aos municípios. Na saúde isso foi radicalizado,
embora esbarre no obstáculo real de que os municípios brasileiros
são entes absolutamente desiguais e que a gestão local nem sempre é
compatível com a resolutividade, a qualidade e a extensão dos cuidados
à saúde. Assim torna-se necessária a implementação de uma gestão com
foco regional, e não meramente local, o que significa que, no caso de
municípios pequenos, pobres e remotos, a gestão deve ser concentrada
em entes públicos, de modalidade jurídica a ser melhor definida, não
necessariamente por cada municipalidade, em regime autárquico.        
Bom mote é arrumar a casa da saúde pela porta da frente. O estado
de “queijo suíço”, ou seja, buracos por todo lado, vigente nos serviços de
saúde no Brasil, precisa ser trocado pela definição de portas de entrada,
dentro de uma rede regionalizada e hierarquizada. Isso vem dando certo
em muitos lugares do mundo, não apenas em Cuba ou na Inglaterra, e não
há porque deixar de aperfeiçoar e estender o modelo iniciado no Brasil nos
anos 90, ou seja, a Estratégia de Saúde da Família, que comprovadamente
tem trazido melhoras importantes nos indicadores de saúde nos locais
onde foi efetivamente instalada (OPAS, 2018).
Se os recursos são escassos, impõe-se a questão de que se seria
possível conseguir mais. Agrava-se o panorama quando se defende a
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ideia de que o nosso problema não é dinheiro, mas gestão. Falta gestão,
sim, mas o montante de recursos disponíveis para a saúde no Brasil é
muito pequeno, em qualquer comparação internacional que se faça. Isso
diz respeito particularmente ao montante alocado pelo setor público,
que é muito menor do que aquele de muitos países no mesmo nível
socioeconômico do que o Brasil. É fundamental aumentar o aporte de
dinheiro, portanto, e isso só é possível ao se buscar novas fontes, como a
taxação sobre as grandes fortunas e as rendas da especulação financeira.     
Mas, sem dúvida, a gestão da saúde precisa melhorar. A gestão
pública no Brasil está presa nas malhas de um verdadeiro túnel de ferro,
um cipoal jurídico no qual despontam as leis de Contratos e Licitações
(8.666), Estatuto do Funcionário Público (8.112) e de Responsabilidade
Fiscal, que têm servido para produzir gestores intimidados e agentes
privados audazes e agressivos em suas disputas com o poder público.
A relação entre o público e privado sob a forma de parcerias será
sempre nociva ao interesse geral? É preciso tratar tal questão sem
preconceitos e mediante regulação bem definida. Há muitas portas e
caminhos a explorar nessa relação, que é vista com preconceitos diversos.
É claro que alguns verdadeiros “cantos de sereia” devem ser evitados, por
exemplo, aquele que reza que o setor privado fará melhor tudo o que o
setor público faz. Na mesma linha, a crença de que os planos de saúde
ditos “populares” seriam solução a ser oferecida à clientela de menor
poder aquisitivo e já desgastada pelo mal atendimento que o SUS costuma
oferecer, ainda, em muitos lugares. Não se trata de retirar ou apagar o
sistema público do cenário, mas sim de definir melhor o que as leis
denominam de complementar, para incluir não só o que o SUS não faz,
mas também aquilo que não é capaz ou renuncia fazer, por insuficiência
tecnológica, incapacidade de alcance geográfico ou simples decisão.
Adicionar valor ao que se faz no SUS é outro aspecto fundamental.
Nas questões de saúde em geral, tudo tem sido tratado com base em
números, seja em índices de produtividade, médias de permanência,
produção de serviços, transferências per capita etc. Mas existem outras
maneiras de agir, que distinguem entre o que é meramente “volume” e
outra acepção, de fundo qualitativo, ou seja, de “valor”. Seria possível
falar, então, em uma “saúde baseada em valor”, como modelo de prestação
de cuidados de saúde no qual os prestadores, incluindo as instituições,
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empresas, profissionais e servidores de maneira geral, sejam pagos na base
dos resultados proporcionados aos pacientes, e não apenas em termos
de quantidades, seja de consultas, de internações, de procedimentos ou
custos. Sempre de forma baseada em evidências, não em “achismos” de
qualquer natureza (NEJM, 2017).
Precárias não são só as relações de trabalho, mas também a maneira
como a função pública é considerada pelos que nela militam e pelo público.
Produtividade, qualidade e resultados e performance individual não
deveriam constar dos contratos de trabalho? E os salários ajustados em
função de indicadores daí derivados. A sacrossanta “estabilidade” só tem
beneficiado os relapsos, ao passo que não favorece os servidores realmente
eficientes. O importante é medir o impacto que os processos de trabalho
acarretam na vida das pessoas, mas é preciso ir além, por exemplo, na
questão do regime de trabalho: que seja flexível sem ser precário. Em
suma, direitos, para serem respeitados, dependem de recursos; recursos,
para serem alocados, precisam estar disponíveis em fontes apropriadas.
E a alocação de recursos deve se ater a prioridades e à capacidade de
produzir resultados, coisas que nem sempre são valorizadas, seja pelos
governos, seja pelas representações corporativas.
Frase oriunda dos primórdios do SUS dizia da ousadia de cumprir
e fazer cumprir as leis reguladoras do sistema. Mas seria preciso, muitas
vezes, ressignificá-las e adequá-las aos tempos presentes. A ousadia,
agora, também deveria ser aplicada na transformação das leis e das regras
que já caducaram ou foram apenas frutos de sonhos e equívocos, não se
ancorando na realidade. Não basta apenas conservá-las, portanto, mas
canalizar energias para sua superação. Em outras palavras, a ousadia
verdadeira não seria exatamente a de “cumprir a lei”, nem descumprila tampouco, mas sim encontrar caminhos alternativos, buscando
mudanças de leis ou partes delas que estão em franco desacordo com a
realidade, dentro da lógica de que fatos sociais e fatos jurídicos são coisas
essencialmente diferentes e que uns devem, legitimamente, desencadear
os outros.
Um pouco de modéstia, enfim, não faz mal à saúde. Os sonhos
que desaguaram em 1988, na Constituição Federal, foram sem dúvida
generosos, assim como o espírito de seus propositores. Mas torna-se preciso
questionar se tais sonhos se sustentam depois de mais de três décadas,
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com tantas mudanças culturais, políticas, epidemiológicas, demográficas,
pelas quais passou o mundo. É preciso estar atento, realmente, para a
viabilização de um SUS possível, não apenas aquele sonhado ou imposto
pela realidade, sem abrir mão de uma necessária compostura, e dentro de
princípios como aqueles enunciados acima.
Por último, mas definitivamente não menos importante: como fazer
a sociedade compartilhar os ideais originais do SUS e passar a defendêlos nas arenas políticas? A participação da sociedade na elaboração das
políticas públicas, mesmo não sendo o único caminho para se obter
consenso ou aprovação social em relação ao SUS, é um processo que deve
ser aperfeiçoado, de forma a superar alguns entraves que rodeiam aquele
suposto “controle social”, como a militância nomeia o que está disposto no
inciso III do artigo 198 da Constituição Federal (GOULART, 2018).
Para início de conversa, a Lei 8.142, dita “Orgânica do SUS”, que
declara como atributos da participação em saúde a paridade e o poder
deliberativo, não se mostra totalmente funcional. Tal poder não é
verdadeiro, e a tal da paridade muitas vezes nem é democrática. Mas
tem mais! A participação social em saúde, o triunfal “controle social” dos
militantes, acumula, em seus quase trinta anos de história, alguns equívocos
que merecem, sem dúvida, um reboot. São eles: a) a autonomização, que
levanta a expectativa de que nos conselhos de saúde residiria, de fato e
de direito, um quarto poder; (b) a plenarização, que os quer transformar
em fóruns de debates entre os diversos segmentos sociais, procurando
minimizar a presença (e a atuação) do Estado; (c) a parlamentarização, ou
seja, a formação de blocos ideológicos e partidários com tomadas de decisão
por voto, não por consenso; (d) a profissionalização, que abre caminho
para militantes full time, excluindo outros menos devotados, embora
também interessados; além de (e) autorregulação, uma particularidade
praticamente exclusiva da área da saúde (GOULART, 2010).
Somam-se a isso alguns traços políticos, como as tendências
sindicalistas e leninistas (“todo poder aos sovietes”), que acabaram por
cunhar a expressão ilusória do “controle social”. Isso pode não ser, nos dias
atuais, o mais adequado para a definição e a manutenção de instrumentos
de participação, em uma sociedade muito mais complexa e plural do que
aquela que existia quando tais estratégicas políticas foram concebidas. O
fato é que, quando se fala em autonomia, paridade e poder deliberativo,
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como está na lei orgânica do SUS, deve ser reconhecida enorme distância
entre o idealizado e o real, ou entre o ideológico e o jurídico-administrativo.
Isso sem dúvida acarreta prejuízos notáveis para as práticas de participação
tais como as conhecemos na saúde, acarretando ilusões, desperdício de
energias e até mesmo certo transformismo, naquilo que procura ser o
que não é. De fato, a tal da participação social não é uma panaceia (o
que se dirá, então, daquele pretenso “controle”?); antes representa um
processo oneroso para o cidadão comum e que costuma ser apropriado
e mantido por determinados grupos sociais, como funcionários públicos,
letrados, pessoas mais velhas, homens, militantes políticos. São coisas
pouco mencionadas na literatura brasileira sobre o tema, de maneira geral
escrita por militantes.
Tomar decisões com base na opinião imediata das pessoas é um
gigantesco risco para a própria estabilidade das relações políticas em
qualquer sociedade, como lembra Abramovay (2020). Para isso existem
as leis e as diversas instâncias de Estado, que não dependem do humor
instantâneo da opinião pública. Mas, ao mesmo tempo, limitar a escuta
social ao que dizem as urnas a cada quatro anos tampouco ajuda no
enfrentamento dos desafios impostos pela realidade, fazendo com que só
elites especializadas participem das decisões, e isso vale claramente para a
saúde. Julgar que instâncias burocráticas e dominadas por determinados
grupos de interesse sejam capazes de gerar as melhores decisões também
não deixa de ser ilusório.
De fato, existem inovações no cenário, quando o tema é participação
social. O já citado Abramovay, por exemplo, discute a proposta de uma
“consulta cidadã”, utilizada em várias partes do mundo contemporâneo,
versando até mesmo sobre questões profundas de ciência, como genoma
humano, clima e ciência e tecnologia. Para tanto, existem diversas
técnicas para fazer isso através de uma escuta qualificada, com foco em
questões técnicas ou políticas diversas. Entretanto, isso não se faz com
as características vistas no Brasil, ou seja, com representantes formais de
entidades diversas (nem todas devidamente qualificadas e legitimadas,
diga-se de passagem), mas sim com cidadãos escolhidos formalmente, mas
de modo aleatório (por sorteio, por exemplo), que, depois de debaterem
com intensidade o tema em foco, levam-no a ser submetido ao escrutínio
dos especialistas. Isso exigiria, sem dúvida, um exercício de tolerância e
de apreensão da realidade oposto à polarização irracional, polarizada e
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desinformada, como atualmente se vê no Brasil, a um enorme custo social
e político. Mas essas inovações existem e têm comprovação de sua eficácia
em diversos países.
Sobre tal polêmica da escolha por sorteio, acredita-se que nela
seria mais expressiva a diversidade social do que, por exemplo, nos
parlamentos e nos conselhos de saúde, o que não significa, entretanto, que
tal assembleia de cidadãos sorteados tenha o monopólio da representação
política. Essa modalidade de seleção, favorece, além do mais, as chances de
que aí estejam presentes os mais diferentes pontos de vista, configurando
um caminho para avaliar diferentes lados de questões complexas.
Em suma, parece pouco adequado manter como único mecanismo
de participação social a fórmula burocrática, típica dos anos 80, oferecida
pela Lei Orgânica do SUS, que prescreve conselhos e conferências de
saúde “paritárias” e “deliberativas”. São coisas certamente já superadas em
outros países, sendo um típico campo no qual é preciso deixar de “fazer
mais do mesmo”, em troca de inovar concretamente, sendo a participação
social, sem dúvida, uma das mais importantes inovações introduzidas na
administração pública contemporânea. Processos de escuta qualificada e
escolha de cidadãos a partir de requisitos menos burocráticos, tais como
sua escolha aleatória, seu interesse direto, seu grau de informação ou
mesmo sua representatividade por segmentos estatísticos deveriam ser
testados. Cabe pensar, portanto, na inclusão de novos atores, espaços e
instrumentos de participação, de modo a compor um quadro compatível
com uma “nova gramática social”, ao mesmo tempo com ultrapassagem
e superação do formalismo vigente, com ênfase especial na utilização
de tecnologias da informação, dentro de um cenário de ferramentas
participativas diversas, de baixo custo e ampla assimilação contemporânea
(OPAS, 2011).
É preciso também reconhecer a presença de marcante heterogeneidade no atual quadro participativo no Brasil, e não apenas na saúde, o
que indica a necessidade de manter um equilíbrio entre o entusiasmo e a
cautela. Sem dúvida, a expansão de instrumentos participativos no Brasil
é um movimento auspicioso de ampliação plural de espaços de poder e
de empoderamento de grupos sociais que, sem tais mecanismos, estariam
excluídos da capacidade de influir nas decisões públicas. Segundo Dubrow
(2010), em análise realizada no início da década passada, as instituições
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participativas no Brasil vinham promovendo um real processo de redução
das desigualdades políticas, o que entretanto pode estar sendo revertido
em anos mais recentes. Por outro lado, a mera existência e operação
formal dessas instituições não implicariam, necessariamente, realização
de seu pleno potencial democrático, e o fato é que ainda faltam maiores
evidências sobre a efetividade e o impacto de tais instâncias sobre as
políticas públicas, o funcionamento do governo ou a própria organização
da sociedade civil (IPEA, 2010).
Que se lembre, também, da ampliação do sentido da “deliberação”,
revitalizando-o, em termos do alcance coletivo do processo e também das
possibilidades de debate e troca de argumentos, com foco na produção
de decisões justas e corretas, com participação ativa e refletida dos atores
sociais, mediante processos que não produzam apenas a unanimidade
ou resultem de votações, mas sim a revelação da razão pública e seu
atrelamento à vontade coletiva, mediante busca de consensos (GOULART,
2010).
Em suma, é preciso ampliar o sentido daquele “poder deliberativo”
apenas formal que está na Lei 8.142, para o que se faz necessária a
extrapolação da moldura normativa vigente, com a criação de novos
fóruns de debates, tais como comitês, conselhos de unidades, fóruns locais,
grupos de cidadãos, estratégias de mobilização massiva, novas formas
de democracia direta, utilização intensiva de tecnologia de informação,
mecanismos pontuais de consulta, arregimentação de interesses de grupos
específicos. A paridade demonstrou ser apenas um conceito abstrato
e sacralizado, um arranjo para garantir decisões tomadas por voto, em
disputas ferrenhas, não por consenso ou argumentação para convencimento
amplo e duradouro. Assim, deve ocorrer a busca de arranjos participativos
diversificados que ponham em destaque a magnitude e a variedade
de múltiplos atores e um conjunto de problemas inéditos nos registros
originais da participação social, tais como a pauta relativamente restrita
das demandas por mais inclusão e autodeterminação.
Um fato é nítido e perpassa toda essa discussão: mudou-se o
tempo e também a natureza dos eventos sociais. Mudou-se até mesmo
a maneira de as coisas mudarem, em termos de rapidez e radicalidade
nas transformações. O novo tempo, ainda mal delineado, parece guardar
poucas relações com o passado. Fazer apenas “mais do mesmo”, ou seja,
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o que sempre se fez, na saúde particularmente, já não poderia resolver os
problemas que pulsam no cotidiano da vida e da gestão da saúde. Há que
se ter as mentes e a inteligência organizacional abertas para novos modos
de imaginar e fazer as coisas acontecerem. Caso contrário, o fracasso é
certo.
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AS LIÇÕES DA PANDEMIA AO DIREITO
SANITÁRIO NO BRASIL
Humberto Jacques de Medeiros
RESUMO
Este artigo traça um panorama dos desafios e aprendizados que resultaram
da pandemia da Covid-19. Dentre tantas lições, acentuou-se a percepção
coletiva do direito à saúde, ao qual não corresponde apenas o dever
de prestações sanitárias, mas também o de instituir políticas públicas
que o garantam. A propagação rápida e planetária do vírus, bem como
os riscos decorrentes de suas mutações, tem forçado a humanidade a
perceber-se como um ente coletivo único em matéria sanitária. Mais do
que de solidariedade global, a questão passa a ser de segurança humana
planetária. O caminho do direito sanitário partiu do viés individual para o
coletivo, caminhou do coletivo para o social, da sociedade para o Estado e,
por fim, do estatal para o supranacional. A gravidade da pandemia chamou
os Estados à responsabilidade sanitária e explicitou a impossibilidade
lógica da criação de bolhas personalíssimas de proteção à saúde. Ao
Ministério Público, no exercício de suas atribuições fiscalizatórias da
política pública de saúde e, em especial, no enfrentamento de situações
críticas como a pandemia, não cabe o papel de protagonista, mas o de
zelar pela estabilidade, balanço e integridade do sistema constitucional de
prestações sanitárias.
Palavras-Chave: Direito sanitário. Pandemia. Políticas Públicas. Direito
coletivo. Ministério Público.
Desde a eclosão1 do vírus SARS-CoV-2, em fevereiro de 2020, o
conceito de normalidade tem sido repensado pelas pessoas no mundo,
refletindo sobre conceitos e hábitos, antigos e novos. Não tem sido diferente
no capítulo do Direito Sanitário, apenas com o acréscimo de que noções
1

WHO- WORLD HEALTH ORGANIZATION. WHO announces COVID-19
outbreak a pandemic. [s. d.]. Disponível em: <https://www.euro.who.int/en/
health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2020/3/whoannounces-covid-19-outbreak-a-pandemic>. Acesso em: 9 set. 2021d.
CUCINOTTA, Domenico; VANELLI, Maurizio. WHO Declares COVID-19 a
Pandemic. Acta Bio Medica: Atenei Parmensis, v. 91, n. 1, p. 157–160, 2020.
Disponível em: <https://doi.org/10.23750/abm.v91i1.9397>.
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fundantes desse ramo do Direito ganharam uma compreensão mais fácil a
partir da vivência da pandemia.
É precoce – quando estamos na descendente da segunda onda
pandêmica – desenhar-se profeticamente o que seria aquilo que se
convencionou chamar de “novo normal”2. Com menos riscos, contudo,
ousamos discorrer sobre fundamentos de Direito Sanitário que os tempos
pandêmicos trouxeram a maiores exposição e percepção no mundo
jurídico da saúde.
Primeiramente, a percepção do direito à saúde como um direito
coletivo, difuso ou metaindividual3. A concepção clássica de
identificação dos direitos subjetivos com pretensão juridicamente
protegida4 e titularizada por um sujeito individual sempre gerou, no
campo sanitário, uma assimilação entre direito à saúde e prestações
sanitárias individuais. A percepção do momento individual do direito
à saúde, sempre tão forte e pungente, terminou por metonimicamente
levar a identificar-se o direito à saúde com a exigibilidade de prestações
individualizadas de serviços ou bens sanitários. Ainda mais, isso pavimenta
o caminho para a redução do direito à saúde a uma legítima pretensão
de consumo de produtos e prestações sanitárias, dentro do mercado ou
oferecidas pelo Estado.
Mesmo durante os momentos mais críticos da pandemia, foram
identificáveis legítimas pretensões a prestações individuais, e.g. acesso a
leito para internação, disponibilidade de insumos essenciais, vacinação,
testagem ou consulta com profissional de saúde. A busca por tais
prestações, contudo, não teve o condão de ofuscar a percepção coletiva

2

PEREIRA, Crisalex Rodrigues. O que o pós pandemia nos reserva? a sociedade
paliativa de Byung-Chul Han. Revista Cacto - Ciência, Arte, Comunicação
em Transdisciplinaridade Online, v. 1, n. 2, 2 set. 2021. Disponível em:
<https://semiaridodevisu.ifsertao-pe.edu.br/index.php/cacto/article/view/274>.
Acesso em: 12 set. 2021.

3

GIANNELLINI, F. lI diritto alla salute al tempo della pandemia: dal diritto
individuale all’interesse collettivo. [s.l.] Università di Pisa, 5 maio 2021.

4

Teoria do interesse de Ihering . Critica em, inter alia, MONTEIRO, Washington de
Barros. Curso de direito civil: Parte geral. Vol. 1. 36 ed. [S. l.]: Saraiva, 1999.
p.6; PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: teoria geral
de direito civil. Introdução ao direito civil. Vol. 1. 19. ed. [S. l.]: Forense, 1999, p.
22.
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do direito à saúde. O “achatamento da curva”5 para que o sistema de
saúde não entrasse em colapso e pudesse atender a todos adequadamente
dispersos no curso da epidemia foi uma primeira lição muito importante.
Não sendo possível o crescimento imediato e exponencial de leitos e
profissionais de saúde, em pouco tempo tornou-se compreensível à
população a necessidade de contensão do contágio para que houvesse
capacidade de resposta da rede de saúde a todos os casos, então melhor
distribuídos na linha do tempo. A oferta “a todos” – e não a simples soma
dos indivíduos – reclamou um comportamento coletivo adequado à sua
viabilidade sem a falência da rede de serviços.
A percepção de que o direito à saúde é primeiramente voltado
ao conjunto do corpo social ganhou eco junto às pessoas que foram
gradualmente percebendo que o enfrentamento do vírus dependia de
atitudes individuais, mas que somente com a adesão de todas as
pessoas a essas práticas sanitárias é que alcançariam o resultado eficiente.
A partícula de cada indivíduo, ou a parte de distintos grupos humanos,
não é suficiente sem o todo do corpo social; ao mesmo tempo, esse todo
não existe sem cada partícula. A imagem da democracia se aproximou,
assim, do campo sanitário: cada pessoa tem um singelo voto, mas maiorias
e minorias decisivas para os rumos da sociedade política só existem após
o exercício universal do sufrágio. Não é se assegurando a um eleitor o seu
voto, apenas, que se perfaz a democracia; mas quanto todo o eleitorado
pode regularmente votar em eleições livres e periódicas. Da mesma forma,
não é uma prestação atomizada em um indivíduo que produz saúde, mas,
sim, o seu caráter universalizável.
A interdependência entre todas as pessoas para se assegurar o
direito à saúde rompe, portanto, o paradigma individual no campo
sanitário. Não se trata, por seguro, de negar-se a individualidade no mundo
da saúde, mas de perceber-se que na raiz da saúde como direito resta
5

SCHWARTZ, Fabiano Peruzzo. Distanciamento social e o achatamento das curvas
de mortalidade por COVID-19: uma comparação entre o Brasil e epicentros da
pandemia. Revista Thema, v. 18, p. 54–69, 30 jul. 2020. Disponível em: <https://
doi.org/10.15536/thema.V18.Especial.2020.54-69.1810>.
ZORZETTO, RICARDO. Para conter o avanço explosivo. Pesquisa Fapesp, n.
290, abr. 2020. Disponível em: <https://revistapesquisa.fapesp.br/para-conter-oavanco-explosivo/>. Acesso em: 9 set. 2021.
MOTTA, Eugênia. Achatar a curva: estética, topografia e moralidade da pandemia.
BLOG DADOS. Rio de Janeiro: Instituto de Estudos Sociais e Políticos, v. 29,
2020.
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determinante a sua dimensão coletiva. Não bastante, a propagação rápida
e planetária do vírus fez a humanidade perceber-se como um ente coletivo
único em matéria sanitária. A disparidade das respostas ofertadas a esse
corpo no globo terrestre coloca em risco mesmo as frações que tiveram
as melhores e primevas prestações sanitárias, uma vez que variantes do
vírus6 podem ser geradas e espalhadas enquanto toda a humanidade não
tiver a adequada atenção. A questão sanitária, explicitada na pandemia,
portanto, não é apenas uma questão de solidariedade global, mas de
segurança humana planetária.
A universalização dos direitos dos cidadãos que nascera sob o lema
da liberdade, da igualdade e da fraternidade ganhou matizes
no campo sanitário muito além individualismo do Estado de Direito
Liberal. As medidas sanitárias necessárias desafiaram os padrões de
liberdades individuais maximizadas, explicitaram as consequências das
desigualdades entre os homens e impuseram a percepção de que todos
somos fraternalmente interdependentes.
O campo da liberdade individual, portanto, mostrou-se uma
franja da tensão entre a perspectiva coletiva e individual do direito à
saúde. Medidas sanitárias restritivas – de toda sorte – foram indicadas
e adotadas, com níveis variados de adesão. A adequação das liberdades
individuais ao bem comum, algo que centenariamente ocupa o Direito
Administrativo, recebeu coloração sanitária explícita, para a qual se
levantaram teses libertárias já esgotadas no direito público pátrio. Os
riscos da biopolítica7 e do estado de exceção8 se apresentaram com força.
A clássica parêmia sobre direitos e deveres coimplicados dos
cidadãos ganhou vigor e visibilidade maior no campo sanitário. Muito
6

OMS, Opas. Três variantes do vírus da COVID-19 foram encontradas
em 14 países das Américas, informa OPAS. 2021. Disponível em: <https://
www.paho.org/pt/noticias/28-1-2021-tres-variantes-do-virus-da-covid-19-foramencontradas-em-14-paises-das-americas>. Acesso em: 9 set. 2021

7

FOUCAULT, Michel. Nascimento da biopolítica: curso dado no Collège de
France (1978-1979). [S. l.]: Martins Fontes, 2008.

8

AGAMBEN, GIORGIO. Lo stato d’eccezione provocato da un’emergenza immotivata.
il manifesto, Roma, 25 fev. 2020. Disponível em: <https://ilmanifesto.it/lo-statodeccezione-provocato-da-unemergenza-immotivata/>. Acesso em: 9 set. 2021.
SCODITTI, ENRICO. Il diritto iperbolico dello stato di emergenza. Questione
Giustizia: Trimestrale promosso da Magistratura democratica, n. 2, 2020.
Disponível
em:
<http://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/il-dirittoiperbolico-dello-stato-di-emergenza>. Acesso em: 11 set. 2021.
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além do autocuidado como responsabilidade sanitária individual, emergiu
o sacrifício de liberdades individuais (circulação, trabalho, reunião, etc.)
para a proteção efetiva da saúde da coletividade. Ao mesmo tempo que o
matiz coletivo do direito à saúde se revelava, percebiam-se as liberdades
fundamentais conjugadas com responsabilidades coletivas, pois.
No campo da igualdade, evidenciou-se, a não mais poder, que os
fatores condicionantes e determinantes da saúde9 impactam drasticamente o direito à saúde e expõem a riscos maiores os desigualmente
mais expostos. Grupos vulneráveis, com outros direitos fundamentais
precarizados, são mais expostos ao vírus e às sequelas sociais da
pandemia10. Ao mesmo tempo, observadas as questões clínicas, também
se evidenciam grupos humanos cujas condições peculiares os fazem
prioritários na atenção sanitária. A ideia de prioritários entre iguais
remete à noção constitucional de equidade11 em saúde, por vezes tão mal
compreendida no Direito Sanitário.
No campo da fraternidade, há também iluminação. Havendo um
vírus a ser combatido, qual uma força da natureza não personalizada,
rompe-se a dicotomia amigo-inimigo12 que tanto inspira a estruturação
do Direito. A interconexão entre todos os indivíduos no campo sanitário
evidencia, por seu turno, que o direito sanitário opera em bases fraternais,
com todos os envolvidos não podendo ser isoladamente considerados ou
9

RIO_POLITICAL_DECLARATION_PORTUGUESE.PDF. [s. d.]. Disponível em:
<https://www.who.int/sdhconference/declaration/Rio_political_declaration_
portuguese.pdf>. Acesso em: 9 set. 2021.
MARMOT, Michael; WILKINSON, Richard. Social Determinants of Health. [S.
l.]: OUP Oxford, 2005.
HEALTH, WHO Commission on Social Determinants of; ORGANIZATION, World
Health. Closing the Gap in a Generation: Health Equity Through Action on the
Social Determinants of Health : Commission on Social Determinants of Health
Final Report. [S. l.]: World Health Organization, 2008.
MARMOT, Michael; FRIEL, Sharon; BELL, Ruth; HOUWELING, Tanja AJ;
TAYLOR, Sebastian. Closing the gap in a generation: health equity through action
on the social determinants of health. The Lancet, v. 372, n. 9650, p. 1661–1669, 8
nov. 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/S0140-6736(08)61690-6>.

10

BOHOSLAVSKY, Juan Pablo. COVID-19: Urgent appeal for a human rights
response to the economic recession. 2020. Disponível em: <https://www.ohchr.
org/Documents/Issues/Development/IEDebt/20200414_IEDebt_urgent_appeal_
COVID19_EN.pdf>.

11

GIOVANELLA, Lígia; DRUMMOND, Jocélio; SKABA, Márcia Marília Fróes;
OLIVEIRA, Roberta Gondim de; SÁ, Valéria Martinez de. Equidade em saúde no
Brasil. Saúde debate, p. 13–22, 1996.

12

RESTA, Eligio. Il diritto fraterno. [S. l.]: Laterza, 2005.
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protegidos individualmente, à revelia do restante do corpo social. Cuida-se
de um para atender a todos; e cuida-se de todos para atender a um. Não
é suficiente atender a um e descurar dos demais. Não é bastante também
que se atenda à coletividade abandonando a individualidade.
A eclosão da pandemia e sua alta velocidade de propagação exigiram
respostas rápidas e eficientes. Nesse quadro de explicitude, assentouse o quanto o direito à saúde é dependente de políticas sociais e
econômicas. Não há cuidado adequado para um direito coletivo sem
políticas na sua administração e nas áreas que impactam na sua realização.
Não se lida, então, com uma pandemia sem uma política estruturada de
enfrentamento. Ao direito à saúde, portanto, não corresponde apenas o
dever de prestações sanitárias, mas também de políticas13 que o garantam.
A conexão entre direito à saúde e políticas – que o constituinte já fizera14
– ganha tangibilidade na pandemia também.
Outro fator a impor a formulação de políticas adequadas foi a
percepção da escassez. A ciência da Economia existe justamente por
conta da escassez, assim como a ciência da Administração se propõe à
excelência da gestão de recursos para o atingimento ótimo de objetivos e
metas. Os juristas no campo sanitário estavam acostumados a um tipo de
escassez ligado muito mais à obrigatoriedade da alocação de recursos e aos
limites econômicos, orçamentários e financeiros. A pandemia aprofundou
essa noção drasticamente15.
Primeiramente, as resistências tradicionalíssimas à expansão dos
gastos em saúde – e mesmo o argumento da inexistência de recursos
disponíveis – sucumbiram muito rapidamente16. Fatores sanitários e
13

Na dicção de Maria Paula Dallari Bucci de políticas públicas como “programas de ação
governamental visando a coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades
privadas, para a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente
determinados” in. BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito Administrativo e
Políticas Públicas. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 241.

14

Artigo 196, Constituição Federal de 1988.

15

PALAZZANI - LA PANDEMIA E IL DILEMMA PER L’ETICA QUANDO LE RIS.
PDF. [s. d.]. Disponível em: <https://www.cortiledeigentili.com/wp-content/
uploads/2020/06/bioetica-coronavirus-laura-palazzani.pdf>. Acesso em: 9 set.
2021.

16

VENTURA, Manoel. Guedes diz que apenas gastos contra a pandemia ficarão fora
do teto. O Globo, seç. Economia, 20 abr. 2021. Disponível em: <https://oglobo.
globo.com/economia/guedes-diz-que-apenas-gastos-contra-pandemia-ficaraofora-do-teto-24979846>. Acesso em: 10 set. 2021.
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políticos não permitiram que eclodissem resistências de qualquer tipo a
gastos com saúde17. Controle do deficit público, equilíbrio nas contas de
governo, endividamento e discussões de custos não foram trazidos como
óbices à expansão de gastos em saúde em razão da epidemia. Em algum
momento – cedo ou tarde – a fundamentalidade da saúde e da vida se
impôs na escala de valores que ordena a economia e as contas públicas
nesse período da história18. Somente o tempo dirá as lições, para o bem
e para o mal, que os polos dessa tensão estrutural tirarão do episódio
pandêmico, sobretudo da racionalidade nele produzida para estes temas;
de qualquer sorte, as discussões doravante levarão em conta a solução
atingida no financiamento das ações na pandemia.
Em segundo lugar, retirado o véu da resistência ao aporte de
recursos, desnuda-se a escassez nas vertentes da indisponibilidade
ou da inexistência. O direito à saúde, portanto, não desafia apenas
a escassez de financiamento, mas também a escassez de soluções ou,
em outras palavras, a realidade invencível de outros limites. Em certo
momento da pandemia, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde
não incentivava o uso de máscaras pela população em geral, uma vez que
a indisponibilidade desses insumos de modo suficiente em todo o planeta
indicava a priorização dos profissionais de saúde na linha de frente do
tratamento de pessoas acometidas por Covid-19. Inexistindo máscaras
para toda a população do planeta, escolhas se impunham então19.
Quando falamos em limites, portanto, incluem-se as impossibilidades
materiais e fáticas. A inexistência de um medicamento para Covid-19 é um
bom exemplo. Não se tratava de não se ter acesso ou disponibilidade ao
17

VIEIRA, Fabiola Sulpino. O financiamento da saúde no Brasil e as metas da Agenda
2030: alto risco de insucesso. Revista de Saúde Pública, v. 54, 2020.

18

PALAZZANI, Laura. La Pandemia E Il Dilemma Per L’etica Quando Le Risorse
Sono Limitate: Chi Curare? BioLaw Journal-Rivista di BioDiritto, p. 9, 2020.

19

FENG, Shuo; SHEN, Chen; XIA, Nan; SONG, Wei; FAN, Mengzhen; COWLING,
Benjamin J. Rational use of face masks in the COVID-19 pandemic. The Lancet
Respiratory Medicine, v. 8, n. 5, p. 434–436, maio 2020. Disponível em:
<https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30134-X>.
SERVICK, Kelly. Would everyone wearing face masks help us slow the pandemic?
Science, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1126/science.abb9371>. Acesso
em: 9 set. 2021.
WHO- WORLD HEALTH ORGANIZATION. When and how to use masks.
[s. d.]. Disponível em: <https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks>. Acesso em: 9
set. 2021c.
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medicamento específico para a cura da Covid-19, mas, sim, da ausência
de uma solução farmacológica exata para o problema. Desta feita não se
estava a discutir o alto custo de certo medicamento, mas a inexistência
no mercado ou na ciência de um remédio. O direito à saúde, nesse ponto,
escapa da armadilha do “direito ao acesso” ou de “direito ao consumo”
e passa a exigir medidas responsáveis e eficientes a sua proteção, muito
diversas do caminho reducionista da deusa Panaceia.
Tempos de Higeia, portanto. Etiqueta respiratória, lavagem de mãos,
distanciamento social, circulação livre de ar em ambientes fechados, uso
de máscaras, etc. mostram-se medidas essenciais e não paliativas ou meras
soluções singelas e baratas em face da falta de financiamento suficiente.
Nem sempre as soluções economicamente pesadas são as melhores e mais
adequadas ao direito à saúde, aprende-se.
Em terceiro lugar, portanto, como o problema não é de falta de meios
para aquisição de uma solução, mas da inexistência da solução pronta na
prateleira para consumo, o respeito ao direito à saúde passa a exigir ações
coletivas concertadas para redução dos riscos e atuação com liderança
para dirigir o processo social de superação da pandemia. Como já diziam
os romanos, remédios para o que há, conselho para o que não há20.
Impossível, assim, ignorar que a necessidade de políticas para
garantir o direito à saúde evoca a responsabilidade dos Estados. A
gravidade da pandemia chamou à responsabilidade sanitária os Estados
com grande intensidade. A capacidade de reação estatal variou muito

20
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no mundo – mesmo dentro dos países21 – desafiando a qualidade dos
sistemas de saúde existentes e a dimensão da participação estatal neles.
Ainda deverão ser feitos muitos estudos comparativos, mas é inegável que
o maior ou menor protagonismo Estatal no direito à saúde pré-pandêmico
impactou na performance das respostas à pandemia, tanto, ou mais, que a
simples qualidade na gestão do setor.
Não apenas as redes – públicas ou privadas – de saúde foram testadas
à exaustão, mas sobretudo o papel estatal de protagonismo na orientação
das sociedades no percurso de enfrentamento do vírus. Especialmente ante
uma doença nova e desconhecida – impôs-se aos agentes do Estado um
dever de liderança nos processos de reorganização da vida social para o
enfrentamento do vírus e das consequências da pandemia. Estados que já
estruturadamente exerciam essas competências tiveram maior facilidade
para o novo desafio. Ao mesmo tempo, Estados que fracassavam com esse
dever, ou com ele não comungavam, receberam o empuxo na imersão no
quadro pandêmico, erguendo-se com impositiva capacidade de resposta.
O vírus SARS-CoV-2 foi iluminando, assim, um caminho sanitário
que partiu do viés individual para o coletivo, caminhou do coletivo para
o social, da sociedade para o Estado e, por que não?, também do estatal
para o supranacional22. O Estados que sempre focaram suas iniciativas
em segurança sanitária, mais que em assistência, tiveram que reagir
a indicadores muito críticos quando suas barreiras foram suplantadas
21

FMI - FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL. Policy Responses to COVID19.
[s. d.]. IMF. Disponível em: <https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/
Policy-Responses-to-COVID-19>. Acesso em: 9 set. 2021.
HOPMAN, Joost; ALLEGRANZI, Benedetta; MEHTAR, Shaheen. Managing
COVID-19 in Low- and Middle-Income Countries. JAMA, v. 323, n. 16, p. 1549–
1550, 28 abr. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1001/jama.2020.4169>.
LONE, Shabir Ahmad; AHMAD, Aijaz. COVID-19 pandemic – an African
perspective. Emerging Microbes & Infections, v. 9, n. 1, p. 1300–1308, 1 jan.
2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/22221751.2020.1775132>.
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Ibero-Americanos de Direito Sanitário. Cadernos Ibero-americanos de
Direito Sanitário, v. v.10 n. 2, 2021. Disponível em: <https://www.cadernos.
prodisa.fiocruz.br/index.php/cadernos/article/view/765>. Acesso em: 9 set. 2021.
ORTEGA, Francisco; BEHAGUE, Dominque P. O que a medicina social latinoamericana pode contribuir para os debates globais sobre as políticas da Covid-19:
lições do Brasil. Physis: Revista de Saúde Coletiva, v. 30, p. e300205, 26 jn.
2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s0103-73312020300205>.
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pela propagação da Covid. A confiança na assistência à saúde de cariz
privado e mercadológico pode ter restado abalada pela ausência de uma
atuação, ainda que apenas regulatória da demanda, por parte dos Estados.
Na impossibilidade de reinvenção dos sistemas de saúde em meio à
crise sanitária, o investimento estatal maciço na pesquisa científica para
a descoberta de vacinas mostrou-se uma saída audaciosa e rápida, com
capacidade de reversão de cenários que se projetavam assustadores pela
incapacidade ou o colapso das redes de atenção sanitária.
A solução vacinal é emblemática também. A uma, porque se
tratou de investimento em proteção à saúde, mais que em medicina
curativa e assistência terapêutica. A duas, porque se mostrou uma solução
prática para governos, mas muito mais resolutiva onde os Estados já eram
presentes. A três, porque as transações comerciais para aquisição foram
feitas entre governos e produtores, sem espaço de aquisição por entes não
governamentais. A quatro, porque se formaram consórcios internacionais
para aquisição de vacinas23.
Estados que já executavam programas públicos de imunização ou
mantinham redes consolidadas de atenção básica foram mais eficientes
nessas medidas, malgrado a escassez de vacinas no mercado mundial
e a discussão quanto à sua precocidade e confiabilidade. As escolhas
alocativas, a definição de grupos prioritários, a dispersão no território, a
logística de distribuição, as campanhas informativas passaram, portanto,
por ações de Estado; enquanto governos se moviam para atender pressões
da opinião pública, dos eleitorados e de movimentos de pressão na política
internacional. O direito à saúde talvez tenha se mostrado mais protegido
por políticas de Estado que por ações de governos.
Na pequena, apesar de crescente, oferta mundial de vacinas e
insumos estratégicos, mostraram-se as tradicionais práticas de política
internacional, com fornecimentos prioritários, estratégias de descrédito
por geopolítica, remessas não honradas, invocação de laços de amizade/
inimizade, consórcio de países, doações humanitárias estratégicas e
diplomacia não exclusivamente sanitária a presidir tratativas. Por outro
lado, o mercado mundial de imunizantes se posicionou pela venda a
23
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governos, não a entes de direito privado. A capacidade econômica para
financiamento das soluções vacinais e o papel dos Estados em matéria
sanitária repeliram o ingresso de atores privados nesse circuito estratégico.
A saúde, porque pública, exigiu na pandemia o protagonismo
estatal, portanto. Pessoas individualmente consideradas, e mesmo que
financeiramente abonadas, não dispuseram de oportunidade de aquisição
de soluções sanitárias primordiais. Não progrediram propostas de que
empresas assumissem a aquisição de vacinas para seus empregados, ou
que clínicas privadas de vacinas24 pudessem empreender na imunização
contra Covid-19. As soluções de saúde pública, sobretudo na pandemia,
não puderam prescindir, pois, do Estado. Outrossim, o poder econômico
de pessoas e empresas não se mostrou apto a fragmentar o corpo social,
que, assim, teve o acesso a bens e serviços de saúde presididos por
critérios sanitários públicos e equitativos fixados por políticas e programas
de Estado. A pandemia explicitou, assim, a impossibilidade lógica da
criação de bolhas personalíssimas de proteção sanitária. Essa ilusão,
como quimera, pode queimar o reino do monarca que a cria25. A interdependência das pessoas em questões sanitárias é um dado inexorável, e a
ideia de que é possível segurança no direito à saúde apenas de alguns é
tão ilusória quanto perigosa.
Por outro lado, não se pode confundir a ideia da saúde pública com
a ideia de saúde estatizada. O protagonismo do Estado no direito à
saúde, explicitado na pandemia, não significa a exclusão de outros atores,
em especial as competências e o dinamismo do setor privado. A indústria
farmacêutica e as Universidades26, em um esforço inédito na história da
humanidade, conseguiram produzir vacinas em tempo recorde. A ciência27
24

IKEDA, JULIANA SEDE; MUSSALAM, GABRIELA SOARES. A compra de vacinas
pelo setor privado: cenário atual e perspectivas legais. Consultor Jurídico, 7 maio
2021. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2021-mai-07/ikeda-mussalamcompra-vacinas-setor-privado>. Acesso em: 10 set. 2021.

25

HESÍODO. Teogonia. [S. l.]: UNAM, [s. d.]. Verso 304 HOMERO. Ilíada. [S. l.]:
Livraria Sá da Costa, 1960. v. v.6, verso 156.

26

GARRISON, Christopher. How the ‘Oxford’ Covid-19 vaccine became the
‘AstraZeneca’ Covid-19 vaccine. p. 18, [s. d.].

27

BISOL, JAIRO, Sandra Krieger. A Pandemia, O Fascínio Da Palavra E A Politização
Da Ciência. Revista de Direito Sanitário (CNMP), v. v.1, p. 317, 2020.
SERVETTI, Davide. Riserva di scienza e tutela della salute: l’incidenza
delle valutazioni tecnico-scientifiche di ambito sanitario sulle attività legislativa e
giurisdizionale. [S. l.]: Pacini Giuridica, 2019.
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e o mercado28 – também com investimentos estatais – conseguiram uma
resposta adequada, rápida e eficiente que talvez o modelo estatal, sem
os incentivos próprios do mercado, não obteria tão rapidamente. É a
conjugação e a cooperação, não a exclusividade estatal, que se mostrou
como resposta mais pronta. A necessidade de aprimoramento do modelo
jurídico das relações entre os setores público e privado na campo sanitário
sai, assim, reforçada.
Ainda nas relações entre os setores público e privado, o momentum
da pandemia evidenciou papéis indelegáveis do Estado na proteção do
direito à saúde: vigilância sanitária29, farmacológica e epidemiológica.
Na pressão social pela disponibilização a mais curto prazo de vacinas no
Brasil, correspondeu, ao lado das ações dos três poderes, o proceder técnico
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que, atenta ao princípio da
precaução, examinava a solidez dos testes e estudos clínicos realizados nas
vacinas disponíveis a aquisição do governo brasileiro. O exercício regular
da competência administrativa e do poder de polícia no ingresso de
produtos no mercado sanitário esteve sob críticas externas tão severas –
com pretensões substitutivas – quanto criteriosa foi a atuação da agência.
O sistema de vigilância teve sua autoridade reforçada pela sensatez de seu
zelo e pela respeitabilidade técnica de sua atuação e propósitos. A prova
não foi fácil, mas o poder-dever Estatal para com a vigilância sanitária
saiu reforçado.
A função estatal de vigilância epidemiológica30 também ganhou
notoriedade, revelando estruturas garantidoras do direito à saúde nem
sempre valorizadas ou percebidas. O uso qualificado de informações
sanitárias por epidemiologistas e infectologistas calçou as escolhas
28

MAZZEI, Gabriella. Conseguenze economiche della pandemia da Covid-19:
necessità di misure coordinate a livello europeo e di un più incisivo ruolo dei
poteri pubblici rispetto ai mercati. Amministrativ@mente - Rivista di ateneo
dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, n. 1, 15 abr. 2020.
Disponível em: <http://www.amministrativamente.com/index.php/formez/article/
view/13152>. Acesso em: 9 set. 2021.

29

“Um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e
de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e
circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, conforme a Lei
Orgânica da Saúde.”

30

“Um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de
qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual
ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e
controle das doenças ou agravos, conforme a Lei orgânica da Saúde.”
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estratégicas na condução de políticas de combate à pandemia, na alocação
de recursos e na compreensão das mudanças na dinâmica pandêmica e
suas variáveis.
Os sistemas de vigilância, previstos na lei orgânica da saúde,
permitiram que as decisões sanitárias fossem ajustadas à realidade em
constante alteração e mais densa compreensão. O direito à saúde exigiu,
mais que sempre, a capacidade de reavaliação constante das decisões na
gestão pública dos serviços de saúde na pandemia. A incerteza nas escolhas
aguçou no direito administrativo a autonomia e a responsabilidade dos
gestores quanto aos fundamentos de seus atos, ao mesmo tempo que
promoveu leitura renovada sobre os espaços de revisão ou substituição
dos administradores pelos mecanismos de controle da Administração.
Com o refluir das tensões próprias da pandemia, o direito sanitário terá
elementos para se aprofundar nas balizas de um mérito sanitário afim ao
mérito administrativo, bem como de uma incúria sanitária vizinha à noção
de improbidade administrativa.
Esse caminho de adensamento de institutos do direito sanitário
também passará por uma leitura qualificada sobre as fontes do direito
sanitário31. O marco legislativo que já se mostrara insuficiente para o nível
de detalhamento exigido pelas normativas sanitárias, e.g. os muitos atos
regulatórios da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, também foi levado
à exaustão na sua compatibilidade com a adequação de comportamentos
externos à administração sanitária. Atos administrativos como fonte
primária, cadeias mais fluidas de legalidade, delegações implícitas,
poder geral de cautela, supremacia do interesse público, autonomia
regulamentar e outras figuras foram trabalhadas para sustentação de
medidas administrativas ou sua judicialização32.

31

BIGNAMI, MARCO. Le fonti del diritto tra legalità e legittimità nell’emergenza
sanitaria. Questione Giustizia: Trimestrale promosso da Magistratura
democratica, v. 2, 2020. Disponível em: <http://www.questionegiustizia.it/
rivista/articolo/marco-bignami>. Acesso em: 9 set. 2021.
ORTELLESSA, Carlo Michele. Il sistema delle fonti del diritto alla prova
dell’emergenza. [s. d.]. Disponível em: <https://www.rivistaaic.it/it/rivista/
ultimi-contributi-pubblicati/massimo-luciani/il-sistema-delle-fonti-del-dirittoalla-prova-dell-emergenza>. Acesso em: 9 set. 2021.

32

STAIANO, Sandro. NÉ MODELLO NÉ SISTEMA. LA PRODUZIONE DEL
DIRITTO AL COSPETTO DELLA PANDEMIA. Rivista Associazione Italiana
dei Costituzionalisti, v. 2, p. 27, 2020.

61

REVISTA DE DIREITO SANITÁRIO DA COMISSÃO DA SAÚDE
Saúde e Ministério Público - Desafios e Perspectivas

Quando a pandemia for passado, ainda estaremos a aprimorar
o diálogo entre as fontes de um direito sanitário seguro, responsivo,
transparente e adequado. Não se trata de escolher entre liberdades
fundamentais e proteção sanitária, mas de compatibilizar esses dois
vetores, sendo o diálogo entre as fontes – muito mais que a judicialização
precoce em campos de incertezas técnicas – o caminho por ser trilhado. É
a expansão de uma cidadania responsável o maior desvio para se evitar a
instalação de um Estado dominador com premissas sanitárias33.
A coleção atual de decisões judiciais nos tempos da pandemia, de
decisões administrativas e de iniciativas do Ministério Público34 quando
examinada no futuro, com viés coetâneo e com a análise subsequente
aos seus efeitos, será um repositório muito rico para a reflexão mais
aprofundada sobre a relação entre as funções do Estado em matéria de
proteção ao direito à saúde. A assunção de riscos nem sempre calculados
nas escolhas mais ou menos legítimas desses atores deverá iluminar a
justaposição desses papéis na arena sanitária, escandida de voluntarismos
e supremacias descalças de ciência. O balanço dos erros e acertos
cometidos por um sistema que iniciava uma reflexão qualificada sobre
limites e possibilidades da judicialização da gestão sanitária será um
grande ganho para o direito sanitário pátrio. Os desafios do direito à saúde
em uma pandemia possuem traços planetariamente comuns e vicissitudes
peculiarmente locais ou nacionais. A passagem do tempo pandêmico,
como já dito, deixará marcas e marcos no direito à saúde, com muito
aprendizado e segura evolução. Entre as vicissitudes do direito à saúde no
Brasil, consta a confiança pelo constituinte ao Ministério Público do zelo
pelos serviços de saúde como serviços de relevância pública.
O Ministério Público é, para o direito à saúde, aquilo que Ferrajoli
qualifica como garantia institucional, isto é, uma instituição criada pelo
33

BARTELLONI, FABRIZIO. Coronavirus: la dialettica fra emergenza sanitaria ed
emergenza normativa - la Repubblica. La Repubblica, Roma, 22 mar. 2020.
Disponível em: <https://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2020/03/25/
news/coronavirus_la_dialettica_fra_emergenza_sanitaria_ed_emergenza_
normativa-252294777/>. Acesso em: 9 set. 2021.

34

PORTO, Isabel Maria Salustiano; ARRUDA, Sandra Krieger. O MINISTÉRIO
PÚBLICO BRASILEIRO FRENTE À PANDEMIA DE COVID-19. Revista de
Direito Sanitário (CNMP), v. 1, p. 317, 2020.
Em outros lugares, v. SGROI, Carmelo. guida nella gestione della pandemia e
l’iniziativa della Procura generale presso la Corte di Cassazione. Corti Supreme e
Salutte, p. 18, 2021.
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constituinte para assegurar que o sistema constitucional de prestações
sanitárias funcione adequadamente como determina a Constituição.
Quando a Covid-19 se apresenta, encontra um Ministério Público que
nos trinta e três anos da Constituição caminhou e muito aprendeu com o
movimento social sanitário acompanhando a construção e consolidação
do Sistema Único de Saúde. É um Ministério Público que, há uma década,
já atuara nos desafios da epidemia de H1N1 e colhera lições que agora na
pandemia de SARS-19 ficam mais notórias.
Nas águas tormentosas da pandemia em que vai a nau do direito à
saúde, descabe ao Ministério Público o timão que é dos gestores em saúde;
não lhe toca o papel de bússola, que é da Constituição; não lhe pertencem
as cartas náuticas, que são da ciência. É, contudo, lastro. Não visível, sem
protagonismo, mas responsável por manter a estabilidade, o balanço e a
integridade estrutural da nau na travessia. E sabedor que quando plena a
nau do direito à saúde, a densidade da carga dispensará o lastro.
Ainda no campo das incertezas jurídicas explicitadas pelas incertezas
sanitárias, o papel das autonomias locais e das governanças centrais
também terá matéria-prima em profusão. A reação dos distintos pactos
federativos aos desafios da pandemia apontaram quer no sentido do
reforço de autoridades centrais35, quer na afirmação das autonomias
locais36. Ao mesmo tempo a dinâmica da epidemia exigia articulação tanto
local quanto mundial, envolvendo mais níveis decisórios e operacionais
que os comuns. Sem conhecer essas hierarquias jurídicas de poder estatal,
o saber fluía em uma comunidade científica planetária e transbordava à
sociedade por meios de comunicação social vigorosamente empenhados
em difusão intensa de notícias, controle social sobre escolhas dos gestores
e publicação de indicadores epidemiológicos e suas interpretações.
A gestão sanitária em temas de conhecimento insuficiente ou
incipiente desafiou a unidade das decisões. Decisões conjuntas ou uniformes
não são, apenas por isso, adequadas; assim como não é esperável que
35

CUOCULO, Lorenzo; GALLARATI, Francesco. La Corte difende la gestione unitaria
della pandemia con il bazooka della profilassi internazionale. Corti Supreme e
Salutti, v. 2021, 20 maio 2021. Disponível em: <http://www.cortisupremeesalute.
it/article/la-corte-difende-la-gestione-unitaria-della-pandemia-con-il-bazookadella-profilassi-internazionale/>. Acesso em: 9 set. 2021.

36

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Supremo Tribunal Federal- COVID 19. [s. d.].
Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/covid19/>. Acesso em: 13 set. 2021b.
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para um conjunto plural de problemas corresponda apenas um conjunto
unitário de soluções. Arranjos intraestatais de tomada de decisões
articuladamente, isoladamente ou conjuntamente sofreram a pressão
tanto da inadiabilidade das pautas quanto das lacunas de conhecimento
para escolhas exatas. Nesse contexto, também modelos federativos ou de
autonomias foram colocados a teste e desafio, como já fizera o legislador
constituinte brasileiro que em matéria sanitária desenhara na nossa
república federativa um sistema único de saúde, em aparente contradição.
Como hoje parece notório, mas que por responsabilidade histórica se
deve admitir, estes tempos de Covid-19 foram por demais críticos. Diz-se
isso não apenas no sentido de tempos difíceis ou de crises, mas também
de muito grande presença de observação analítica e apreciação exigente
do sistema jurídico, em particular o sanitário, e da sua suficiência para
assegurar o direito à vida com qualidade e bem-estar a todas as pessoas,
respeitados os direitos fundamentais e o regime democrático37.
Mas nem só de momentos críticos se vive em uma pandemia. Há
tempos de constatações, conclusões e assunções coletivas que marcam o
trajeto histórico do direito à saúde no Brasil, como nos dias de chuvisco em
Macondo, como narra Gabriel Garcia Márquez, em que seus habitantes
vestiam suas roupas de domingo para festejarem a estiagem, mesmo
sabendo que as pausas podiam significar recrudescimento na chuva que,
ao fim, durou quatro anos, onze meses e dois dias. É em momentos na
pandemia corrente, em que trajamos nossas roupas de domingo, que
vemos os brasileiros empolgados com seu Sistema Único de Saúde, a
difundir em redes sociais, espontaneamente #vivaoSUS!38 São momentos
– mesmo que efêmeros – de céu claro em que a cidadania fraternalmente

37

BARTELLONI, FABRIZIO. Coronavirus: la dialettica fra emergenza sanitaria ed
emergenza normativa - la Repubblica. La Repubblica, Roma, 22 mar. 2020.
Disponível em: <https://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2020/03/25/
news/coronavirus_la_dialettica_fra_emergenza_sanitaria_ed_emergenza_
normativa-252294777/>. Acesso em: 9 set. 2021.

38

Em outras experiências, v. BALDUZZI, Renato. Covid-19 per scoprire che cos’è il
Servizio sanitario nazionale? Corti Supreme e Salutte, p. 6, 2020.
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se expressa coletiva e ostensivamente em reconhecimento da bravura dos
profissionais de saúde39 no front da pandemia.
A sociedade contemporânea é complexa e sofisticada, e são muito
elevadas as expectativas para se surpreender com a subversão que uma
pandemia produz sobre toda a ordem social, política e econômica que
parecia, até então, tida por inabalável. Problemas sempre novos e muito
vários no tempo futuro sempre haverá, e falharão as instituições que
não se prepararem para isso. Além do nubifragio em Macondo também
se sucedeu a peste da insônia que, por seu turno, foi resolvida com um
remédio milagroso…
Haverá, sim, um tempo pós-pandêmico, e as lições desse tempo
ao direito sanitário farão mais evidentes os fundamentos desse saber,
permitirão a releitura de conceitos e facilitarão a superação de impasses
que a pandemia dissolveu.
Segue a nau na travessia, com seu lastro, e a bandeira com o lema
romano “salus publica lex superior est” porque afinal se sabe pelo poeta
que “na quarta parte nova os campos ara, e se mais mundo houvera lá
chegara”.
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OS LIMITES DO CONSEQUENCIALISMO
NO DIREITO E A NECESSIDADE
DE RESPOSTAS ADEQUADAS À
CONSTITUIÇÃO: QUESTÕES DE
POLÍTICAS PÚBLICAS NO CONTEXTO
DE UMA CRISE SANITÁRIA
Lenio Luiz Streck1
RESUMO
Nestes tempos de crise provocada pelo Coronavírus, tem se popularizado
a ideia de que o direito deve ceder a argumentos consequencialistas.
Neste breve ensaio, pretendo levantar questionamentos sobre esse
consequencialismo jurídico, mostrando seus problemas, frequentemente
negligenciados por seus defensores. Critico a importação de discussões
puras de filosofia moral para o direito, como a disputa entre utilitarismo
e deontologia ilustrada pelos dilemas trolley. Demonstro como uma
criteriologia jurídica, apesar de ter sido constituída sob elementos de
moralidade política, não se confunde com juízos morais para a solução de
casos. Para tanto, ofereço uma série de exemplos que mostram o caráter
distinto que uma teoria da decisão assume no Direito. Por fim, analiso
dois casos judiciais extremos no enfrentamento da pandemia, em que se
decidiu de modo consequencialista ou formalista, e defendo uma terceira
via, na linha de Ronald Dworkin: as decisões por princípio.
Palavras-chave: Consequencialismo. Filosofia moral. Teoria da decisão.
Pandemia.

1. INTRODUÇÃO: A CRISE DA AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS
Nestes tempos de crise provocados pela Covid-19, tem se popularizado
a ideia de que o Direito deve ceder a argumentos consequencialistas,
1
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e esse fator tem apresentado inúmeras questões quanto ao papel do
Poder Judiciário e à formulação/efetivação de políticas públicas. Na
presente análise, pretendo levantar questionamentos sobre as bases desse
posicionamento, buscando iluminar aspectos da sua gênese e estrutura, as
quais, diga-se, muitas vezes parecem – se não de fato o são – negligenciadas
por seus adeptos e ferrenhos defensores. Ao fim, apresentarei, à luz
de situações concretas, algumas respostas para o problema posto pela
emergência do consequencialismo na crise.
Cumpre, de pronto, para o estabelecimento de um pacto semântico
prévio e necessário, que por consequencialismo entende-se a postura pela
qual o valor de uma ação é dado pelos resultados que produz e não por
princípios deontológicos. Seria aquilo que Dworkin2 chamaria de decisão
por política e não por princípio.
No Brasil, durante a pandemia, observamos inúmeros momentos
em que essa postura assumiu contornos deveras obscuros, admitindose, entre outros posicionamentos, a hierarquização de vidas humanas.
Muito afirmou-se, por exemplo, que os protocolos básicos de isolamento
social deveriam sofrer fortes flexibilizações (ou sequer deveriam ser
implementados), com a reabertura do comércio, sob o pretexto de que
a economia deveria ser resguardada. Parte da mídia, do empresariado e
mesmo membros da classe política chegaram a afirmar que tal abertura
deveria ocorrer pois, “afinal, morreriam apenas pessoas mais velhas”, mas
que isso seria um mal necessário.
Com efeito, vários Conselhos Regionais de Medicina elaboraram
protocolos para “escolhas trágicas” durante a pandemia. Ainda que
adotando critérios em parte específicos, os procedimentos elencados
valem-se, entre outros, da funcionalidade para eleger determinados
pacientes pressupondo que eles possuem melhores chances de responder
ao tratamento intensivo e maiores expectativas de sobrevida. Parece
assustador, pois não? A estratificação de acordo com a gravidade de
determinadas disfunções orgânicas, ainda que transitórias, parte do
pressuposto de que elas permitem aferir a sobrevivência a curto prazo,
bem como selecionar aqueles que possuem maior probabilidade de
recuperação da infecção por Covid-19.
2

74

DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. 3. ed. São Paulo: Martins
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Entretanto, estudos científicos realizados quanto à utilização
do Sequential Organ Failure Assessment durante pandemia decorrente
do vírus H1N1 no ano 2009 constataram que o critério se mostrou
inadequado para priorizar o acesso às UTIs, uma vez que a mortalidade
aferida posteriormente não refletiu as estimativas prévias3. Ainda que os
modelos elaborados no Brasil atualmente considerem outras variáveis,
as quais vão além das disfunções orgânicas, não há evidências científicas
conclusivas quanto à eficácia dos scores. Outro ponto de discussão é que
referido critério — ao incorporar, exemplificativamente, índices relativos à
pressão arterial, dopamina, dobutamina, noraeponefrina, creatina e diurese
— gera desvantagem para as gestantes, as quais desenvolvem alterações
significativas em tais aspectos. Guardadas as devidas proporções, os
citados critérios de priorização fazem repercutir — com alguma sofisticação
e obnubilação — superadas teorias sociais darwinianas por meio das quais
a utilidade à sociedade é um critério para determinação do valor humano4.
Ainda assim, o ponto que desejamos ferir, em verdade, não é a
inadequação dos critérios eventualmente adotados em cada um desses
casos, mas demonstrar que a adoção vulgar do consequencialismo no
debate público e, sobremaneira, na própria práxis jurídica revela sempre
vir acompanhada da ignorância da própria necessidade de apresentação
desses critérios, isto é, trata-se de um ponto anterior à própria
“adequação” ou “validade” de critérios, mas a total falta desses na adoção
de determinados posicionamentos, o que, no fundo, é nada mais do que
resultado da ignorância de problemas filosóficos centrais e da falta de
constrangimento epistêmico.
No Direito, o problema se apresenta com contornos ainda mais
complexos. É preciso reconhecer que os critérios hermenêuticos de uma
decisão judicial já existem e foram produzidos democraticamente, pelo
processo legislativo, bem como cristalizados a partir da própria tradição
3
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de nossa comunidade política. Portanto, o sujeito não pode transacionar
livremente entre eles, ainda mais quando nos encontramos na encruzilhada
da história.
Nesse sentido, em uma dada situação sanitária na qual milhares
de vidas foram perdidas muito em conta dessa adoção, vulgar de
argumentos consequencialistas, os quais roubam o lugar das respostas
constitucionalmente adequadas e fundadas nos critérios produzidos pelo
processo legislativo e pela tradição de nossa comunidade política, farse-á fundamental a utilização de platitudes. Uma delas é afirmar que a
democracia, entre outros fatores, demanda controle de quem decide, seja
no Poder Executivo, Legislativo, Judiciário e mesmo na vida privada.
Desse modo, um dos papéis do Poder Judiciário é, portanto, decidir
os processos que lhe são submetidos de uma maneira que as decisões
proferidas possam ser controladas pela sociedade. Indiscutivelmente, o
controle social das decisões dos Poderes Legislativo e Executivo difere
daquele realizado acerca das decisões do Poder Judiciário, em razão da
forma de como seus membros nele ingressam, bem como das competências
primordiais que cada um dos Poderes da República exerce.
Diante disso, essas reflexões buscam contribuir para aclarar os
limites e as possibilidades do Poder Judiciário no momento de defronte
com processos que examinam a gestão e a política pública construída pelo
Poder Executivo, mormente em tempos de crise como as ora enfrentadas
pelo país, para que tais decisões possibilitem uma resposta correta, para
que cada caso concreto seja controlável democraticamente e efetive os
enunciados normativos constitucionais (ex.: art. 93, IX, da Constituição
Federal de 1988 – CF/88) e infraconstitucionais (ex: arts. 489, § 1º, e 926
do Código de Processo Civil – CPC), sem que acabemos sucumbindo a
posturas consequencialistas e afins.
O caminho traçado para analisar o problema dos limites e das
possibilidades alusivo às decisões judiciais sobre políticas públicas, no
contexto da busca por um caminho que leve à resposta constitucionalmente
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adequada, é o que venho desenvolvendo ao longo dos últimos anos, naquilo
que denomino de Crítica Hermenêutica do Direito.5
Portanto, o objetivo deste texto é contribuir para que a coerência
e a integridade do sistema judicial, explicitadas no art. 926 do CPC,
garantia fundamental do cidadão, evitem que quem julga o faça pelas
próprias crenças, e não pelo Direito, sendo este um dos custos da
democracia, custo esse, que, conforme se passa a demonstrar, encontra
grande incompatibilidade com posturas consequencialistas nos termos
ora propostos. Afinal, como se verá, o jogo de linguagem do Estado
Democrático de Direito não é (nem pode ser) o mesmo dos dilemas morais.

2. A AUTONOMIA DO DIREITO EM FACE DOS SEUS
PREDADORES, DO NECESSÁRIO CONSTRANGIMENTO
EPISTEMOLÓGICO E DO COMBATE AO ATIVISMO
JUDICIAL: POR QUE O TRABALHO DOS JURISTAS NÃO
ENVOLVE ENFRENTAMENTO DE “DILEMAS TROLLEY”?
Atualmente, diversos cursos de graduação e pós-graduação estão
discutindo os dilemas morais levantados pelo professor de Harvard Michael
Sandel6 como se tais dilemas representassem uma discussão de e sobre o
Direito. Os exemplos apresentados por Sandel tais como o “trolley
dilemma” (Dilema do Vagão) servem como pontos de partida para a
problematização acerca dos sistemas éticos. Ou seja, tem uma finalidade
didática e uma abordagem específica. Infelizmente, a partir desses
exemplos, já começam as importações acríticas para o Direito. E, com
elas, o sacrifício da autonomia desta área.
O dilema mais famoso discutido por Sandel diz: você está em um
trem desgovernado que tem pela frente cinco trabalhadores. Há apenas
uma chance de salvar a vida dessas pessoas. Antes do choque entre o
trem e os cinco trabalhadores, você, na posição de motorneiro, tem a
possibilidade de realizar um desvio, mudando o curso do trem, o colocando

5
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em rota de colisão com apenas um trabalhador. O que você faz? Desvia o
trem, matando uma pessoa para salvar as outras cinco?
A questão de Sandel é, como já referido, didática: criar um
experimento mental que torne clara a cisão entre posições morais
substantivas (v.g. aquelas que entendem, por exemplo, que vidas humanas
não podem ser inseridas em fórmulas de soma e subtração, de maneira que
a conta “cinco vidas valem mais que uma” revela-se totalmente desprovida
de sentido) e consequencialistas ou utilitárias (v.g. que concluem que a
“verdade” sobre a moral subjaz a maximização do prazer para o maior
número de pessoas e a minimização do sofrimento para o maior número
de pessoas).
A nossa questão é outra: o que isso tem a ver (diretamente) com o
Direito? Devemos interpretar, formular e aplicar políticas públicas para o
enfrentamento dos problemas postos pela atual crise sanitária a partir da
lente de dilemas morais? Melhor ainda: a hermenêutica jurídica opera nos
mesmos moldes que o raciocínio moral?
Permitam aqui desfazer qualquer tipo de mal-entendido: sei que
Sandel é um jusfilósofo de grande influência e envergadura. Nada tenho
contra o seu célebre curso Justice, no qual trata, em linguagem direta,
desanuviada e sem imposturas, do pensamento de gente como Aristóteles,
Kant, Bentham e Rawls. É uma prova, aliás, de que clareza e simplificação
não são sinônimos. Também, endosso sua postura de tentar resgatar o
debate público, em especial o político, das trevas onde se encontra hoje
em dia. Ao demonstrar que problemas morais têm repercussão no âmbito
político (na construção de uma sociedade justa etc.), Sandel acerta.
Aliás, também Dworkin — fazendo aqui um brevíssimo “parêntese”
— é um autor identificado com esta postura: a de participar ativamente
do debate público, tentando ultrapassar a barreira entre a linguagem
profissional, acadêmica, e as questões que ocupam a ordem do dia. O seu
livro “Is Democracy Possible Here?”7 é um dos muitos bons exemplos
disso. Nesse ensaio, Dworkin propõe que se faça uma espécie de depuração
do debate político norte-americano, polarizado entre Democratas e
Republicanos. Dworkin procura estabelecer um common ground entre
adversários políticos (e não inimigos) que torne a discussão autêntica
7
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e produtiva. Concordamos que valores como dignidade, igualdade e
democracia são importantes (ainda que discordemos a respeito do que
esses conceitos significam)? Eis aí um bom ponto de partida.
Retomando, considero que as lições de Sandel, se bem lidas, fazem
(muito) mais bem do que mal ao debate público e, mesmo, à argumentação
jurídica. Mas seus exemplos devem ser lidos com uma advertência: “você,
que escolhe se mata ou não uma pessoa, não está agindo como um jurista”.
O agente moral que deve fazer essa escolha não representa um juiz em sua
tomada de decisão enquanto agente público8.
Voltemos ao dilema trolley e à eventual moralidade do assassinato.
Sandel utiliza esse problema para ilustrar as posturas utilitaristas. A morte
de uma pessoa seria preferível à morte de cinco. Contudo, a audiência
recua quando o Professor apresenta o cenário no qual, para impedir
que o trem mate cinco pessoas, o agente moral teria de jogar contra o
trem uma pessoa que estava fora dos trilhos para salvar as outras cinco.
A maioria fica desconfortável em assumir a responsabilidade por matar
deliberadamente uma pessoa que nada tinha a ver com o problema; e
isso a leva a reformular, ou a refinar, o argumento inicial de que a vida
de muitos vale mais do que a vida de um só. Não precisamos ir muito
longe para sermos apresentados a uma versão preliminar do conceito
de dignidade humana, pela qual a vida humana tem uma dimensão não
instrumental.
Ocorre que um jurista não está em condições de fazer esse tipo
de escolha fundamental (entre o utilitarismo e a dignidade, por exemplo).
Para ser bem claro sobre esse ponto: já há um sistema (de regras,
princípios etc.) que lhe antecede e que lhe coloca em condições de
dizer algo. Ninguém quer saber se o juiz do caso é consequencialista. O
Direito democrático não pode depender disso. Você tem ou não tem um
direito? Essa resposta depende de uma argumentação jurídica, e o juiz
tem a reponsabilidade de desenvolvê-la de forma adequada, a partir do
material jurídico existente.
Em detalhe, a postura que se espera do Poder Judiciário no Brasil,
diante do art. 93, IX, da CF/88 e dos arts. 489, § 1º, e 926 do CPC, é que a
ratio decidendi de cada julgamento possa ser replicada em casos concretos
8
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futuros que possuam faticidade jurídica semelhante, fazendo-o por critérios
e seguindo padrões judicativos controláveis democraticamente. Por isso,
a questão sobre a leitura do Direito a partir da lente de dilemas morais
perpassa, em verdade, o enfrentamento (ou o triunfo) de posturas ativistas
por quem julga, as quais nunca são adequadas ao Estado Democrático de
Direito, instituído pelo art. 1º da CF/88.
Nessa linha, o Constitucionalismo Contemporâneo abarca um grau
acentuado de autonomia do Direito, que delimita a transformação das
relações jurídico-institucionais e as protege do recorrente perigo das
arbitrariedades políticas. Desse modo, a defesa de um efetivo controle
hermenêutico das decisões judiciais a partir do respeito à autonomia do
Direito não impede, se adequado for, uma atuação propositiva do Poder
Judiciário. Isso não autoriza uma simplificação do que seja a judicialização
da política e das relações sociais e, muito menos, que se postule a morte
da política, típico traço das formas de organização social, em que o poder
é exercido de forma horizontal9.
Nessa linha, o que se pretende é o “cumprimento dos preceitos e
princípios ínsitos aos Direitos Fundamentais Sociais e ao núcleo político
do Estado Social previsto na Constituição de 1988 – o que, claro, não
se confunde com decisionismos e atitudes pragmatistas favoráveis ao
ativismo judicial”10. Para que não haja dúvida: o ativismo judicial é ruim
para a democracia, como venho sustentando de há muito.
Por isso, em uma democracia lastreada em um Direito com alto
grau de autonomia, quem decide não escolhe, porque as escolhas se
restringem à vida privada. Noutros termos, quem decide o faz por
deter responsabilidade política para tanto, já que suas decisões devem
lançar argumentos de integridade e coerência, que emanam da própria
comunidade política.
O papel do Poder Judiciário, ressignificado pela CF/88, não o alçou
a uma posição institucional a uma atuação totalmente arbitrária, livre de
9

ACKERMAN, Bruce. Taxatition and the Constitution. Columbia Law Review,
Columbia, v. 99, n. 1, pp. 1-58, jan. 1999. Disponível em: <https://digitalcommons.
law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1126&context=fss_papers>. Acesso em: 7
set. 2021.
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qualquer controle democrático. Dessa maneira, é imprescindível obstar
decisões ativistas, que são fios condutores para que o Direito se torne
cada vez mais menos autônomo e alvo fácil de seus predadores mais
conhecidos, a saber, moral, economia e política. A autonomia do Direito e
a sua umbilical ligação com a dicotomia “democracia/constitucionalismo”
exigem da teoria do Direito e da Constituição uma reflexão de cunho
hermenêutico.
Lutar contra decisões judiciais ativistas, no Estado Democrático
de Direito, é postular a diminuição do espaço de discricionariedade da
política pela Constituição fortalece materialmente os limites entre Direito,
política e moral. O Direito autônomo não se torna, portanto, um meio
para justificar a moral, o político e o econômico. A discussão da autonomia
do Direito é permeada pelo debate sobre o seu sentido, subsistência e
justificação no universo humano”.
Desse modo, é conditio sine qua non para a efetivação da autonomia
do Direito a existência de um “ambiente institucional que propicie o
amadurecimento dos instrumentos de controle hermenêutico das decisões
judiciais”. Para isso, é importante que se promova, como esclareço no
Dicionário de Hermenêutica, um constrangimento epistemológico que
envolva tanto o poder público quanto a formação de seus atores (ensino
jurídico) e proclame um direito incondicionalmente autônomo11.
O denominado constrangimento epistemológico é entendido como
uma forma de combater decisões judiciais arbitrárias, baseadas em
posturas voluntaristas e(ou) textualistas, divorciadas da autonomia que
um Direito democrático requer. Não esqueçamos que o textualismo pode
ser, paradoxalmente, uma prática voluntarista. Torna-se indispensável,
por conseguinte, estabelecer bases intersubjetivas das quais se possa
superar as visões ideológico-individuais de cada intérprete.
Se na vida concreta sofremos constrangimentos, visto que não
nominamos as coisas de maneira arbitrária, por exemplo, arroz não pode
ser chamado de picanha, no Direito assim também deve ser, ou seja, não
podemos alterar o sentido de prescrição para decadência, simplesmente,
porque quem decide assim o quer. A ninguém se confere o poder de
11
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invenção dos sentidos das palavras. A hermenêutica jurídica deve ser uma
antítese do personagem Humpty Dumpty, de Alice Através do Espelho.
A rigor, elaborar constrangimentos epistemológicos equivale a
realizar “censuras significativas”, no sentido – democrático – de se poder
distinguir, por meio da construção de uma crítica fundamentada, boas
e más decisões (ou melhor: decisões constitucionalmente corretas das
incorretas). O constrangimento epistemológico, em uma perspectiva de
hermenêutica filosófica, compromete-se com a verdade e coloca em xeque
decisões que se mostram equivocadas.
Daí emerge o papel prescritivo da doutrina no Estado Democrático
de Direito, que deixa, ou deve deixar, de ser caudatária e meramente
reprodutora das decisões dos tribunais para uma doutrina que aponte
critérios para uma decisão correta em cada caso, afastando-se de posturas
doutrinárias, que se dizem meramente descritivas e que admitem como
possível mais de uma decisão para um caso concreto, talhadas em frases
como as duas posições são defensáveis, quando, por exemplo, uma aponta
para a liberdade de um acusado e a outra para a sua prisão.
Conjuminado com a autonomia do direito, o constrangimento
epistemológico serve para controlar decisões arbitrárias de quem decide,
que no caso deste artigo é o Poder Judiciário:
Com efeito, quando um juiz diz que “decide como
quer” ou que “decide conforme a sua consciência”, está
dizendo, mutatis mutandis, que o que lhe é exterior
não o constrange a ponto de alterar a sua opinião. Por
isso, somente o constrangimento epistemológico pode
derrotar a subjetividade particularista, problemática que
no Direito assume uma importância ímpar. Decisões
judiciais voluntaristas (incluídas as decisões de cariz
realista) devem ser constrangidas, como também devem
ser constrangidas decisões meramente subsuntivas, que
deixam de lado um conjunto de soluções presentes no
ordenamento jurídico. Ambas decisões são deletérias.
Do mesmo modo, acórdãos emanados de últimas
instâncias jurisdicionais, embora inegavelmente mereçam ser obedecidos, devem, entretanto, sofrer fortes
constrangimentos epistemológicos ou, em outros termos,
de “censuras significativas”. Desse modo, lança-se
um repto à comunidade jurídica: o dever da doutrina
jurídica é de doutrinar. A tarefa de constrangimento é de
exercício da doutrina. Isso implica um papel prescritivo
sustentado no paradigma democrático, e não meramente
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reprodutor das orientações do Judiciário – imaginário
que se formou e tem ganhado cada vez mais força na
teoria do Direito. A doutrina não deve ser caudatária do
que decide o Judiciário. Esse é o papel da doutrina em
um país democrático: o dever permanente em doutrinar
e não ser doutrinada. Neste sentido, venho propondo,
especialmente em Verdade e consenso, que a doutrina
exerça este duro papel de constrangimento epistemológico,
de colocar limites às decisões judiciais fundamentadas
a partir de argumentos solipsistas/voluntaristas. O
constrangimento epistemológico deve estar presente na
doutrina jurídica em toda a sua extensão. O maior desafio
talvez esteja em efetuar constrangimentos quando o
intérprete se comporta de forma não cognitivista, isto é,
assume um discurso externo ao objeto, transformandose, assim, em um cético. Em outras palavras, o
constrangimento epistemológico tem direta relação com
o dever de fundamentação e com o direito fundamental a
obter respostas corretas/adequadas à Constituição. Toda
resposta inadequada/incorreta deve ser constrangida. É
papel precípuo da doutrina criticar os equívocos dos que
detêm o poder de dizer e construir o Direito. Na medida
em que a própria Constituição Federal estabelece, no
artigo 93, IX, que as decisões mal fundamentadas são
nulas, o Supremo Tribunal, por exemplo, não tem o
direito de errar por último. E, por isso, uma doutrina
jurídica crítica pode impedir que decisões erradas,
compreendidas como fruto de uma racionalidade
ideológica subjetivista/discricionária, sejam repetidas. O
Direito não é aquilo que o intérprete quer que ele seja,
e, portanto, não é aquilo que o tribunal, no seu conjunto
ou na individualidade de seus componentes, diz que é.
Na verdade, o dever de constranger quer mostrar que
nem o texto jurídico contém todas as respostas de forma
antecipada e nem o intérprete-aplicador tem o poder de
se tornar proprietários dos sentidos12.

Nessa senda, independentemente da subjetividade de quem decide,
o Direito brasileiro tem uma resposta adequada à Constituição para um
caso concreto, sendo que os juízes também devem aceitar uma restrição
independente e superior nas decisões que proferem, que decorre da
integridade.
Como dito, em uma ambiência democrática, é indispensável
que haja controle das decisões judiciais, uma necessária prestação de
12
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contas (accountabillity), podendo-se afirmar que o constrangimento
epistemológico no âmbito do Direito é condição de possibilidade para uma
democracia autêntica, que se respeite enquanto tal. O modo de realizar os
constrangimentos é por meio de uma teoria da decisão.
A discussão posta é: como o Poder Judiciário deve intervir para
efetivar direitos constitucionais, como direito à saúde, à função social da
propriedade, ao direito ao ensino fundamental nos casos de omissão dos
Poderes Legislativo e Executivo?
Nesse sentido, a autonomia do Direito e o constrangimento
epistemológico das decisões se tornam centrais no debate de como o
Poder Judiciário deve decidir ao julgar processos que envolvam posições
jurídicas, mormente se, no bojo da disputa entre as posições jurídicas,
esteja envolvida uma política pública. Veja-se, portanto, que dilemas
morais, embora esclarecedores do ponto de vista pedagógico, quando
trazidos para o contexto da prática jurídica, acabam representando a
fragilização da autonomia do Direito, abrindo margem, precisamente,
para o consequencialismo.

3. OS CRITÉRIOS PRÓPRIOS DO DIREITO E AS
TRÊS PERGUNTAS PARA SE OBTER UMA RESPOSTA
ADEQUADA À CONSTITUIÇÃO
Na linha do já exposto, a adoção de posturas consequencialistas no
Direito, em tempos de crise, é atravessada pela inadequada conclusão
(apressada, diga-se) de que o agente que interpreta o mundo é senhor dos
critérios que lhes são apresentados; princípios são reduzidos a valores, e
valores são reduzidos a opiniões simples sobre temas complexos. Nesse
sentido, a Crítica Hermenêutica do Direito, imbricação da hermenêutica
filosófica com a teoria integrativa de Dworkin, defende que um juiz
não pode simplesmente escolher entre soluções alternativas. Ele tem a
responsabilidade de buscar a solução superior às demais, que se imponha
como a correta compreensão do Direito.
Contudo, importante colocar essa defesa em um contexto,
diferenciando-a do velho exegetismo. Assim, um dos pontos fundamentais
de serem postos à mesa é que o Direito, no segundo pós-guerra, assume
um novo paradigma. A Constituição virou norma. Observe-se que, nos
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Estados Unidos, a Constituição não sofreu qualquer influxo direto do
pós-guerra; na realidade, o pós-guerra da Europa Continental é o pósguerra civil dos americanos (sempre é bom diferenciar essas tradições, até
porque, por aqui, trabalhamos com ambas).
O Direito havia fracassado com as duas grandes guerras: genocídios
e todos os tipos de tragédias nas e pelas quais o Direito nada pôde
fazer ou resolver. Eis que, transformadas as constituições em norma, o
Direito assume uma faceta de transformação social. O ideal de vida boa
é transportado para “dentro” dos textos. O velho positivismo, que havia
cindido Direito e Moral, agora é (ou deveria ter sido) suplantado por teses
como a co-originariedade entre Direito e Moral13. Embora a moral esteja
presente no processo de formação do Direito, ela não pode ser invocada em
sua forma pura no momento da decisão judicial para corrigi-lo, reabrindo
o processo legislativo e o pacto constitucional.
É claro que, dada a co-originariedade entre Direito e Moral (e o fato
de o comando jurídico não poder contrariar o conteúdo moral, apesar de
com este não se confundir), o argumento jurídico é, na sua raiz, moral.
Por isso Dworkin14 irá ainda mais longe e dirá que o Direito é um ramo
da Moral. Mas a moralidade que o jurista articula quando argumenta não
é a sua moralidade privada; não é a mesma que governa suas escolhas
pessoais. A moralidade pública e política é outra, e gira, em Estados
Democráticos ao menos, em torno de um sistema de direitos. Você tem
ou não tem um direito? A resposta depende de uma argumentação de
princípios, e o juiz tem a responsabilidade de desenvolvê-la de forma
adequada. Não depende de uma escolha.
Temos tentado mostrar esse grau de autonomia do Direito15. Ele
não pode ser corrigido por subjetivismos, seja com que roupagem for,
fundamentalmente em tempos de crise e pandemia. Contudo, há hoje o já
referido “imaginário Sandel”, presente na doutrina das chamadas “escolhas
13
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trágicas” (sic) que o juiz seria levado a tomar, como se os dilemas morais
apresentados fossem os casos difíceis do direito. Nesta linha dizem,
equivocadamente: “quem deve morrer para que a decisão judicial em que
se determina o fornecimento de leito a X seja cumprida”.
De todo modo, o ponto é: a impossibilidade de transplantar a filosofia
moral, sem mediação, para o Direito — coisa que acontece com quem
trabalha com o paradigma das tais “escolhas trágicas”, por exemplo. No
âmbito judicial, não se está discutindo concepções abstratas do que seria
a justiça. Está-se julgando um caso concreto a partir do direito existente.
Nessa linha, diversas são as razões trazidas ao Poder Judiciário
para que ele decida e interfira em uma política pública (prestação estatal
positiva para concretizar um direito fundamental de forma macroscópica)
instituída (ou não) pelo Estado, sendo a mais comum é que há uma não
efetivação de um direito fundamental, a tornar necessária a atuação do
Poder Judiciário para que tal direito seja concretizado, ou que a política
pública tem falhas estruturais.
Um exemplo de decisão judicial na qual foi alegada que havia política
pública com falha estrutural foi a decisão do Supremo Tribunal Federal
(STF) na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347, na
qual o Tribunal entendeu que havia um estado de coisas inconstitucional
acerca das condições desumanas que o sistema prisional brasileiro
administrado pelo Estado conferida aos presos.
Naquele caso, diante da lesão a preceitos fundamentais referentes
ao sistema penitenciário brasileiro provocada pela omissão dos Poderes
Públicos da União, dos Estados e do Distrito Federal, bem como a
adoção de providências estruturais cabíveis, o autor da demanda (Partido
Socialismo e Liberdade – PSOL) pediu o reconhecimento de Estados de
Coisas Inconstitucional.
O Min. Marco Aurélio, Relator da ADPF 347, declarou que ocorre no
sistema prisional brasileiro violação generalizada de direitos fundamentais
dos presos no tocante à dignidade, advinda de falhas estruturais e falência
de políticas públicas. A modificação dessa situação dependeria de medidas
abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária,
tendo sufragado o entendimento pela caracterização do “estado de coisas
inconstitucional”. Entendimento seguido majoritariamente pelo STF.
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Tirando o caso acima como exemplo, algumas perguntas se põem:
(...) se a Constituição Federal não é uma carta de
intenções e se é, efetivamente, norma, então o Brasil
está eivado de inconstitucionalidades. Mas, de novo:
levando isso a fundo, é o Judiciário que vai decidir
isso? E como escolherá as prioridades dentre tantas
inconstitucionalidades? Na defesa do ECI, Carlos
Alexandre de Azevedo Campos minimiza a radicalidade
da tese: “O ECI funciona como a ‘senha de acesso’ da
corte à tutela estrutural: reconhecido o ECI, a corte
não desenhará as políticas públicas, e sim afirmará
a necessidade urgente que Congresso e Executivo
estabeleçam essas políticas, inclusive de natureza
orçamentária”. Consideremos correta a assertiva no
sentido de que o ECI é (só) um password para a tutela
“estrutural” (mas o que é isto – a tutela estrutural?).
Mas essa afirmação possui um efeito colateral. Afinal, se
o STF não desenha as políticas públicas e só reconhece
por meio do ECI sua “tutela estrutural”, é aí mesmo que
reside o ponto fulcral. Digamos que o ECI seja apenas um
password para a tutela “estrutural”. Essa caracterização
da tese não é livre de problemas. Falta dizer quais as
referências conteudísticas e procedimentais nisso tudo.
(...) O que quero dizer é que, em sendo factível/correta
a tese do ECI, a palavra “estruturante” poderá ser um
guarda-chuva debaixo do qual será colocado tudo o que
o ativismo quiser, desde os presídios ao salário mínimo.
Mas, qual será a estrutura a ser inconstitucionalizada?
Sabemos que, em uma democracia, quem faz escolhas
é o Executivo, eleito para fazer políticas públicas.
Judiciário não escolhe. Veja-se, por exemplo, o problema
que se apresenta em face do remédio para câncer,
em que uma decisão do STF, para resolver um caso
específico (um caso terminal), está criando uma situação
absolutamente complexa (para dizer o mínimo) no
Estado de São Paulo. Não necessitamos de uma análise
consequencialista para entender o problema dos efeitos
colaterais de uma decisão da Suprema Corte. Ainda que
possa haver teses intermediárias, como a de José Ribas
Vieira e Rafael Bezerra, o ponto central nessa discussão
é o de que as políticas públicas não estão à disposição
do Poder Judiciário. Cada vez mais temos de dar razão
à advertência de Hirschl sobre a juristocracy. Diria eu:
não dá para fazer um estado social com base em decisões
judiciais. Temo que, com o tempo, a simples evocação
do ECI seja motivo para que se reconheça qualquer tipo
de demanda por inconstitucionalidade ao Judiciário. O
que não é inconstitucional? Imaginemos os Estados da
Federação demandados por uma enxurrada de ações.
Sim, o STF poderá dizer que só a ele compete julgar
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o ECI. Mas, até lá, como segurar os demais atores
jurídicos? Como segurar as demandas sociais? De novo,
pense-se no caso do remédio para câncer não aprovado
pela Anvisa e motivo de inúmeras decisões judiciais16.

Nesse viés, para que haja uma adequada resposta à Constituição nos
casos de intervenção do Poder Judiciário na construção ou modificação da
política pública, pode-se afirmar que:
(i) O Poder Judiciário, no exercício da jurisdição constitucional, deve
garantir o cumprimento da Constituição e da lei, até porque ele é guardião
de ambas, por meio do controle de constitucionalidade.
(ii) O ECI mantém a dualidade17 fato e norma e ignora que, com o giro
linguístico no século XX, o Direito não pode manter a dicotomia norma e
realidade, “verdadeiro ranço jusnaturalista, sob pena de se agravar ainda
mais o problema que por meio da crítica se pretende denunciar”.
(iii) Ao invés de haver um abismo entre norma e realidade, o
que realmente existe é uma construção normativa, hermenêutica e
argumentativamente inadequada da compreensão da situação de aplicação.
(iv) Isso porque a compreensão da realidade dos “fatos” faz parte
do próprio processo de concretização de sentido da norma, no sentido de
Friedrich Müller; não sendo, portanto, uma mera circunstância externa
ao processo hermenêutico de interpretação e aplicação do Direito, uma
simples limitação a uma suposta realização plena da normatividade da
norma.
(v) A declaração de inconstitucionalidade de coisas ou de um estado
de coisas (ex.: sistema prisional) ao mesmo tempo de diversas outras
inconstitucionalidades (sistema de saúde no Brasil acerca dos leitos de UTI
ou do fornecimento de remédios) pode levar, por exemplo, à declaração
de inconstitucionalidade do estado de coisas alusivo à desigualdade social.
(vi) A invocação do ECI pode dificultar a eficácia da CF/88 e criar
um paradoxo decisório, como explica a doutrina:
16
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Invocar o ECI pode causar mais dificuldades à eficácia
da Constituição do que se imagina. Basta fazer um
exercício lógico, empregando o conceito de ECI a ele
mesmo. Se assim estão as “coisas” – e, por isso, a ordem
jurídica é ineficaz e o acesso à Justiça não se concretiza
–, por que não decretar a inconstitucionalidade da
Constituição e determinar o fechamento dos tribunais18?

(vii) O argumento do ECI poderia ser utilizado contra ele mesmo,
pois “se tudo é – ou pode ser – inconstitucional, corre-se o risco de a
CF ser considerada irreal, por ela ter errado em trazer para o seu texto
direitos ‘fora de lugar’”19.
(viii) O ECI ameaça a separação de poderes:
Ademais, embora a simpatia intrínseca da e pela tese
(afinal, há algo mais contra a CF do que os presídios?),
parece evidente que o ECI ameaça o princípio da
separação dos poderes, questão central na crítica dos
três professores, que colocam alguns pontos de difícil
resposta por parte de quem apoia o ECI. Por exemplo:
se 51% dos deputados forem acusados de corrupção,
o STF declarará o ECI, ordenando o fechamento do
Congresso, ou atribuirá a política a outros órgãos? qual
a competência de uma Corte Suprema para “compensar
a incompetência” do sistema político? Quem controlaria
a correção jurídica do decreto (político) de ECI? o
reconhecimento de um ECI é jurídico ou político? Que
sanção prevê? Persistindo a inércia, o que faz a Corte? E
permito-me acrescentar: O STF corre o risco de se meter
em um terreno pantanoso e arranhar a sua imagem.
Isto porque, ao que se pode depreender da tese do ECI
e da decisão do STF, fica-se em face de uma espécie de
substabelecimento auditado pelo Judiciário. A questão é:
por que a Teoria do Direito tem de girar em torno do
ativismo? Para além de criar álibis extrajurídicos para
que o Judiciário atue de modo extrajurídico, porque
não perguntar quais direitos e procedimentos jurídicos
e políticos (bem demarcadas uma coisa e outra) a
Constituição estabelece? Aparentemente, a solução
sempre é buscada pela via judicial, mas fora do Direito,
apelando em algum momento para a discricionariedade
18

DE GIORGI, Raffaele; FARIA, José Eduardo; CAMPILONGO, Celso. Opinião: Estado
de coisas inconstitucional. Estadão, São Paulo, 2015. Disponível em: <http://opiniao.
estadao.com.br/noticias/geral,estado-de-coisas-inconstitucional,10000000043>.
Acesso em 30 ago. 2021.
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dos juízes e/ou o seu olhar político e moral sobre a
sociedade. Só que isso, paradoxalmente, fragiliza o Direito
em sua autonomia. Mais do que isso, a decisão judicial
não é escolha, e de nada adianta motivação, diálogo e
procedimentalização se forem feitas de modo ad hoc.
Além disso, tudo o que já foi referido aqui demonstra
que o ECI acarreta o risco (também) de ser utilizado
para fins retóricos. Explico: não seria necessário lançar
mão desse “argumento de teoria colombiana” para tratar
do que a legislação processual penal brasileira já prevê.
Ora, na especificidade da questão penitenciária, o Poder
Legislativo estabeleceu exigências para o uso republicano
e destinação dos fundos penitenciários a cargo da
administração judicial e do Departamento Penitenciário
Nacional. São, portanto, exigências legais, estabelecidas
pelo Poder Legislativo. E não pelo Poder Judiciário.
Além do mais, o Fundo Penitenciário Nacional, gerido
pelo Departamento Penitenciário Nacional, foi criado
por Lei Complementar (LC 79/94, regulamentada pelo
Decreto 1.093/94). Em resumo, com a aceitação da tese
da ECI, fica cada vez mais difícil fazer a comunidade
jurídica entender por que existe uma crise no Direito e
na sua operacionalidade no Brasil20.

O caso acima demonstra a necessidade de se ter critérios para que
uma decisão judicial, principalmente, quando envolva política pública
possa ser legitimamente tomada, passa pela resposta de três perguntas:
A esse respeito, venho buscando construir uma
criteriologia decisória que passa por três perguntas
fundamentais: está o Judiciário diante de um
direito fundamental, subjetivamente exigível?
Este direito, em situações similares, pode ser
concedido a toda e qualquer pessoa que o pedir?
Por fim, é possível transferir recursos das outras
pessoas para fazer aquela ou um grupo feliz, sem
violar a isonomia no seu sentido substancial, já
levando em conta toda a força do Estado Social
previsto na Constituição? Se uma das respostas for
negativa, não se está diante de uma judicialização, mas,
sim, de uma atitude ativista. Terceiro, a tentativa de
resolver problemas sociais por meio de uma tese abstrata
fixada por um órgão de cúpula relembra o problema dos
precedentes à brasileira (sobretudo o que se tentava fazer
com as súmulas vinculantes), com todos os problemas
que venho denunciando há muito tempo. (...) Decisões
como a do ECI e do HC coletivo apenas demonstram
20
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que, mesmo nas boas causas, os Tribunais acabam
construindo decisões ad hoc, que não passam pelo filtro
da possibilidade de universalização21.

Essas, por conseguinte, são perguntas que miram a legitimidade
de uma decisão judicial e servem de critério para que o Poder Judiciário
decida adequadamente uma contenda, principalmente se envolver a
intervenção deste poder em políticas públicas sanitárias, que envolvam,
por exemplo, o SUS.
Feitas essas reflexões teóricas e apresentadas as três perguntas
para que se possa atingir uma resposta adequada à constituição, passo a
analisar dois casos extremos surgidos no enfrentamento do coronavírus,
que ilustram os problemas discutidos até aqui.

4. ENTRE O CONSEQUENCIALISMO E O FORMALISMO
DIANTE DO CORONAVÍRUS: NA TRAVESSIA DA
REALIDADE PANDÊMICA
O primeiro caso vem do Recife22. Um juiz federal autorizou que
um quase-advogado ou estagiário-advogado exercesse a profissão de
advogado. Mesmo sem OAB, cuja segunda fase do exame foi adiada
por conta da pandemia, ele concedeu medida provisória de urgência.
Pior: o pedido vem assinado pelo autor mesmo, não advogado. Baseado
em quê? Quem vai saber? Talvez num consequencialismo jurídico, pelo
qual essa relativização dos requisitos para exercício da advocacia lhe
pareça compensar, numa análise de custo-benefício. Sozinho, um juiz se
sentiu confortável para inventar uma solução ad hoc para um problema
social altamente complexo, que deveria passar pelo respectivo conselho
profissional e demais órgãos competentes. Isso pode ser universalizado
para todos os outros estudantes de direito? E estudantes de outras áreas
poderão exercer suas profissões sem cumprir os requisitos necessários? É
possível tratar esses casos como problemas meramente instrumentais, ou
eles envolvem uma questão de princípio?

21

Ibdem

22

ANGELO, Thiago. Novo coronavírus: com cancelamento da prova, bacharel poderá
advogar sem passar em exame da OAB. Consultor Jurídico. São Paulo, 21 mar.
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O segundo caso vem do Rio de Janeiro. Vejam a manchete:
“Justiça do Rio nega pedido para suspender cultos de Silas Malafaia por
coronavírus”23. O juiz que prolatou a decisão afirmou que o princípio da
legalidade estabelece que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de
fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Como não há decreto do
Executivo ou lei do Legislativo afastando, por ora, o direito à participação
em cultos religiosos, não cabe ao Judiciário, diz o juiz, “fazer integrações
pelo método analógico, quando não há lacuna na norma”.
Com essa interpretação estreita, o juiz esqueceu-se do resto do
ordenamento jurídico, e dos demais direitos e deveres em jogo. Isso não
é legalidade. É legalismo. Ou textualismo retrô. E explico a razão disso:
legalidade é algo que envolve todos os fundamentos que dão sentido à
prática do Direito. Dworkin dirá que a interpretação correta, adequada,
em Direito é aquela que justifica a prática colocando-a sob sua melhor
luz. Será que se apegar a uma frágil ideia de legalidade, já ultrapassada no
final do século XIX, é colocar o Direito sob sua melhor luz? Será mesmo
que ainda estamos na época do dualismo positivista de que Direito é uma
coisa, princípios são outra, Direito não responde tudo, juiz ou é ativista
ou se cala? Ora, deveria ser evidente que a resposta para isso é não. O
problema é que a práxis brasileira, dogmática, dogmatizada e dogmatista,
insiste nesses dualismos. Insiste nessa tese de que não há legalidade fora
da “letra fria” (sic) da lei. Ou, no contraponto, tudo é remetido ao realismo
jurídico, pelo qual “o Direito é o que os tribunais dizem que é”.
A decisão do juiz de direito do Rio de Janeiro parece repetir o
velho exemplo da Teoria do Direito: diante da regra “Proibido cães na
plataforma”, proíbe-se o cão-guia do cego. E autoriza o livre trânsito
de ursos. E jacarés. Tigres. O mais estranho é que sua decisão se deu
“obedecendo ao Direito”, o que apenas demonstra o acerto da tese de que
há uma falsa dicotomia entre literalismo (ou textualismo) e voluntarismo24.

23

RODAS, Sergio. Justiça do Rio nega pedido para suspender cultos de Silas Malafaia
por coronavírus. Consultor Jurídico, São Paulo, 20 mar. 2020. Disponível em:
<https://www.conjur.com.br/2020-mar-20/justica-rio-nega-pedido-suspendercultos-silas-malafaia>. Acesso em: 10 jun. 2020.
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Como se o Direito não fosse todo um conjunto a ser interpretado
como um todo coerente. Vive-se, nas práticas cotidianas, uma espécie de
“dicotomia textualismo-voluntarismo” ad hoc. O Judiciário não faz nada
enquanto não houver, letrinha por letrinha, uma ordem, até que o juiz não
queira assim. De um lado, a subsunção (ou o que dela se diz); de outro,
quando for conveniente, um “livre atribuir de sentidos”. É uma espécie
de “deontologia consequencialista”. O mesmo juiz legalista, quando lhe
interessa, pode julgar de forma voluntarista.
No clássico caso Riggs v. Palmer, em que o neto matou o avô para
ficar com a herança, nossa complacência doutrinária entenderia — nítida
na decisão sob comento — que, não havendo regra expressa literal, o neto
assassino que herde. Não pode ser assim. E assim não foi. Porque o Direito
diz que não é assim.
O Direito não é só um conjunto de regras. É uma questão de
princípio. Autêntico. O problema? Não houve, até hoje, uma adequada
compreensão ou mesmo recepção de uma adequada teoria dos princípios,
que exigisse um ajuste institucional por parte do intérprete que invoca um
padrão principiológico. Claro: estamos ainda no tempo em que legalidade
é “aplicar a letra da lei”. Porque não temos um rigor epistemológico. Nesse
sentido, não surpreende que ainda parcela majoritária da doutrina ensine
que “princípios são valores”, sem que se especifique de que “valores” se
trata. Como explico no verbete Valores25, ainda que se diga que valores são
objetivos e universais, princípios (jurídicos) não são valores. Porque, ainda
que valores sejam universais, falar em valores pressupõe o pluralismo
valorativo; e o pluralismo pressupõe o conflito. Se princípios são valores,
é o intérprete-juiz que escolhe o valor aplicável. E isso não cabe em uma
democracia. Aquilo que viria de “fora” para possibilitar que o intérprete
pudesse “ir além da lei ou do Direito” – visto como “Direito posto” –,
transforma-se, na verdade, em um subjetivismo sem medida. Por isso a
proliferação daquilo que denominei, de há muito, de pamprincipiologismo.
Vejam-se as duas pontas do Direito brasileiro. No Rio de Janeiro, um
juiz se apega a um legalismo. No Recife, um juiz decide francamente contra
legem. Tudo no mesmo dia. Afinal, o grande problema que atravessa tudo
25
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isso é o desprezo por uma criteriologia jurídica nas tomadas de decisão.
Ora os juízes ficam aquém do que ela exige, ao se dizerem literalistas; ora
vão muito além do que ela autoriza, ao inventarem direitos com base em
juízos morais puros e análises consequenciais. Pior: como se a teoria do
Direito se dividisse entre literalistas (ou textualistas) e voluntaristas, nas
duas diversas formas. Ou entre textualismo e pragmatismo, conforme a
clássica crítica de Dworkin, para introduzir a sua teoria integrativa.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pandemia que se está enfrentando agravou problemas antigos
do Direito brasileiro. Dentre eles, destaca-se a falta de critérios públicos
universalizáveis em nossas decisões judiciais. Sequer se percebe, nas
práticas cotidianas, a distinção entre ativismo e judicialização.
Nesse sentido, tem se popularizado um imaginário consequencialista,
para relativizar direitos estabelecidos, sob uma retórica da crise. Com
isso, desconsidera-se: a existência de meios jurídicos que já são capazes
de resolver várias dessas questões; a necessidade de se remeter escolhas
fundamentais para as arenas políticas apropriadas e; a falta até mesmo de
coerência interna nesse consequencialismo brasileiro, que não considera
seriamente as consequências dos sacrifícios que defende, criando falsos
dilemas entre saúde e economia.
O Direito deve chegar antes. Trata-se de uma questão de princípio.
O Direito não lida e não resolve dilemas morais. Se chegar a esse ponto, é
porque fracassou. E fracassou também o processo civilizatório.
É nesse sentido que, neste breve ensaio, critiquei a importação de
discussões puras de filosofia moral para o direito, como a disputa entre
utilitarismo e deontologia ilustrada pelos dilemas trolley. Os raciocínios
jurídicos operam sob outra lógica, de concretizar direitos já existentes.
Juristas trabalham com um material jurídico básico – Constituição,
leis, regulamentos, precedentes, doutrinas – que foi democraticamente
produzido. Essa é a base de uma criteriologia própria do Direito.
Na sequência, demonstrei como essa criteriologia jurídica, apesar de
ter sido constituída sob elementos de moralidade política, não se confunde
com juízos morais para a solução de casos. Ofereci uma série de exemplos
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que mostram o caráter distinto que uma teoria da decisão assume no
Direito.
Por fim, analisei dois casos judiciais extremos no enfrentamento da
pandemia, em que se decidiu de modo consequencialista ou formalista.
Isso me possibilita esclarecer um ponto, na mesma linha de Dworkin: ao
criticar decisões judiciais baseadas em argumentos de política, não estou
dizendo que bastam regras, literalismos e uma coerência formal com
decisões anteriores. Esse tipo de postura pode levar a absurdos que ferem
a integridade do Direito – permitindo cultos em cenários de pandemia. É
preciso buscar uma consistência de princípio nas decisões, à luz de todo
o Direito. O mesmo princípio que valeu para o caso de um cidadão deve
valer para os demais, a não ser que as condições interpretativas exijam
que prevaleça um outro princípio. Essa é a racionalidade jurídica que
devemos buscar, e que se torna urgente em tempos de crise.
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A PREPARAÇÃO E A RESPOSTA ÀS
EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA
NO BRASIL DEVEM SER POLÍTICA DE
ESTADO
Wanderson Kleber de Oliveira1
RESUMO
As Emergências em Saúde Pública fazem parte da estrutura da sociedade
desde a antiguidade. Ao longo dos séculos, as nações buscaram proteger
suas economias com contramedidas de saúde visando preservar a
economia, e não o contrário. O Regulamento Sanitário Internacional é
resultado desse esforço, e sua criação foi resultado da participação direta
do Brasil desde a criação da Organização Mundial da Saúde. O Brasil foi o
terceiro país signatário e incorporou o texto em seu arcabouço jurídico. Ao
longo da história, foram diversas as contribuições na construção do que
conhecemos com o Sistema Único de Saúde. No entanto, foi a partir da
década de 1970 e em decorrência de emergência de meningite que nasceu
formalmente o Programa Nacional de Imunização e o Sistema Nacional de
Vigilância em Saúde. Com um mundo globalizado e tecnológico, há cada
vez mais capacidade para detecção e antecipação dos eventos. No entanto,
ainda se faz necessária uma legislação que permita ao país responder de
modo técnico e específico, não apenas usando as estruturas de rotina de
modo rápido. Para isso, urge a criação de leis para a Política Nacional de
Vigilância em Saúde e Preparação e Resposta às Emergências.
Palavras-Chave: Vigilância sanitária. Direito Sanitário. Pandemia.
Deficit legislativo.
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INTRODUÇÃO
Desde a antiguidade, quando o homem deixou de ser caçador/coletor
e passou a domesticar as plantas e animais, as comunidades enfrentam
epidemias. Em registros históricos de Tucídides sobre a Guerra do
Peloponeso em 428 a.C., podemos encontrar semelhança assustadora com
o enfrentado da pandemia de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19),
mas que também se repetiu em 2015, com o Zika Vírus, em 2014, com o
Ebola, em 2009, com a Influenza Pandêmica, e com a SARS, em 2002,
o primeiro Coronavírus epidêmico de que temos registro. No texto do
historiador,
os médicos nada podiam fazer, pois de princípio
desconheciam a natureza da enfermidade além disso
foram os primeiros a ter contato com os doentes e
morreram em primeiro lugar. A ciência humana mostrouse incapaz; em vão se elevavam orações nos templos e
se dirigiam preces aos oráculos. Finalmente, tudo foi
renunciado ante a força da epidemia1.

Se lido no futuro, esse relato poderia facilmente descrever o início da
Pandemia de COVID-19, em que novamente pouco se sabia sobre o vírus,
com profissionais de saúde sendo expostos primeiro e sendo vítimas da
doença e com a ciência sendo incapaz de resolver.1
Por séculos as epidemias provocaram medo, mortes e prejuízos.
A primeira vez que a aplicação de “quarentena” como conhecemos na
atualidade se deu foi na atual capital da Croácia, Dubrovnik, durante
epidemia de peste em 1377. Posteriormente, a quarentena passou a ser
adotada por outras cidades portuárias do mediterrâneo, como Veneza.2,3
Atualmente, segundo o Regulamento Sanitário Internacional (RSI),
aprovado em 2005 e em vigor desde 2007, quarentena significa “a
restrição das atividades e/ou o separação de pessoas suspeitas de pessoas
que não estão doentes ou de bagagens, contêineres, meios de transporte
ou mercadorias suspeitos, de maneira a evitar a possível propagação de
infecção ou contaminação”.4,5
A relação dessas medidas com o objetivo claro de proteção da
economia está no Artigo 2º do RSI, segundo o qual
o propósito e a abrangência do presente regulamento
são prevenir, proteger, controlar e dar uma resposta
de saúde pública contra a propagação internacional de
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doenças, de maneiras proporcionais e restritas aos riscos
para a saúde pública, e que evitem interferências
desnecessárias com o tráfego e o comércio
internacionais”.4,5

A saúde pública é um espaço de política de estado e não política de
governo, exigindo um arranjo político capaz de reunir todos os espectros da
sociedade em ações de longo prazo, permitindo enfrentar as emergências
de modo suprapartidário em defesa da vida, da economia, da segurança e
do bem-estar dos cidadãos.

SÉCULO XIX – PRIMÓRDIOS DA SAÚDE PÚBLICA
No Brasil de 1810, foi estabelecida, por meio do decreto de 28 de
julho de 1809, a função do Provedor-Mor da Saúde da Corte e Estado do
Brasil que tinha por atribuição regular as quarentenas que deviam fazer
os navios, em especial do tráfico negreiro, uma das principais fontes da
economia da época, resultando nos primórdios do que viria a ser o sistema
de saúde pública do Brasil séculos adiante.6 Como pode ser observado,
a primeira medida de saúde pública adotada pela Coroa Portuguesa teve
como objetivo central a proteção da economia e continua sendo assim nos
dias atuais.
Com a instituição do Provedor-Mor da Saúde, o Estado brasileiro
começa a ser constituído, pois antes eram apenas medidas reativas em
respostas localizadas. Em 1837 ocorreu a primeira medida preventiva
com adoção de vacinação obrigatória de crianças e adultos contra varíola
no Brasil. No entanto, o país era litorâneo, e a operacionalização era
dificultada pela falta de produção nacional de vacinas em escala industrial,
só obtida a partir de 1884 no Rio de Janeiro.7 Em 2020, observamos a
falta de um parque produtor de vacinas e insumos de saúde, tal como
máscaras, respiradores e vacinas. Ou seja, a história se repete.
Ao final do século XVIII, cerca de 400.000 pessoas morriam de
varíola por ano e um terço dos sobreviventes ficavam cegos como resultados
de infecções na córnea. Já naquela época se sabia que os sobreviventes
ficavam imunes à doença. Com isso, tornou-se uma prática usual a
administração de material retirado de pacientes com varíola e infecção
de indivíduos saudáveis em uma prática denominada variolização.8 No
entanto, ainda hoje, quando alguém sugere que as pessoas possam pegar a
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doença para gerar imunidade coletiva, esta prática é desaconselhável, pois
muitos vão morrer como resultado da infecção, além de gerar mutações
desconhecidas e muitas vezes mais letais que a doença original. Por este
motivo, o médico Edward Jenner buscou uma melhor e mais segura
abordagem para prevenção da varíola com base na hipótese de que a
varíola bovina poderia ser um fator de proteção à varíola humana, com
base na observação de jovens mulheres que ordenhavam vacas, e deste
ato deriva o termo vacina.8 Ouvir de profissionais e leigos que a infecção
natural seja uma estratégia de resposta à pandemia de COVID-19 é um
pensamento que só se justifica se você vive na Inglaterra do século XVIII.
É cegueira não reconhecer que a vacina mudou a sociedade moderna. Em
1980, a Organização Mundial da Saúde certificou que a varíola havia sido
erradicada, por meio de campanhas massivas de vacinação, sendo esta uma
das maiores conquistas da humanidade.8 Por este motivo, movimentos e
pessoas antivacina precisam ser neutralizadas, pois colocam a coletividade
em risco tanto quanto o próprio vírus.
O século XIX foi conhecido como a “Era da Cólera”: cerca de seis
pandemias entre 1816 e 1899, com origem na Ásia e Oriente Médio,
espalharam-se por rotas comerciais e de viagens, segundo descrito por
Rosemberg.9 Assim como na atualidade, com o aumento do comércio e
migrações humanas por turismo, trabalho ou forçada, a cólera dispersou
no rastro das rotas comerciais.10
Para preservar a economia em 1851, realizou-se na França a primeira
convenção sanitária internacional.11 Com o propósito de proteger a
Europa da introdução de “pestes exóticas”, reuniu-se em Paris a primeira
Conferência Sanitária Internacional dedicada a discutir e a definir os
requisitos para “quarentena”, além de estabelecer os primeiros Planos
Globais para vigilância internacional e notificação de cólera, peste e Febre
Amarela 12,13. Foi nesse período que a Europa foi afetada pela Cólera, a Ásia
pela Peste e as Américas pela Febre Amarela, influenciando principalmente
o comércio e o trânsito internacional 12,13. Além da cólera, a febre amarela,
a peste bubônica, a varíola e o tifo, inspiraram o desenvolvimento das
modernas regulamentações internacionais de resposta às emergências em
saúde pública. Para isso, o principal objetivo das conferências era criar
um código de quarentena entre as nações para preservar os interesses
comerciais de cada país, contendo e evitando a propagação de uma
pandemia iminente.
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Foi em resposta à epidemia de cólera na cidade de Londres, em
1854, que nasceu a Epidemiologia Moderna, com o médico Jonh Snow
realizando a transposição de observações epidemiológicas em políticas
públicas em uma era onde a teoria de origem das doenças era miasmática.8
Naquela época não era conhecido o Vibrio Cholarae e nada se sabia
sobre a biologia da doença. No entanto, Snow acreditava que a doença
era transmitida pela água contaminada do poluído rio Tâmisa. Com base
exclusivamente em dados observacionais com técnica de epidemiologia de
campo, indo de casa em casa, ele concluiu que a fonte da infecção era uma
bomba de água no bairro de Soho. Em resumo, ele orientou a interdição
da fonte de água, sofreu com diversas críticas e fake news, mas conseguiu
controlar a epidemia em Londres.8
No contexto das epidemias de cólera da primeira metade do século
XVIII, as nações buscavam meios de proteger os negócios e evitar crises
sociais com saques, fome, desemprego e violência. No entanto, não existia
ainda um órgão internacional que fizesse a congregação dos esforços
multilaterais para colocar o plano em prática12,13. Os documentos da
Conferência Sanitária Internacional de Paris resultaram em legislações
desconexas.13,14 Não houve sucesso na criação de um código único, como
o Regulamento Sanitário Internacional (RSI), cuja primeira versão se
deu um século após, como resultado da criação da ONU e OMS, com
importante participação do Brasil.15,16
Na fase final do Império, o Brasil iniciava o processo de estruturação
do estado para enfrentar epidemias, com a criação da Inspectoria Geral de
Hygiene (IGH), por meio do Decreto no 9.554/1886. Esta legislação teve
como objetivo preservar o comércio de café por meio de ações preventivas
como vacinação e “vigilância epidemiológica”.17 Em 1897, a IGH deu
origem à Diretoria-Geral de Saúde Pública (DGSP), ocupada no início do
século XX por Oswaldo Cruz.

SÉCULO XX – ESTRUTURAÇÃO INSTITUCIONAL
Paralelamente à instituição da DGSP, foi criado o “embrião” da
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em 1900, denominado Instituto
Soroterápico Federal (ISF), responsável pela fabricação de soros e vacinas,
vinculado à DGSP. Em 1902, o médico Oswaldo Cruz assumiu a ISF e, em
1903, a DGSP. Naquela época, as instituições estavam subordinadas ao
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Ministério da Justiça e Negócios Interiores e tinham entre suas atribuições
a coordenação dos serviços sanitários dos portos e a realização de estudos
sobre as doenças infecciosas. Logo no início de suas atividades, propôs
um detalhado plano para erradicar a febre amarela do Rio de Janeiro e
controlar a varíola e a peste bubônica.7 Em pouco mais de um ano, em
1904, os índices de morbidade e de mortalidade por febre amarela e peste
bubônica já estavam em declínio. No entanto, com a varíola o sucesso não
foi o mesmo. Com base em uma campanha de vacinação compulsória,
Oswaldo Cruz enfrentou duras críticas da imprensa e de colegas médicos,
resultando no episódio conhecido como “Revolta da Vacina” no mesmo
ano de 1904. Assim como ocorre na atualidade, não foram poucas as
fake news. No entanto, quatro anos mais tarde, quando foi suspensa a
obrigatoriedade da vacinação, um novo surto da doença voltou a assolar a
capital, provando que Oswaldo Cruz estava correto nas medidas adotadas.7
Nas décadas seguintes, surtos e epidemias foram uma constante na
história do Brasil com o país iniciando o processo de industrialização e
urbanização. No entanto, foi em 1920, por meio do médico Carlos Chagas,
que a vigilância em saúde começou a ganhar forma com a reorganização
dos serviços de saúde pública, consolidado no Departamento Nacional
de Saúde Pública (DNSP), mas ainda ligado ao Ministério da Justiça e
Negócios Interiores.18 Como pode ser constatado, economia e saúde
são irmãs siamesas. Mesmo após sete décadas, a compreensão da não
dissociação entre saúde e economia está explícita. Portanto, um dos
primeiros aspectos que devem ser refletidos é a falsa argumentação de que
a resposta à emergência em saúde pública está amparada exclusivamente
na proteção da vida.
A economia, a saúde e a educação estão tão imbricadas naquele
início de estruturação do Estado que o primeiro órgão dedicado foi criado
por Getúlio Vargas em 1930, denominado Ministério dos Negócios da
Educação e Saúde Pública, passando a Ministério da Educação e Saúde
somente em 1937. Apenas em 1953, os dois órgãos foram desmembrados
resultando no Ministério da Saúde e Ministério da Educação separados.19,20
Em 22 de julho de 1946, 61 nações signatárias constituíram a
Organização Mundial da Saúde (OMS), a primeira agência internacional
de saúde pública da história.15 No entanto, foi por provocação do Brasil que
o termo “saúde” constou pela primeira vez na constituição da Organização
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da Nações Unidas (ONU). O objetivo daquele projeto foi proferido pelos
Estados Unidos da América no encerramento da Conferência Internacional
de Saúde, por Thomas Parran, um dos principais nomes da estruturação
da OMS. Segundo ele,
a Organização Mundial da Saúde é um instrumento
coletivo que promoverá o vigor físico e mental, prevenir
e controlar doenças, expandir o conhecimento científico
sobre saúde e contribuir para a harmonia das relações
humanas. Em suma, é um poderoso instrumento forjado
para a paz.15

O RSI é uma norma vinculante ao ordenamento jurídico dos países
signatários.13 Até hoje, o RSI continua a ser o único acordo internacional de
saúde sobre as doenças transmissíveis que vincula os Estados-Membros.13,21
Um aspecto importante da constituição da OMS foi o conceito de saúde
definido por “um estado de completo bem-estar físico, mental e social e
não apenas a ausência de doença ou enfermidade”.22
A primeira metade do século XX marcou a estruturação do Sistema
Único de Saúde (SUS). Em 1941 ocorreu a primeira Conferência Nacional
de Saúde, tendo entre seus temas as campanhas contra hanseníase e
tuberculose, além de plano para proteção à maternidade, à infância e à
adolescência, tudo isso durante a Segunda Guerra Mundial.23 Foi desse
“novo” Brasil que resultaram importantes políticas de estado e instituições
como o DENERu (Departamento Nacional de Endemias Rurais), em 1956,
a FSESP (Fundação do Serviço Especial de Saúde Pública), em 1960, e a
SUCAM (Superintendência de Campanhas de Saúde Pública), em 1970.
Apesar de todo avanço, na primeira metade da década de 1970
ocorreu uma epidemia nacional de meningite, em pleno governo militar,
imortalizado em matéria de capa da Revista Veja de 4 de outubro de
1972 com o título: “Meningite: A epidemia da desinformação”.24,25 Por
anos a fio, a doença ceifava vidas em regiões pobres. No entanto, foi a
partir do momento que famílias de ricos industriais do centro de São
Paulo começaram a ser afetadas que a pressão sobre o governo militar
começou a resultar em ações pragmáticas. Em 1975, ocorreu a 5ª
Conferência Nacional de Saúde cujos temas eram: 1. Implementação do
Sistema Nacional de Saúde; 2. Programa de Saúde Materno-Infantil; 3.
Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica; 4. Programa de Controle
das Grandes Endemias; e 5. Programa de Extensão das Ações de Saúde
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às Populações Rurais.23 Foi como resultado de pressão popular que o
Programa Nacional de Imunização (PNI) passou a ser formalizado e o
Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, criado, por meio da Lei
nº 6.259, ainda vigente.23,24,26
No início da década seguinte, em 1980, foi identificado o primeiro
caso de Aids no Brasil, marcando a emergência de uma das maiores
pandemias desde a Influenza Pandêmica de 1918, equivocadamente
denominada como “Gripe Espanhola”. A Aids afetou inicialmente
homossexuais masculinos famosos, e com isso, ganhou as páginas do
noticiário em que os dramas pessoais eram acompanhados ao mesmo
tempo que uma revolução tecnológica se desenrolava na produção de
medicamentos, testagem e técnicas de cuidado.27
Todo o histórico vivenciado pela jovem república foi coroado com a
Assembleia Nacional Constituinte, que inseriu na Constituição da República
Federativa do Brasil, em seu art. 200, a execução de ações de vigilância
sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador, além
de ter criado o Sistema Único de Saúde. São 33 anos de sucesso de uma
política de estado que deve ser fortalecida, protegida e aprimorada.28 Como
desdobramentos, nasceram a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em
1990, o Centro Nacional de Epidemiologia (Cenepi/Funasa), em 1991, e a
Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), em 1999.
Apesar de toda experiência vivenciada em epidemias de aids, cólera,
febre amarela e dengue, entre outras doenças infecciosas, um novo
marco teve início em abril de 1988, quando a Secretaria de Saúde do
Estado de Minas Gerais comunicou ao Cenepi um surto de doença renal
desconhecida, em Nova Serrana, após várias tentativas para identificar
a etiologia da doença, mesmo contando com apoio de nefrologistas.
Novamente a economia foi o centro da provocação da resposta do estado.
A cidade de Nova Serrana é um dos principais polos de calçados do Brasil,
e esse surto de nefrite epidêmica começava a afetar a economia local. Foi
com base nesse surto que deu-se início à implementação do Programa de
Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS (EpiSUS), nome da versão
nacional para o Field Epidemiology Training Program (FETP), criado
pelo Centro de Controle de Doenças dos EUA.29–31
Os serviços de vigilância em todo o mundo possuem um desafio
comum, qual seja, a identificação oportuna de eventos de saúde pública
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(ESP) com potencial de configurar emergências de importância local,
regional ou nacional. Nesse viés, diversas estratégias são utilizadas para
a capturar informações de diversas fontes, como a vigilância passiva
tradicional a partir da notificação de casos baseada em doenças e agravos,
vigilância sentinela, vigilância baseada em eventos, vigilância internacional,
vigilância de rumores, entre outras.32
Como observado, foi no século XX que a saúde pública internacional
experimentou uma série de sucessos como a erradicação da varíola e o
controle da Malária, Febre Amarela e outras doenças transmissíveis em
várias regiões do planeta, aumentando a sobrevida e o aumento das doenças
não transmissíveis.33 Com o sucesso da tecnologia em saúde, acreditou-se
ser possível erradicar todas as doenças. No entanto, eventos futuros vão
demostrar que não será tarefa fácil e possivelmente inalcançável.

SÉCULO XXI – A REALIDADE SE IMPÕE
O século XXI começou com um desafio global com sistemas
computacionais presos aos dois dígitos para registrar o ano, colocando
a humanidade em alerta com a possibilidade de corromper sistemas
bancários, aéreos e também médicos.34 Superado o primeiro trauma,
ao final de 2001 teve início uma era sem precedentes de emergências
em saúde pública, começando com dois atos intencionais: o ataque às
Torres Gêmeas, em Nova York, nos EUA, a partir de células externas de
terroristas, e o ataque com o Antraz liofilizado e disseminado em cartas
a partir de cientista americano em ato isolado.35 No ano seguinte, surgiu
a primeira pandemia por Coronavírus da história, uma variante do
Coronavírus denominada SARS-CoV-1. Esse vírus atingiu vários países,
entre eles o Canadá, resultando em cerca de oito mil casos e 800 óbitos.36
Esses episódios impulsionaram a OMS para avançar com a revisão do
Regulamento Sanitário Internacional (RSI), que vinha sendo trabalhado
sem grandes avanços desde 1995 e estava restrito às respostas préformatadas contra febre amarela, peste e cólera.16
Em 2003, o Cenepi/Funasa se tornou a Secretaria de Vigilância
em Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS), com a publicação do
Decreto no 4.726, ampliando seu escopo, autonomia, além de maior
capacidade técnica e resolutiva na vigilância epidemiológica de doenças
transmissíveis.37,38
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A partir de junho de 2007, entrou em vigor o novo Regulamento
Sanitário Internacional (RSI), aprovado na Assembleia Mundial da
Saúde de 2005, que incorporou a definição de Emergência de Saúde
Pública de Importância Internacional (ESPII), caracterizada por “evento
extraordinário que constitua risco para a saúde pública de outros países
devido à propagação internacional de doença e que, potencialmente, possa
requerer uma resposta internacional coordenada”.14
Declarações de ESPII se deram apenas em cinco situações distintas,
decorrentes das seguintes epidemias e pandemias: Influenza A(H1N1),
pandêmica em 2009 no México, Poliomielite Selvagem e Ebola, em 2014,
no continente Africano, pelo Zika vírus, em 2016 no Brasil e França, e pela
Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19), em 2020, na China.39–42

PREPARAÇÃO E RESPOSTA NACIONAL ÀS EMERGÊNCIAS
EM SAÚDE PÚBLICA
No Brasil, as Emergências em Saúde Pública de Importância
Nacional (ESPIN) são compreendidas como aquelas situações em que o
emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos,
danos e agravos à saúde pública é demandado em virtude da ocorrência
de situações epidemiológicas, desastres e/ou desassistência à população.43
Nas situações epidemiológicas incluem os surtos ou epidemias que
apresentem risco de disseminação nacional, sejam produzidos por agentes
infecciosos inesperados, representem a reintrodução de doença erradicada,
apresentem gravidade elevada ou extrapolem a capacidade de resposta da
direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS)43.
No âmbito do SUS, apesar da heterogeneidade regional, no
que tange à capacidade gerencial, à economia e a indicadores sociais
de desenvolvimento, o desafio de organizar a cadeia de resposta às
emergências é facilitado se forem compreendidas e respeitadas as diretrizes
constitucionais, destacando o comando único em cada esfera de gestão
com a organização dos processos de modo descentralizado, regionalizado,
com acesso irrestrito e igualitário para todos.44
As atribuições de cada esfera de gestão – União, Estados, Distrito
Federal e Municípios estão descritas no conjunto de normas que permitiu
um arranjo federativo em que, apesar de serem entes politicamente
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autônomos e sem vinculação hierárquica, cooperam entre si para cumprir
as responsabilidades, e isso permite um trabalho coordenado, fator
fundamental na resposta às emergências.
Apesar de o Brasil ter um histórico importante de emergências de
saúde pública, somente a partir de 1996 é que foram estabelecidas as bases
para que os mecanismos de repasse de recursos alcançassem também
a vigilância e o controle de doenças, com a criação do Teto Financeiro
de Epidemiologia e Controle de Doenças (TFECD).45 No entanto, apesar
dessa previsão, as dificuldades na sua operacionalização e o atraso no
processo de descentralização da área de epidemiologia e controle de
doenças fizeram com que só fosse efetivado em dezembro de 199945. A
compreensão de vigilância sempre ficou relegada ao segundo plano das
prioridades políticas locais, onde a prioridade sempre foi pautada pela
construção de hospitais, aquisição de ambulâncias e oferta de serviços.
A regulamentação infraconstitucional do SUS teve início com as Leis
Orgânicas da Saúde e as Normas Operacionais. Em 2006, a estruturação
dos Pactos de Gestão, teve foco na descentralização da gestão e na melhor
definição das responsabilidades dos entes federativos. No entanto, foi a
partir do Decreto nº 7508/2011, que regulamentou a Lei no 8080/1990,
que o governo procurou ordenar as ações e as responsabilidades,
juntamente à aprovação da Lei Complementar nº 141/2012, que trata dos
valores mínimos a serem aplicados em ações e serviços de saúde.
O processo de organização da resposta às emergências em saúde
pública ocorreu somente no final da década de 1990 com o surto de nefrite
epidêmica referido anteriormente46. Em 2000 a FUNASA instituiu o
Núcleo de Respostas Rápidas em Emergências Epidemiológicas (NUREP).
Essa unidade tinha como responsabilidade a atuação em emergências
em saúde pública, sendo que EPISUS deveria subsidiar o núcleo nessas
ações47,48.
O NUREP estava vinculado à Presidência da Funasa, era composto
por representantes dos diversos setores da instituição e tinha como
competência o planejamento, a mobilização de recursos e a coordenação
das ações para redução ou eliminação dos riscos à saúde pública, manter
sistema de informações relativo aos recursos humanos e logísticos
passíveis de mobilização, além da elaboração de manuais e procedimentos
em situações de emergências.47,49
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Em 2005, após aprovação do texto do Regulamento Sanitário
Internacional (RSI 2005), em que o Brasil figurou como 3º país signatário,
foi instituído o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde
(CIEVS), tendo como competência a captação oportuna de rumores e o
recebimento de notificações de eventos de saúde pública, manejo e análise
de dados e informações estratégicas relevantes à prática da vigilância em
saúde por meio de mecanismos de tecnologia da informação.21,50 Foi o
CIEVS que identificou, em 3 de janeiro de 2020, os primeiros rumores de
COVID-19.51
O Brasil, como país signatário da Organização Mundial da Saúde
(OMS), comprometeu-se em garantir o estabelecimento das “Capacidades
Básicas de Vigilância e Reposta”, conforme consta no Anexo I do RSI 2005,
onde os Estados-Partes utilizarão as estruturas e os recursos nacionais
existentes para satisfazer às exigências de capacidades básicas, nos termos
desse Regulamento, inclusive relativas às suas atividades de vigilância,
informes, notificação, verificação, resposta e de colaboração que lhe
competem e suas atividades referentes a portos, aeroportos e passagens de
fronteira terrestre designados até junho de 2012.52 Com absoluta certeza,
a resposta mundial teria sido muito mais complicada se esse processo não
estivesse implementado. É fato que, com o tempo, concluiu-se que o que
foi capacidade básica em 2012 não seria equivalente em 2021. Portanto,
atualmente já se fala em revisão do RSI para incorporar novos conceitos e
uma compreensão melhor da resposta em um mundo globalizado.
Em 2011, em uma nova etapa do processo de estruturação da resposta
às ESPIN, foi publicado o Decreto que institui a Declaração de ESPIN e
também a Força Nacional do SUS (FN-SUS). Dentro desse processo de
estruturação, ficaram estabelecidas as bases para a institucionalização da
resposta em todas as esferas de gestão do SUS. Ao Ministério da Saúde
coube a missão de atuar na resposta coordenada evitando as diferenças
político-administrativas e equacionando a estrutura federal para o apoio
aos Estados afetados e também ao auxílio internacional.43 Este foi um
novo aprendizado, em que se observou a incapacidade de coordenação do
Ministério da Saúde diante de um cenário político e social adverso. Deste
modo, faz-se necessária a criação de ambientes de gestão Interfederativa
com mais autonomia e menos burocracia que os atuais, visando criar um
fórum de gestão que oriente a tomada de decisão com base em evidências
científicas e que estejam “blindadas” da politização inerente aos momentos
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de conflito. O Conselho Nacional de Saúde, a Comissão Intergestores
Tripartite e os órgãos da sociedade civil se mostraram insuficientes para
gerar ambiente de gestão da emergência sem a natural contaminação
política.
A complexidade do monitoramento das ações de vigilância é ainda
maior quando se trata de resposta às emergências, visto que seu adequado
funcionamento depende da disponibilidade de recursos humanos, físicos,
técnicos e tecnológicos diversificados, nem sempre sob a responsabilidade
direta de um único setor.
Nem toda infecção por doenças transmissíveis como a Dengue, Zika
Vírus ou COVID-19 resultarão em doença ou manifestação clínica (estimase que 80% das pessoas infectadas não apresentarão sinais e sintomas), ou
esses sinais clínicos serão tão brandos que não incomodarão o hospedeiro
a ponto de necessitar de procurar um serviço de saúde.53_55 Destarte,
para responder a qualquer emergência de saúde pública de natureza
transmissível, o gestor necessita conhecer a história natural da doença e
todas as características envolvidas.

A TECNOLOGIA NA DEFESA DA SAÚDE
Ainda hoje, as doenças transmissíveis representam um importante
problema de saúde pública, apesar da menor frequência como causa
de óbito.56 A evolução tecnológica disponível na atualidade, tanto na
epidemiologia quanto na informática, é resultado dos grandes avanços
conceituais e práticos desenvolvidos na década de 1960. No âmbito
da vigilância, foi nesse período que Alexander Langmuir apresentou o
conceito e as práticas de vigilância em saúde pública, extrapolando as
ações no plano individual. Em 1963, ele definiu vigilância como a
observação contínua da distribuição de tendências da
incidência de doenças mediante a coleta sistemática,
consolidação e avaliação de informes de morbidade e
mortalidade, assim como de outros dados relevantes, e
a regular disseminação dessas informações a todos que
necessitam conhecê-la.

No ano seguinte, Karel Raska atribuiu o qualitativo “Epidemiológica”
consagrando o termo internacionalmente nas décadas seguintes.32
Paralelamente, a informática evoluía para além do círculo militar,
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e o desenvolvimento de grandes computadores com capacidade de
processamento (Mainframe) passou a ser adotado de modo mais acessível
à grandes corporações. O desenvolvimento do exponencial dos hardwares,
resultou na Lei de Moore, quando Gordon Moore, em 1965, deduziu que,
nos próximos anos, a capacidade de processamento duplicaria a cada 18
meses e pelo mesmo custo.57
Com o início da epidemia de Aids, na década de 1980, observou-se a
necessidade de aprimoramento dos registros de óbitos e com isso iniciouse o processo de descentralização do SIM e a implantação do Sistema de
Informações Hospitalares (SIH).58,59
A partir de 1988, com a criação do Sistema Único de Saúde
(SUS) estabelecido na Constituição Federal, observou-se um amplo
desenvolvimento dos sistemas informatizados, impulsionados pelo Art.
47 da Lei no 8.080, de 1990, que estabeleceu ao Ministério da Saúde
a responsabilidade de que “em articulação com os níveis estaduais e
municipais do Sistema Único de Saúde (SUS), organizará, no prazo de dois
anos, um sistema nacional de informações em saúde, integrado em todo o
território nacional, abrangendo questões epidemiológicas e de prestação de
serviços”. No mesmo ano foi estruturado o Departamento de Informática
do SUS (Datasus) e deu-se início à estruturação dos principais sistemas
de informações em saúde pública, como o Sistema de Informação de
Nascidos Vivos (Sinasc), em 1990, e o Sistema de Informação de Agravos
de Notificação (Sinan), em 1993, entre outros.58,59 Isto permitiu o registro
padronizado de nascimentos e também de casos suspeitos ou confirmados
de doenças, conforme previsto no Artigo 8º da Lei 6.259/1975, que definiu
que todo cidadão deve comunicar à autoridade sanitária local a ocorrência
de fato, comprovado ou presumível, de caso de doença transmissível,
sendo obrigatória aos profissionais de saúde e também aos responsáveis
por instituições de saúde e ensino.58,60,61
Nas últimas duas décadas, uma série de empresas públicas, privadas
e organizações não governamentais desenvolveram plataformas para
identificar padrões de interesse no âmbito da saúde, por meio de redes
sociais, mídia eletrônica, bases públicas e participação voluntária, tais
como BioCaster, Global Public Health Intelligence Network (GPHIN),
Health Emergency Disease Information System (HEDIS), HealthMap,
Medical Information System (MedISys), Pattern-based Understanding
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and Learning System (PULS) e Program for Monitoring Emerging
Infectious Diseases (ProMED-Mail), entre outras.62,63 Vários destes
serviços disponibilizam acesso gratuito às informações de interesse para
a saúde pública.
Desde 2007, com a entrada em vigor da nova versão do
Regulamento Sanitário Internacional (RSI), que previu o uso de fontes
informais para detecção de eventos de saúde pública de importância
internacional, observa-se uma melhora substancial na oportunidade de
detecção e divulgação de informações. Em estudo recente, observou-se
que as informações divulgadas a partir de fontes formais tiveram um
atraso médio de 1,26 dias, quando comparadas com as fontes informais,
enquanto nos três estudos anteriores esse atraso observado era de 16, 10
e 4 dias respectivamente, indicando que a pressão das novas tecnologias
tem impactado na maior transparência dos órgãos governamentais e
na capacidade de detecção.62 No entanto, foi preciso que a imprensa se
articulasse em um consórcio para ter segurança na divulgação de dados
de COVID-19 com a ameaça de o Ministério da Saúde modificar a forma
de coleta e a divulgação dos dados no meio da pandemia, em junho de
2020.64

REFLEXÕES
Foram as epidemias e as pandemias que impulsionaram as
sociedades modernas para o aprimoramento de suas legislações e
estruturas de saúde. Muita tecnologia foi desenvolvida a partir da
necessidade de reduzir o impacto das doenças na vida social, além
de aproveitar a oportunidade para se recuperar e conquistar novos
“mercados”. Em muitos textos da saúde pública ficou a impressão de que
o Sistema Único de Saúde nasceu, exclusivamente, com o movimento
sanitário na década de 1970. É inegável que essa mobilização da sociedade
teve papel fundamental no texto constitucional. No entanto, o processo de
construção de uma política pública é muito mais amplo e complexo.
Com a pandemia de COVID-19, reforçou-se a importância da
institucionalização de setores como saúde e educação na estrutura das
políticas de estado. Ficou evidente que a resposta à Emergência de Saúde
Pública de Importância Nacional exigiu uma série de mecanismos que
envolveram vários setores atuando de forma articulada, e não apenas a
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saúde isoladamente. Essa estrutura que foi mobilizada não foi criada pela
gestão atual ou pelas anteriores, mas resulta do conjunto de agências,
instituições e compromissos internacionais que impulsionaram com suas
contribuições em maior ou menor grau de compreensão sobre o tema, ao
longo de quase dois séculos.
Em 12 de julho de 2018, pouco mais de um ano antes da pandemia
de COVID-19, o Sistema Único de Saúde aprovou o texto final da “Política
Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS)”, cujo texto define, no Artigo 2º,
que a PNVS é uma política pública de Estado e função essencial do SUS,
tendo caráter universal, transversal e orientador do modelo de atenção
nos territórios, sendo a sua gestão de responsabilidade exclusiva do poder
público.65
Apesar desse avanço, caberá aos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário transformarem esse importante marco em uma lei e incorporála ao arcabouço jurídico nacional de modo mais profundo do que uma
resolução do Conselho Nacional de Saúde consegue atingir. De modo
complementar, é importante também considerar a necessidade uma
legislação específica para responder às emergências em saúde pública.
Países como o Canadá e Estados Unidos aproveitaram as lições aprendidas
no enfrentamento de situações emergenciais para aprimorar seu arcabouço
legislativo. Por exemplo, nos EUA, em junho de 2012, foi criada a Public
Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act of
2002. Atualizada em dezembro de 2005, a legislação estabelece o escopo
da resposta deixando claro que muitas contramedidas de saúde pública
são de caráter temporário e específico.
Nesse ato, o governo americano estabeleceu a proteção dos
profissionais, das instituições e também dos cidadãos. Essa cobertura
envolve proteção contra ações judiciais e eventuais responsabilidades
com relação a todas as reclamações por perdas causadas por, decorrentes
de, relacionadas a, ou resultantes da administração de contramedidas de
saúde. A imunidade descrita se aplica a qualquer reclamação por perda que
tenha uma relação causal com a administração ou uso por um indivíduo
de uma contramedida coberta, incluindo a relação causal com projeto,
desenvolvimento, teste clínico ou investigação, fabricação, rotulagem,
distribuição, formulação, embalagem, marketing, promoção, venda,
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compra, doação, dispensação, prescrição, administração, licenciamento ou
uso de tal contramedida.66
Se o Brasil tivesse uma legislação similar, na compra e incorporação
da vacina da Pfizer, exigências específicas e inerentes a um estágio de
desenvolvimento não seriam motivação para atraso ou argumentos
rasteiros que culminaram em demora e consequentemente potenciais
mortes pela inação governamental.

CONCLUSÕES
Por mais que possamos achar que há excesso de legislação, no que
diz respeito à nossa capacidade de responder às emergências em saúde
pública, essa perspectiva não se confirma, apesar de todos os avanços
alcançados. Há falta de um arcabouço legislativo que permita maior
celeridade na aquisição de insumos, com maior segurança para os gestores
e, principalmente, maior transparência e proteção contra burocracia, de
modo a impedir ou dificultar a corrupção. Os legisladores, o Executivo e
os órgãos de controle precisarão olhar para as respostas já implementadas,
identificar pontos de aprimoramento, fortalecer os aspectos positivos
e conceber ações para cobrir as lacunas ainda existentes. Para isso,
será preciso construir uma legislação que trate de modo diferenciado a
aquisição de insumos de saúde de complexidade, bem como as formas de
acesso a eles, o que ainda não está contemplado no regramento licitatório
de rotina. Sem dispositivos como esses na legislação sanitária brasileira,
entraremos na próxima pandemia tal como entramos na de COVID-19, ou
seja, apenas parcialmente preparados.
Para os países preparados, a ameaça se transforma em oportunidade,
impulsionando o parque produtivo da saúde, permitindo identificar
as lacunas nacionais e internacionais quanto aos insumos de saúde,
abrindo linhas de crédito, fomentando a pesquisa básica e aplicada e
reconhecendo que saúde e economia andam juntas. O Brasil passou por
diversas dificuldades e, assim como outros países, deparou-se com o
desabastecimento de insumos básicos como máscaras e álcool em gel.
Esse processo foi resultado de décadas de um modelo de globalização que
foi lucrativo para alguns, mas que demonstrou que, para alguns insumos
estratégicos, não é possível tamanha dependência, a despeito dos custos
de produção. Espera-se que o Brasil possa reconhecer suas fragilidades e
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enfrentá-las de modo racional e estratégico, fortalecendo o Sistema Único
de Saúde, bem como a Fundação Oswaldo Cruz, o Instituto Butantan, as
Universidades Federais e Institutos de Pesquisas, pois a história recente
demonstrou que esse caminho foi trilhado há mais de dois séculos e foi o
nosso “seguro” no combate à pandemia. Sem o SUS seria a barbárie!

REFERÊNCIAS
1. Tucídides. História da Guerra do Peloponeso/Tucídides.
584 (2001).
2. Paliga, R. E. Quarantine as a tool of epidemic fight. Przegl.
Epidemiol. 74, 180–195 (2020).
3. Gensini, G. F., Yacoub, M. H. & Conti, A. A. The concept of
quarantine in history: from plague to SARS. J. Infect. 49, 257–
261 (2004).
4. OPAS/OMS & https://www.facebook.com/pahowho. OPAS/
OMS Brasil - Regulamento Sanitário Internacional (RSI) |
OPAS/OMS. Pan American Health Organization / World Health
Organization. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/
regulamento-sanitario-internacional-rsi> (2019).
5. BRASIL. DECRETO No 10.212, DE 30 DE JANEIRO DE
2020- Promulga o texto revisado do Regulamento Sanitário
Internacional, acordado na 58a Assembleia Geral da Organização
Mundial de Saúde, em 23 de maio de 2005. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/
decreto/D10212.htm>(2020).
6. MAPA. MEMÓRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA
- Provedor-mor/Provedoria-Mor de Saúde da Corte e Estado
do Brasil. Disponível em: <http://mapa.an.gov.br/index.php/
dicionario-periodo-colonial/210-provedor-mor-provedoria-morde-saude-da-corte-e-estado-do-brasil>(2017).
7. A Revolta da Vacina. Fiocruz. Disponível em: <https://portal.
fiocruz.br/noticia/revolta-da-vacina-2>

116

REVISTA DE DIREITO SANITÁRIO DA COMISSÃO DA SAÚDE
Saúde e Ministério Público - Desafios e Perspectivas

8. Gordis, L. Epidemiologia. (Thieme Revinter Publicações LTDA,
2017).
9. Rosenberg, C. E. The cholera years: The United States in 1832,
1849, and 1866. (University of Chicago Press, 2009).
10. Meehan, C. D. & Markel, H. Cholera, historical. in (Academic
Press, 2000).
11. Worldly approaches to global health: 1851 to the present. Public
Health 128, 124–128 (2014).
12. Norman Howard-Jones. WHO - The scientific background
of the International Sanitary Conferences - 1851-1938.
HISTORY OF INTERNATIONAL PUBLIC HEALTH 108 (1975).
13. WHO. WHO - Health legislation at the dawn of the XXI
century. International Digest of Health Legislation vol. 49
(1998).
14. WHO. International Health Regulations (2005) - Third
Edition. WHO (World Health Organization, 2016).
15. Shimkin, M. B. The World Health Organization. Science 104,
281–283 (1946).
16. Burkle, F. M. Global Health Security Demands a Strong
International Health Regulations Treaty and Leadership From a
Highly Resourced World Health Organization. Disaster Med.
Public Health Prep. 9, 568–580 (2015).
17. BRASIL. DECRETO No 9.554, DE 3 DE FEVEREIRO DE 1886 Reorganiza o serviço sanitario do Imperio. (1886).
18. Rossi, M. J. dos S. Espaço: poder e saúde - a reforma de Carlos
Chagas. Rev. Bras. Enferm. 44, 83–83 (1991).
19. Hochman, G. Reformas, instituições e políticas de saúde
no Brasil (1930-1945). Educ. Em Rev. 127–141 (2005)
doi:10.1590/0104-4060.370.
20. Hamilton, W. & Fonseca, C. Política, atores e interesses no
processo de mudança institucional: a criação do Ministério da

117

REVISTA DE DIREITO SANITÁRIO DA COMISSÃO DA SAÚDE
Saúde e Ministério Público - Desafios e Perspectivas

Saúde em 1953. História Ciênc. Saúde-Manguinhos 10,
791–825 (2003).
21. WHO. WHO | Revision process of the International Health
Regulations (IHR).
22. Organization, W. H. & others. Preamble to the Constitution
of the World Health Organization as adopted by the
International Health Conference, New York, 19-22 June,
1946; signed on 22 July 1946 by the representatives of 61 States
(Official Records of the World Health Organization, no. 2, p. 100)
and entered into force on 7 April 1948. Httpwww Who Intgovern
anceebwhoconstitutionen Pdf (1948).
23. Linha do Tempo: Conferências Nacionais de Saúde. Fiocruz.
Disponível em: <https://portal.fiocruz.br/linha-do-tempoconferencias-nacionais-de-saude>.
24. Schneider, C. M., Tavares, M. & Musse, C. O retrato da epidemia
de meningite em 1971 e 1974 nos jornais O Globo e Folha de
S.Paulo. Rev. Eletrônica Comun. Informação E Inov. Em
Saúde 9, (2015).
25. Matheus Leitão. Omitir informações sobre epidemia é estratégia
forjada na ditadura | Matheus Leitão. VEJA. Disponível
em: <https://veja.abril.com.br/blog/matheus-leitao/omitirinformacoes-sobre-epidemia-e-estrategia-forjada-na-ditadura/>.
26. Brasil, G. F. Lei no 6.259/1975 - Dispõe sobre a organização das
ações de Vigilância Epidemiológica, sobre o Programa Nacional
de Imunizações, estabelece normas relativas à notificação
compulsória de doenças, e dá outras providências. 6259 (1975).
27. Szwarcwald, C. L., Bastos, F. I. P. M., Esteves, M. A. P. &
Andrade, C. L. T. de. A disseminação da epidemia da AIDS no
Brasil, no período de 1987-1996: uma análise espacial. The
spread of the AIDS epidemic in Brazil from 1987 to 1996: a
spatial analysis (2000) doi:10.1590/S0102-311X2000000700002.
28. Brazil & Deputados, B. C. N. C. dos. Constituição 1988. (Centro
de Documentação e Informação, Coordenação de Publicações,
1988).
118

REVISTA DE DIREITO SANITÁRIO DA COMISSÃO DA SAÚDE
Saúde e Ministério Público - Desafios e Perspectivas

29. EpiSUS completa 20 anos capacitando profissionais de saúde.
Ministério da Saúde https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/
noticias/episus-completa-20-anos-capacitando-profissionais-desaude.
30. Brasil, M. da S., Secretaria de Vigilância em Saúde & OPAS/
OMS. EpiSUS – “Além das Fronteiras”. Contribuindo para o
Fortalecimento da Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS.
vol. 1 (OPAS, 2015).
31. Baiter, S. et al. Epidemic nephritis in Nova Serrana, Brazil. The
Lancet 355, 1776–1780 (2000).
32. TEUTSCH, S. M. & CHURCHILL, R. E. Principles and Practice
of Public Health Surveillance. Oxford University Press (Oxford
University Press, 2000).
33. Barata, R. de C. B. O desafio das doenças emergentes e a
revalorização da epidemiologia descritiva. Rev. Saúde Pública
31, 531–537 (1997).
34. Suprani, R. [The definition of continuity and emergency planning
for home care: experience of the millennium bug in the health
setting]. Prof. Inferm. 54, 136–141 (2001).
35. Pita, R. & Romero, A. Toxins as Weapons: A Historical Review.
Forensic Sci. Rev. 26, 85–96 (2014).
36. Vabret, A., Dina, J., Brison, E., Brouard, J. & Freymuth, F.
Coronavirus humains (HCoV). Pathol. Biol. (Paris) 57, 149–
160 (2009).
37. FUNASA. A Funasa - Fundação Nacional de Saúde. Disponível
em: <http://www.funasa.gov.br/a-funasa1>.
38. Brasil, SVS/MS. Boletim Epidemiológico 16 anos - Vigilância
em Saúde no Brasil (2003 a 2019): da criação da Secretaria de
Vigilância em Saúde aos dias atuais. Disponível em: <https://
portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2019/setembro/25/
boletim-especial-21ago19-web.pdf (2016)>.

119

REVISTA DE DIREITO SANITÁRIO DA COMISSÃO DA SAÚDE
Saúde e Ministério Público - Desafios e Perspectivas

39. WHO. WHO | Swine influenza. World Health Organization
Disponível em: <http://www.who.int/mediacentre/news/
statements/2009/h1n1_20090425/en/ (2010)>.
40. WHO. WHO | Statement on the Fourth Meeting of the
International Health Regulations Emergency Committee
regarding the International Spread of Wild Poliovirus. World
Health Organ. (2015).
41. WHO. WHO | Statement on the 1st meeting of the IHR
Emergency Committee on the 2014 Ebola outbreak in West
Africa. World Health Organization 1–5 Disponível em: <http://
www.who.int/mediacentre/news/statements/2016/end-of-ebolapheic/en/ (2014)>.
42. WHO. WHO statement on the first meeting of the International
Health Regulations ( 2005) ( IHR 2005 ) Emergency Committee
on Zika virus and observed increase in neurological disorders
and neonatal malformations. World Health Organ. 37, 2–5
(2016).
43. República, P. da. Decreto No 7.616, de 17 de novembro de 2011.
(Presidência da República, 2011).
44. SVS/MS. Plano de Resposta às Emergências em Saúde Pública.
(2014).
45. DA SILVA JR, J. B. Epidemiologia em serviço: uma avaliação
de desempenho do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde.
(Universidade Estadual de Campinas, 2004).
46. Baiter, S. et al. Epidemic nephritis in Nova Serrana, Brazil. The
Lancet 355, 1776–1780 (2000).
47. FUNASA - Fundação Nacional de Saude: Ministério da Saude.
Portaria No 473, de 31 de agosto de 2000. (2000).
48. FUNASA - Fundação Nacional de Saude: Ministério da Saude.
Relatório de Gestão 2002. p36 (2003).
49. MS. Ministério da Saude Informa. Publicação Mensal
da Subsecretaria de Assuntos Administrativos do
Ministério da Saude p11 (2001).
120

REVISTA DE DIREITO SANITÁRIO DA COMISSÃO DA SAÚDE
Saúde e Ministério Público - Desafios e Perspectivas

50. MS. Portaria No 30, de 7 de julho de 2005. (Secretaria de
Vigilância em Saude, 2005).
51. SVS/MS. Boletim Epidemiológico 01 - SVS/MS - Evento de
monitoramento Internacional: China – Pneumonia de etiologia
desconhecida. (2020).
52. OMS. Regulamento Sanitário Internacional 2005. (2005).
53. Musso, D. & Gubler, D. J. Zika virus. Clin. Microbiol. Rev. 29,
487–524 (2016).
54. Duffy M. Chen T.Hancock T. Powers A. Kool J. Lanciotti R.
Pretrick M. Zika Virus Outbreak on Yap Island, Federated States
of Micronesia. N Engl J Med 360, 2536–2543 (2009).
55. Burhan, E. et al. Clinical Progression of COVID-19 Patient with
Extended Incubation Period, Delayed RT-PCR Time-to-positivity,
and Potential Role of Chest CT-scan. Acta Medica Indones.
52, 80 (2020).
56. Barreto, M. L. et al. Saúde no Brasil 3: Sucessos e fracassos no
controle de doenças infecciosas no Brasil: o contexto social e
ambiental, políticas, intervenções e necessidades de pesquisa.
The Lancet 47–60 (2015) doi:10.1016/S0140- 6736(11)60202-X.
57. Tigre, P. B. & Noronha, V. B. Do mainframe à nuvem: inovações,
estrutura industrial e modelos de negócios nas tecnologias da
informação e da comunicação. Rev. Adm. 48, 114–127 (2013).
58. Morais, R. M., Costa, A. L. & Gomes, E. J. Os sistemas de
informação do sus: uma perspectiva histórica e as políticas de
informação e informática. Nucleus 11, 239–256 (2014).
59. Almeida, M. F. de. Descentralização de Sistemas de Informação e
o uso das informações a nível Municipal. Inf. Epidemiológico
Sus 7, 27–33 (1998).
60. BRASIL. Relatório final a 5a Conferência Nacional de Saúde. in
Ministério da Saúde (1975).
61. BRASIL. Lei no 6.259, de 30 de outubro de 1975. Dispõe sobre
a organização das ações de Vigilância Epidemiológica, sobre o
121

REVISTA DE DIREITO SANITÁRIO DA COMISSÃO DA SAÚDE
Saúde e Ministério Público - Desafios e Perspectivas

Programa Nacional de Imunizações, estabelece normas relativas
à notificação compulsória de doenças, e dá outras providências.
Biblioteca Virtual em Saúde (1975).
62. Bahk, C. Y., Scales, D. A., Mekaru, S. R., Brownstein, J. S.
& Freifeld, C. C. Comparing timeliness, content, and disease
severity of formal and informal source outbreak reporting. BMC
Infect. Dis. 15, 135 (2015).
63. Hartley, D. M. et al. An overview of internet biosurveillance.
Clin. Microbiol. Infect. Off. Publ. Eur. Soc. Clin. Microbiol.
Infect. Dis. 19, 1006–13 (2013).
64. G1. Veículos de comunicação formam parceria para dar
transparência a dados de Covid-19. G1 Disponível em: <https://
g1.globo.com/politica/noticia/2020/06/08/veiculos-decomunicacao-formam-parceria-para-dar-transparencia-a-dadosde-covid-19.ghtml>.
65. CNS. Resolução 588 de 12 de julho de 2018. Institui a Política
Nacional de Vigilância em Saúde. (2018).
66. O’Sullivan, T. M. & Ramsay, J. D. Public health security. in
Theoretical Foundations of Homeland Security 208–230
(Routledge, 2020).

122

REVISTA DE DIREITO SANITÁRIO DA COMISSÃO DA SAÚDE
Saúde e Ministério Público - Desafios e Perspectivas

A SOCIEDADE DIGITAL DE EXTRAÇÃO
DE DADOS NA PANDEMIA E SEUS
IMPACTOS NAS POLÍTICAS PÚBLICAS
DE SAÚDE
Alejandro Gabriel Olivieri1
Gustavo Javier Castro Silva2
RESUMO
O artigo analisa as complexas relações entre a sociedade digital de
extração de dados, o combate à pandemia de Covid-19 e a proteção de
dados pessoais visando ao direito à privacidade. Para atingir esse objetivo,
apresentam-se as características principais da sociedade digital de
extração de dados, examina-se como se consolida e expande na pandemia
um novo regime de poder e afirma-se que a combinação entre o poder
de vigilância digital, a emergência de estados autoritários e totalitários
e o poder instrumentário são uma ameaça à democracia e aos direitos
humanos. Por último, analisa-se de que modo a sociedade digital pode
usar e controlar os dados pessoais na pandemia e, assim, afetar o direito à
privacidade dos cidadãos. Para evitar esse cenário, avalia-se a necessidade
e a urgência de políticas públicas de saúde, embasadas juridicamente, que
visem equilibrar o direito à saúde e o direito à privacidade.
Palavras-chave: Sociedade digital de extração de dados. Pandemia.
Proteção de dados. Direito à privacidade. Políticas públicas de saúde.
De um ponto de vista filosófico, percebo que a pandemia
impõe, ao mesmo tempo e sobre todos, um impulso
reflexivo que, até agora, era da área de especialistas:
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precisamos agir com o saber explícito de nosso nãosaber. Hoje, todos os cidadãos estão aprendendo como
seus governos devem tomar decisões com uma nítida
consciência dos limites do saber dos virologistas que os
aconselham. A cena em que a ação política se desenrola
mergulhada na incerteza raramente foi posta sob uma luz
tão forte. Talvez essa experiência incomum, para dizer
o mínimo, deixará suas marcas na consciência pública.
(Jünger Habermas, 2020)

INTRODUÇÃO
Embora estejamos vivendo ainda no cerne de uma profunda crise
multidimensional originada pela pandemia de Covid-19 e, portanto, não
saibamos ao certo todos os desdobramentos desse processo em curso,
podemos fazer algumas análises provisórias sobre os desafios de um
mundo pós-pandemia.  
O filósofo alemão Friedrich Hegel imortalizou a frase “a Coruja de
Minerva levanta voo somente ao entardecer”, fazendo uma referência ao
papel da Filosofia e como ela funciona, sempre através da razão, para dizer
algo com sentido sobre o mundo presente e para avaliar filosoficamente os
acontecimentos só depois de eles realmente acontecerem.
A “paciência do conceito”, como a chamava Hegel, exige uma ascese
e uma prudência intelectuais que devem virar uma prática corriqueira
nas análises sobre o presente. Levando em consideração o ensinamento
hegeliano como bússola e, simultaneamente, como limite das nossas
interpretações e avaliações, assinalamos que os resultados provisórios
aqui apresentados, num trabalho de cunho essencialmente exploratório,
devem ser considerados como hipóteses norteadoras de futuras pesquisas
acadêmicas, tanto teóricas como empíricas. Assim, somos cientes dos
limites das análises filosóficas que tentam capturar conceitualmente o
tempo atual, sobretudo esse nosso presente, cifrado na emergência e na
disseminação global de um novo coronavírus, que se apresenta disruptivo,
ameaçador, em permanente mutação e, portanto, cheio de incertezas.
O tempo pós-pandêmico que estamos atravessando pode ser
caracterizado por um conjunto complexo e paradoxal de drive-forces que
incluem, entre outras, a erosão global da democracia e a ameaça populista,
a polarização política acentuada, o aumento da pobreza e da desigualdade
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intraestatal e interestatal, e os esforços para tornar a internet mais segura
para as sociedades democráticas visando atenuar os impactos negativos
gerados pela sociedade digital de extração de dados (SDED) para a
privacidade dos cidadãos. (OLIVIERI et al., 2021)
Vivemos numa época denominada como modernidade reflexiva, na
qual a incerteza é uma estruturante endêmica da ação social, em que os
mapas cognitivos individuais e coletivos apresentam sintomas de falência
e se redefinem continuamente pela própria reflexividade. Esses mapas
organizam raciocínios, crenças e valores que nos permitem explicar os
acontecimentos em curso e ajudam a direcionar nossas expectativas
em relação ao futuro da nossa vida cotidiana e das nossas sociedades.
(GIDDENS; LASH; BECK, 2012)
Diversos fatores convergem para gerar angústia, medo e frustração,
levando à perda de confiança no progresso individual e coletivo, e no
próprio regime democrático: mudanças na distribuição de renda, nas
estruturas e formas do trabalho, na capacidade dos partidos e do sistema
político de representarem a cidadania, nos costumes e na geopolítica
mundial. Um horizonte ameaçador no qual transformações tecnológicas
trazem insegurança sobre o futuro do emprego e uma crise climática global
que se avizinha como cenário cada vez mais próximo e, mais recentemente,
um cenário incerto e angustiante produzido pela pandemia de Covid-19.
Uma época de desencontros e polarização entre os percursos pessoais
e coletivos, caracterizada por um sentimento de exclusão do processo
de construção de um futuro comum, como nação e como humanidade.
Enfim, vivemos num mundo em que o acúmulo de tantas incertezas leva
a um sentimento cotidiano constante que o futuro entrou em colapso.
(BAUMAN, 2014; HAN, 2015 e 2020). O artigo apresenta as seguintes
seções:
Na primeira seção analisamos as complexas relações entre a
pandemia de Covid-19 e a economia digital. A pandemia e os subsequentes
confinamentos compeliram mudanças de comportamento não apenas
nas pessoas e em suas atividades diárias, mas também no mundo dos
negócios. A pandemia acelerou um processo de produção de massa – de
bens e serviços – para a vida digital, o que implicou que as tecnologias da
informação (TI) fossem testadas amplamente e, em grande medida, bem
aceitas e aprovadas.
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Na segunda apresentamos as características principais da SDED. Esta
sociedade define-se pelo crescimento exponencial de coleta de grandes
dados – big data – e a venda por parte das empresas de plataformas
digitais desses dados coletados, processados e analisados visando os seus
clientes para fins comerciais lucrativos e/ou para fins políticos.
Na terceira parte examinamos alguns desafios da SDED para a
democracia liberal e o Estado de Direito. O legado da pandemia que
mais preocupa aos regimes democráticos liberais atuais é a implantação,
a consolidação e a ampliação no mundo pós-pandêmico de mecanismos
de vigilância, rastreio e controle de pessoas por parte dos Estados que
atualmente são necessários para combater o vírus.
Na quarta seção avaliamos de que modo a SDED pode controlar
e usar os dados pessoais na pandemia. A coleta de dados em massa
possibilita às empresas de alta tecnologia compreenderem mais sobre o
comportamento de seus usuários e customizarem anúncios e ofertas. Esse
tipo de atividade criou um dilema ético no campo da privacidade. Isso
pode abrir caminho para manipulações de diversos tipos.
Na última parte analisamos os desafios da SDED no âmbito da saúde
e das políticas públicas de saúde, especialmente no que diz respeito às
políticas de controle da pandemia que visam à vigilância dos indivíduos e
à coleta de dados pessoais por meio de TI e de inteligência artificial (IA),
e que podem implicar uma violação do direito à privacidade.

1. PANDEMIA E ECONOMIA DIGITAL
Estamos exagerando as consequências da pandemia de Covid-19?
Os efeitos que imaginamos poderiam ser piores? Não sabemos ainda.
Em boa medida, o Homo Sapiens tem tido na sua história evolutiva uma
extraordinária capacidade de adaptação, de lidar e absorver perdas e
dores. Comparar o que está acontecendo na atualidade com o acontecido
noutras pandemias anteriores (ex. a pandemia da gripe espanhola há
exatamente um século) nem sempre pode ser uma boa estratégia analítica.
No caso do novo coronavírus, o impacto tem sido moldado pelo fato de
que as sociedades atuais estão profundamente interconectadas, de que a
maioria dos países não estava preparada para a pandemia (embora muitos
cientistas tivessem alertado sobre essa possibilidade há muito tempo) e de
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que, em consequência, vários deles, incluso até os mais ricos, fecharam
suas sociedades e suas economias de forma sem precedentes. Para alguns
analistas, vivemos numa nova era: o mundo pós-pandemia. (ZAKARIA,
2021)
Somos testemunhas da rápida ascensão de uma economia digital
que permite a algumas pessoas e alguns grupos sociais e profissionais
fazerem a maioria das coisas cotidianas sem ter que se aglomerar,
enfrentar trânsito, amontoar-se em transporte público ou passar horas
se deslocando nas megalópoles. Embora seja ainda para uma minoria
da população global, hoje uma boa parte da nossa vida pode ser vivida
digitalmente. A transição para uma economia digital foi um processo cujo
embrião aparece na segunda metade do século XX com continuidades e
descontinuidades, não havendo um único momento disruptivo decisivo.
Pelo contrário, houve muitas ondas de mudanças tecnológicas no campo
das TI. (BARICCO, 2019; FRIEDMAN, 2018)
A partir de meados de 2011, começamos a perceber claramente que
a economia digital tinha se tornado tão poderosa que estava dominando
e absorvendo, aos poucos, a economia material. Cada vez mais, novas
empresas constatavam que podiam usar um software para aumentar
tremendamente os lucros, expandir o alcance dos seus negócios e vender
serviços digitais além de produtos físicos (ex. Google, Amazon, Microsoft,
Facebook, Instagran, Spotify, Uber, Airbnb, empresas de videogames
online, etc.). A recente pandemia acelerou exponencialmente essa
tendência nas vendas de varejos digitais tanto de produtos físicos como
de serviços.
A revolução do software criou um mundo novo no qual há uma
distinção cada vez menor entre as economias digital e material. Hoje
quase tudo funciona com software, o que estimulou outros avanços, como
a computação em nuvem, que, por sua vez, produziu e se direcionou para
os big data. Já se fala dos dados e, sobretudo, dos grandes dados, como
se fossem um novo petróleo, como o principal recurso que fomenta a
economia e os negócios contemporâneos, mas, se aceitarmos a analogia do
petróleo, sem um software que possa refiná-los os dados, são inúteis. O
software se tornou uma chave essencial para o crescimento dos negócios
e da economia como um todo.
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Embora possa afirmar-se, com certa razão, que uma boa parte
do mundo já estava num processo de interconexão global intensiva e
acelerada, a chegada da pandemia de Covid-19 obliterou o único obstáculo
resistente a um futuro digital: as atitudes humanas. A pandemia e os
subsequentes confinamentos compeliram mudanças de comportamento
não apenas nas pessoas e em suas atividades diárias, mas também na
economia e no mundo dos negócios. Em outras palavras, a pandemia
acelerou um processo de produção – de bens e serviços – de massa para a
vida digital, o que implicou que as TI fossem testadas amplamente e, em
grande medida, bem aceitas e aprovadas.
Por que a IA funciona melhor que os seres humanos em várias
tarefas? Porque um processo como a diagnose e a prospecção de cenários
consiste fundamentalmente em coletar, processar, organizar e analisar
informações, o que os computadores fazem mais eficientemente do que
os humanos. A IA, em teoria, pode fazer melhor e mais rápido tarefas
analíticas complexas. Entretanto, em relação à pandemia de Covid-19,
os computadores têm mostrado vários limites até hoje. A IA precisa de
montanhas de dados para enxergar padrões e assim fazer suas análises
e predições, mas como se trata de um novo tipo de vírus, havia poucos
dados no início. Dados históricos sobre outros vírus também não foram
de grande utilidade, porque as muitas diferenças – em letalidade, nas
formas de transmissão, no modo como os vírus sofrem mutações etc. –
são cruciais.3
Em meio a medidas epidemiológicas e embates políticos, cogitam-se
diversos usos de tecnologias digitais para controlar o vírus. De imediato,
passou-se a monitorar processos fisiológicos e comportamentos, e as Big
Techs começaram a criar tecnologias novas para lidar com o controle da
doença. O fato é que essas empresas e os governos já dispõem de um amplo
espectro de técnicas para a observação, registro e invasão da privacidade
dos indivíduos. No futuro próximo haverá difusão e intensificação de seu
uso, embora, nos últimos anos, elas tenham sido vistas com preocupação
crescente. Assim, a discussão sobre formas, usos, efeitos e implicações

3
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sociais das TI e da IA na esfera da saúde ganha maior relevo e urgência.
(BIONI et. al, 2020)

2. AS CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DA SOCIEDADE
DIGITAL DE EXTRAÇÃO DE DADOS
Que tipo de poder é esse que utiliza instrumentos digitais sofisticados,
que tem tanto controle sobre o comportamento humano em todos os
níveis? É um poder desafiador que produziu o desenvolvimento de diversas
teorias do poder para caracterizá-lo, utilizando conceitos do passado como
“totalitarismo digital”, “fascismo digital”, etc. Entretanto, ao utilizar essas
velhas categorias para interpretar essa nova forma de poder, perde-se a
sua novidade e originalidade.
Por esse motivo, diversos autores analisaram as características
marcantes da sociedade digital atual e apresentaram novas teorias e
novos conceitos para descrever a nova era do capitalismo que emergiu no
início do século XXI: “capitalismo das plataformas” (MOZOROV, 2018),
“capitalismo da vigilância” (ZUBOFF, 2020), etc. Enfrentamos, de fato,
um desafio inédito produzido pelas inovações tecnológicas nas TI e na IA.
Segundo os autores citados, o novo modelo econômico que fundamenta a
era do capitalismo atual se iniciou, a princípio, com a empresa Google no
início deste século e, posteriormente, foi desenvolvido também por outras
plataformas digitais (Facebook, Amazon, Instagran, Microsoft, etc.).
No artigo usaremos o conceito de “sociedade digital de extração
de dados” (SDED). A SDED define-se pelo crescimento exponencial na
coleta de grandes dados – big data – e a venda desses dados coletados,
processados e analisados para fins comerciais lucrativos e/ou para fins
políticos aos clientes dessas plataformas digitais. Tem um componente
eminentemente capitalista, mas essa nova economia não se reduz a
ser apenas uma expressão de uma sociedade capitalista porque esse
mecanismo digital de extração de dados pode ser feito em qualquer tipo
de sociedade. Além disso, os clientes potenciais podem pertencer tanto
ao âmbito do mercado como a diversos tipos de governos, sejam eles
democráticos, autoritários ou totalitários.
Para os autores que analisam os processos em curso, existe uma
diferença fundamental entre os modelos de dominação e os mecanismos
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de vigilância disciplinar/totalitária desenvolvidos ao longo do século XX
– descritos e avaliados especialmente por Hanna Arendt (2013) e Michel
Foucault (2014) na segunda metade do século passado – cifrados na
metáfora orweliana do Big Brother (o Grande Irmão) e os mecanismos de
vigilância digitais atuais denominados de “Big Other” (o Grande Outro) ou
“poder instrumentário”. Na forma de dominação disciplinar/totalitária, o
mecanismo central de poder é a omnipresença do Estado. Pelo contrário,
o novo regime de dominação, centrado no mercado, cifra-se numa forma
de prever comportamentos futuros a partir de uma “comodificação” da
vida completa das pessoas, uma versão soft da vigilância conduzida pelas
estratégias de sedução mercadológicas. (HAN, 2018)
Segundo nossa perspectiva teórica, no mundo pós-pandêmico, os
mecanismos de vigilância centrados no Estado e no Mercado se superpõem,
se imbricam e se retroalimentam, embora a imagem do panotismo digital
baseado na sedução mercadológica tenha se aprimorado radicalmente
com os avanços da TI e da IA na esfera dos grandes dados.
Para Shoshana Zuboff, a nova era do capitalismo, que denomina de
“capitalismo da vigilância”, começa no início da primeira década do século
XXI no contexto do estouro da bolha da internet e, consequentemente, do
colapso das empresas 2.0 ao longo do ano 2000, fundamentalmente pelas
dificuldades de capitalização, perda de valor acionário no mercado global
e posterior falência de muitas dessas companhias, e no clima de terror do
pós-atentado terrorista do 11 de setembro de 2001. A bolha da internet
provocou a retração dos investimentos nas Startups, o que levou a Google
a explorar comercialmente os dados dos próprios usuários dos seus
serviços. Para se prevenirem de novos ataques terroristas, as autoridades
norte-americanas tornaram-se ávidas por programas de monitoramento
dos usuários da internet, financiando e associando-se às empresas de alta
tecnologia.4
Com efeito, a condição necessária para a emergência da SDED foi,
por um lado, a expansão das tecnologias digitais na vida cotidiana, dado
o sucesso do modelo de personalização dos produtos da Apple no início
4
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dos anos 2000. Por outro lado, por causa da retração dos investimentos
nas Startups, a nova estratégia da Google para enfrentar a crise e tentar
capitalizar a empresa, baseou-se fundamentalmente na descoberta de que
a comodificação generalizada – iniciada e desenvolvida progressivamente
pelo mercado capitalista ao longo do século XIX e do século XX – poderia
agora atingir também a nossas vidas, nossos comportamentos e nossas
experiências, explorando comercialmente os dados dos usuários dos seus
próprios serviços. Em outras palavras, todos os nossos comportamentos
poderiam ser monetarizados e traduzidos em dados comportamentais
sem nosso conhecimento, na medida que esses dados comportamentais,
com custo zero para os proprietários das plataformas, já circulam através
das cadeias de suprimento de fluxos, como fluxo de dados.
Nesse sentido, as novas fábricas do século XXI podem ser
chamadas de IA ou de fábricas computacionais. Elas produzem dados
que são previsões de comportamentos em diferentes níveis, desde micro
comportamentos individuais e grupais até comportamentos de grandes
massas da população. Esses produtos são vendidos num tipo novo de
mercado que pode ser chamado de “mercado de futuros humanos” poque
as plataformas vendem aos seus clientes exclusivamente “apostas” do que
iremos fazer e como iremos nos comportar no futuro.
A SDED está mudando a forma como percebemos a nós mesmos, aos
outros, como enxergamos e compreendemos os nossos direitos, a nossa
concepção de liberdade e privacidade, e introduzindo novas dimensões na
desigualdade social. Na história da comoditização generalizada produzida
pelo capitalismo, traz-se como novidade o que se denomina “comoditização
da experiência humana privada” – um novo território a ser explorado
que ainda estava fora do mercado –, para ser comprada e vendida
no mercado como “dados comportamentais”. Assim, essa experiência
humana privada é monopolizada unilateralmente pelas plataformas
digitais para a extração de dados da nossa experiência e, logo, processada
como dados comportamentais, que são analisados por tomadores de
decisão com máquinas muito sofisticadas de IA. Essa combinação de
uma potente capacidade computacional e de dados comportamentais é
usada para fazer diversas previsões de comportamentos cujo resultado
denomina-se “produto de previsão”, previsões do que faremos no
presente, mas especialmente do que faremos no futuro. Essas previsões
são, então, vendidas num novo tipo de mercado, em que se negociam
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apostas sobre nosso comportamento futuro: “mercado de futuros
comportamentais”. (SUBOFF, 2020)
Na SDED há um ecossistema econômico de fornecedores de
excedentes comportamentais, e as pessoas comuns – os usuários – ficam
como nichos de fornecedores de experiências privadas que podem se
conectar e interpretar somente com essas ferramentas computacionais
sofisticadas, transformando-os em dados comportamentais. Para que essa
tarefa seja bem-sucedida, utiliza-se a combinação de uma economia de
escala, grande volume de dados (recopilação de grandes quantidades de
dados comportamentais), e uma economia de variedade de dados (não
apenas dados do que fazemos online mas também sentimentos, emoções,
estados da nossa saúde, etc. da nossa vida offline). Além disso, Zuboff
afirma que existe um terceiro componente no novo regime de dominação:
a economia de ação, a qual usa meios de controle remoto para criar os
comportamentos dos usuários, objetivando os fins comerciais dos seus
clientes, enquanto estão ocupados em se divertir e se entreter navegando
na rede. A novidade é que os mecanismos de controle de comportamentos
não são mais de controle disciplinar, mas de produção de comportamentos.
A diferença não está na tecnologia digital, mas na lógica econômica que
tem se apoderado da tecnologia digital, a qual foi transformada, por assim
dizer, em um Cavalo de Tróia que esconde uma lógica econômica perversa.5
Zuboff apresenta e desconstrói de forma crítica a lógica econômica
do capitalismo da vigilância. Visa compreender seus imperativos, suas
leis de ferro, suas ações e predizer suas consequências, assim como
entender como os atores High Tech tomam suas decisões, como operam
estrategicamente para continuar a ganhar dinheiro e capitalizar-se no
mercado de alta tecnologia, o que as tornou nas companhias mais ricas e
poderosas da economia global atual. A autora denomina esse novo regime
de poder como “poder instrumentário” porque funciona exclusivamente
através da instrumentalização digital. É um poder que não implica
violência ou ameaça da utilização da força, mas um poder baseado
5
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Segundo as análises apresentadas por Zuboff, sabemos, ao menos, duas coisas
das experiências que são manipuladas subliminarmente no mundo virtual: 1) que
podemos manipular sugestões subliminares num contexto online e, assim, mudar
comportamentos ou emoções no mundo real, e que se tem sucesso ao se fazer isso,
e 2) que conseguimos exercer esse poder, esses métodos de obtenção de dados de
forma mais eficiente quando o “usuário” não se apercebe desse processo oculto em
andamento.
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numa estrutura digital capilarizada e ubíqua, comandado por uma lógica
econômica de sedução que molda nosso comportamento, que se alinha
a esses mesmos interesses de lucro e, portanto, é indiferente a qualquer
outro propósito, seja ele o bem-estar das pessoas que oferecem esses
dados ou as necessidades da sociedade como um todo.
Evgeny Morozov, ao fazer uma crítica irônica aos valores
e estratégias empresariais do Vale do Silício, que denomina de
“solucionismo tecnológico”, argumenta que essa estrutura de poder
corporativo monopolizou um novo modelo de negócio em torno das
tecnologias digitais que inviabilizou – e ainda inviabiliza – outros usos
e alternativas mais democráticas no tratamento da informação. Segundo
sua interpretação, o declínio acelerado da democracia liberal em curso é
produto desse mesmo modelo porque as empresas High Tech concentram
e monopolizam as informações das plataformas, especialmente como
elas podem ser comercializadas, invadindo a privacidade dos usuários
sem o seu consentimento. A política democrática não está já nas mãos
dos agentes clássicos do poder político – escolhidos pelo voto e pela
soberania popular –, mas em poder dessas poucas empresas que detêm
essas informações privadas. Em suma, a chamada era da informação e a
da internet e, principalmente, a era do capitalismo das plataformas têm
dado um golpe mortal na atual democracia representativa.
Para Morozov, as plataformas High Tech ajudaram a mudar o
capitalismo atual, mas transformaram, ao mesmo tempo, as formas de
trabalho. Google continua a ser uma empresa de publicidade cujo objetivo
central é a venda de dados. Uma das principais tarefas do pensamento
crítico deve centrar-se hoje em desemaranhar os mecanismos dúbios da
nova economia digital pois nossas experiências privadas e pessoais são
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desviadas pelas companhias High Tech do Silicon Valley e usadas como
matérias-primas de produtos digitais extremamente rentáveis.6
O conceito de SDED tenta trazer à tona o fato de que esses
mecanismos e operações de coleta, processamento, análise e venda dos
dados extraídos ficam, em grande medida, escondidos – “na sombra” –
para não serem detectados pelos usuários. Para atingir esse objetivo devem
ser indecifráveis, mascarados numa retórica pública e mercadológica
de conexão total, de liberdade absoluta e empatia global, resumido na
frase de Mark Zuckemberg “o futuro é a privacidade”, que implicaria a
proteção absoluta da privacidade e o empoderamento dos indivíduos
ao permitir uma conexão global ligando toda a humanidade, mas cuja
finalidade inconfessada é de fato conduzir os seus usuários por caminhos
impenetráveis numa emaranhada e potente “extração” de dados privados
sem consentimento.
Em outros termos, os gigantes tecnológicos estão interessados
fundamentalmente em monetarizar nossos dados privados. Apesar da
ideologia da transparência radical proclamada pelas mesmas plataformas,
seu poder e seu modelo de negócio baseiam-se no segredo e na opacidade
absoluta dos seus procedimentos, ocultando-os aos seus usuários. Há uma
estratégia explícita de espoliar todos os dados disponíveis: uma verdadeira
mineração de dados. Na verdade, um novo território a ser explorado:
um território psíquico, uma “mineração psíquica” que implica um novo
extrativismo dos dados mentais, que já não mais pertencem ao mundo
da privacidade. A própria subjetividade (desejos, preferências etc.), que
pertence ao domínio privado e ao da intimidade, está se transformando
num novo ativo econômico, não apenas compartilhado no domínio
público, mas comprado e vendido num mercado privado sem anuência do
seu real proprietário.  
6
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Na interpretação pessimista de Morozov, somos refugiados permanentes sofrendo
o poder das High Tech, embora de vez em quando elas ofereçam serviços gratuitos
e proporcionem a oportunidade de ganhar dinheiro participando da “economia
compartilhada”. A proclamada New Economics, que se fundamenta no capitalismo
das plataformas, transforma de fato muitas pessoas em servos digitais vivendo
numa sociedade e num tempo que pode caracterizar-se como um “neo-feudalismo
digital”. Os pobres são produtores de dados que são aproveitados para vender aos
clientes das plataformas digitais e pagam sua conexão à internet com seus próprios
dados. O problema não seriam as fake news, mas os processos e dispositivos
rápidos, pervasivos e globais, disponibilizados pelas gigantes plataformas digitais,
que permitem a circulação dessas informações falsas porque lhes geram renda e
grandes dividendos econômicos.

REVISTA DE DIREITO SANITÁRIO DA COMISSÃO DA SAÚDE
Saúde e Ministério Público - Desafios e Perspectivas

As informações que a SDED obtém de nós não se restringem ao que
lhe oferecemos conscientemente, sobre o que podemos ter algum controle
e uma compreensão acurada no cálculo de perdas e ganhos nesse tradeoff. De fato, damos-lhe informação pessoal livremente, mas a informação
pessoal que oferecemos e da qual temos controle resulta na parte menos
importante da informação que essas plataformas recolhem, processam
e monetarizam. Elas obtêm, porém, muitas informações valiosas do
“rasto digital”, pegadas que deixamos sem saber, os denominados “dados
residuais” (ex. localizações, hobbies, preferências, amigos, etc.).
Portanto, a maioria dos dados que as companhias High Tech
recolhem – que desde o ano 2000 até 2002 chamavam-se de “dados
acessórios” ou “escória de dados” – não são usados apenas para melhorar
o serviço que prestam, mas também são analisados para criar o que
se chama de “modelo”: padrões de comportamento humano. Ao criar
grandes padrões ou modelos de comportamento humano, conseguem
analisar e interpretar por meio da IA como as pessoas com determinadas
características se comportam habitualmente ao longo do tempo. Isso
permite adequar os seus dados a esse padrão de comportamento e prever
o que provavelmente vão fazer, não apenas agora ou num curto período,
mas também no longo prazo: isso chama-se “excedente comportamental”,
um campo de correntes de dados cheias de ricas previsões. Com esse
excedente comportamental, quer dizer, com os dados comportamentais
de milhões de pessoas, é possível fazer previsões de preferências de
comportamentos para grupos específicos.
Em suma, esses fluxos de grandes dados com ricos sinais de previsão
são colocados nas fábricas computacionais e são analisados para a previsão
do comportamento humano. Essas previsões são vendidas aos clientes
dessas empresas – clientes empresariais e governos –, os quais querem
maximizar o nosso valor para o seu negócio (ex. dados dos nossos gestos
faciais para eles treinarem modelos de reconhecimento facial que são
vendidos posteriormente para outros clientes, privados e públicos, sejam
eles governos democráticos, autoritários e totalitários, para vigiar a sua
população etc.).
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3. AS RELAÇÕES CONFLITANTES ENTRE A SOCIEDADE
DIGITAL DE EXTRAÇÃO DE DADOS E A DEMOCRACIA
A emergência da pandemia de Covid-19 nos mostra um tempo
intenso de desafios inéditos que demanda uma reflexão contínua e
uma tomada de consciência crítica sobre certas formas de vida que
não queremos mais viver, outras que, talvez, continuaremos a seguir e
sobre algumas mudanças significativas para o nosso bem-estar pessoal e
coletivo. O fato de que dependamos cada vez mais das plataformas digitais
por causa da pandemia (como trabalhadores, consumidores, produtores,
nos relacionamentos afetivos familiares, de amizades e íntimos, etc.) não
significa que devamos fazer um uso acrítico delas outorgando-lhes um
poder absoluto sobre nossos comportamentos diários. Pelo contrário, pode
ser um tempo no qual as pessoas possam se unir e resistir à SDED, já que
a invasão se mostrou tão abrangente e disseminada que agora aprendemos
que deve haver um limite às tentativas do controle total. Que devemos
proteger cuidadosamente a nossa intimidade e as informações pessoais
quando estamos interagindo a distância por meio das plataformas digitais.
A combinação e a convergência entre sistemas de poder de vigilância
públicos e privados, o poder de estados autoritários e totalitários e o poder
instrumentário das High Tech são uma ameaça real à democracia e à defesa
dos direitos humanos. Como foi feito com a construção legal/institucional
para consolidar a democracia ao longo do século XX e limitar as formas
de dominação biopolítica do capital industrial, a resposta à SDED implica
um trabalho criativo abrangente para criar um novo e original arcabouço
legal/institucional visando limitar o seu poder. Passadas duas décadas
do século XXI, ainda não compreendemos claramente a necessidade de
construir um outro patamar de arquitetura institucional compreensiva e
de múltiplos níveis perante os desafios da SDED. Esse arcabouço legal/
institucional baseado na proteção de direitos deve mudar radicalmente o
panorama competitivo atual, dominado pelos dividendos da vigilância e da
economia da vigilância, e pautado pela desigualdade entre os usuários e as
plataformas, na medida que hoje persiste uma cisão na relação recíproca
entre os usuários e essas companhias.
Hoje temos um pequeno número concentrado de companhias
High Tech que possuem uma imensa concentração de informação e de
conhecimento, assim como de poder tecnológico, de capacidade científica
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e massa crítica de cientistas, que são capazes de processar toda essa
massa de informação em conhecimento ativo e disponível para ser
instrumentalizado e comercializado. Precisamos desenhar um cenário
democrático no qual possamos ter competidores públicos e privados que
desejem usar os dados para partilhar a riqueza digital com a humanidade
como um todo, com os indivíduos e os regimes democráticos de uma
maneira diferente daquela que tem dominado a SDED nas duas primeiras
décadas deste século.
Temos os cientistas, o know-how, as capacidades tecnológicas e os
dados, de modo que podemos usar todos esses recursos da sociedade
digital, que provêm de nós mesmos, para nosso próprio benefício,
colocando-os à disposição para ajudar a resolver os prementes problemas
das sociedades. Nós estamos numa situação extraordinária que poderia
ser comparável àquela da descoberta do petróleo. Precisamos que essa
nova ordem social, baseada em importantes sistemas comunicacionais,
funcione sob o império da lei e sobre a autoridade de uma governança
democrática que limite o poder das empresas de plataformas digitais.
Em suma, precisamos de um novo pacto social – um New Deal –
para a SDED. Uma política democrática responsável deve instrumentar
os meios legais e institucionais visando à brevidade uma “negociação”
entre usuários e companhias High Tech sobre o direito à privacidade para
melhor compreender o processo de subtração de dados e identificar os
agentes econômicos e financeiros detrás desses modelos que monetarizam
de forma oligopólica essas tecnologias. Esse é o mecanismo oculto que
deve se desvendar colocando-se como desafio premente de uma política
democrática de acesso aos dados.
Essa tamanha concentração de conhecimento sobre todos nós
como indivíduos, sobre grupos específicos e sobre uma imensa massa da
população, inimaginável em qualquer outro momento da história humana,
traz consigo uma profunda concentração de poder porque dependemos
cada vez mais da tecnologia digital em diversas áreas de atuação na nossa
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vida cotidiana.7 Segundo Ed Finn, estamos em presença de processos de
obediência quase cega aos mandados da computação e seus algoritmos
sem questioná-los. Vivemos tempos nos quais construímos uma catedral
algorítmica para orar diariamente a uma divindade insondável numa
espécie de teocracia computacional. Por isso mesmo aceitamos os
resultados dos algoritmos de uma maneira incontestável como se fosse
o mágico resultado da computação. A computação apresenta-se como
a expressão cifrada de uma mathesis universalis – um saber universal
– gerada pelos resultados dos algoritmos, o que forma parte do sonho
ilustrado da utopia digital computacional. (FINN, 2018)
Ao generalizar e colonizar nossa vida cotidiana, a SDED capturou
e desviou o efeito democratizador originário da internet, que abriria
a todos o acesso livre à informação, ao elaborar instrumentos para
modificar e conformar os nossos comportamentos. Alguns exemplos
são surpreendentes: gadgets que monitoram processos fisiológicos e
dispositivos “vestíveis” ou implantáveis no corpo. Assistentes pessoais
registram comportamentos, interações e ambientes dos usuários, para
antecipar suas ações e realizar vendas. A “computação dos afetos”, que já é
instalada em crachás e veículos de empresas, traça o perfil de personalidade
do usuário e captura em tempo real suas emoções reveladas pela voz
para atuar sobre seus processos pré-conscientes. Fábricas automatizadas,
integradas em redes e com sistemas de aprendizado, adaptam e modificam
o seu funcionamento, criando relações nas quais os humanos se tornam
acessórios monitorados por elas.8
Os efeitos da SDED colocam uma questão ontológica, pois a
violação do “santuário” da privacidade e intimidade, e a programação
dos comportamentos põem em xeque um valor fundamental da condição
de existência da vida na modernidade democrática: a santidade do
indivíduo, os vínculos de intimidade, a sociabilidade que nos vincula por
7

Os cientistas de big data denominam isso como passagem do “monitoramento” –
a recopilação de grandes quantidades de dados de um sistema –, para a um novo
patamar denominado de “atuação”, quer dizer, a capacidade de usar esses dados
para reintroduzi-los no sistema, controlá-los e, assim, forçá-los a fazer coisas a
distância. Em outros termos, reintroduzir, pelo instrumental tecnológico digital,
esse conhecimento para poder direcionar, performar e mudar o comportamento
humano visando favorecer os interesses comerciais dos seus clientes.

8

O jogo virtual Pokémon Go foi uma experiência inédita e muito bem-sucedida de
levar as pessoas a agirem no mundo real como se estivessem no mundo virtual,
provendo lucros reais para as empresas que o contrataram.
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promessas de confiança e reciprocidade que alimentamos. Efeitos nefastos
para a vida democrática e o sistema democrático, pois nos tornaríamos
uma espécie de colmeia ou rebanho dirigido pelas empresas de tecnologia
digital e pastoreado pelos sacerdotes dos saberes da informática. Colocase, então, o desafio ético de recuperar o sentido de indignação e a
ação coletiva mancomunada contra o que se passa. Devem-se formular
declarações de direitos que proclamem o futuro digital como um “lugar
humanizado”, para limitar a SDED e defender a divisão do aprendizado
na sociedade. Em outros termos, não só controlar e limitar o regime de
“vigilância débil”, mas construir um novo regime que subordine o poder
das tecnologias digitais ao controle democrático da cidadania e recrie
relações de confiança e reciprocidade.
Em suma, a SDED configura um regime de poder contrário às
bases da civilização democrática liberal. A instalação em curso do “poder
instrumentário” afeta nossos sentimentos e formas de vida, por corroer a
confiança nos outros, quebrar reciprocidades e esvaziar a nossa capacidade
de criar compromissos e de construir perspectivas compartilhadas de
futuro, eliminando nossa autonomia e nossa livre vontade. Ele é distinto do
totalitarismo, pois adota meios de modificação soft dos comportamentos
e sua finalidade precípua é o lucro. Objetiva a informação total e a certeza
sobre comportamentos e processos sociais, projeta um novo apartheid
com exclusão e desigualdade social crescentes, exploração do trabalho
precário e indiferença radical em relação ao espaço público.
É verdade que a tecnologia digital pode promover a liberdade, a
democracia e a informação global, tornar os governos mais eficientes
e aprofundar a justiça social. Entretanto, não devemos esquecer que
estamos vivendo numa época de refluxo das democracias liberais, que
uma “recessão democrática” está em curso e que há um aumento das
denominadas “democracias iliberais” de diversos tipos ao redor do
mundo. A recessão democrática tem vários sinais, tais como o declínio do
Estado de Direito, o aumento da corrupção, mudanças nas regras de jogo
democráticas e o aumento de regimes autoritários e totalitários com pouca
ou nenhuma competição eleitoral nem pluralismo político. (DIAMOND,
2015; OLIVIERI e CASTRO, 2020)
Nesse contexto, o legado da pandemia que mais preocupa para o
fortalecimento dos regimes democráticos liberais é a implantação por parte
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dos Estados de mecanismos de vigilância e rastreio de populações que
atualmente são necessários para combater o vírus. Passada a pandemia, os
governos terão enormes bases de dados sobre seus cidadãos que deveriam
ser destruídas, mas não dá para confiar em que eles farão isso. Por esse
mesmo motivo, nas atuais circunstâncias de declínio democrático, o
sistema político e a sociedade civil precisam ter mais controle sobre os
algoritmos que as redes sociais usam para manipular nossas emoções,
coletar nossos dados, etc.9

4. A SOCIEDADE DIGITAL DE EXTRAÇÃO DE DADOS E O
CONTROLE DOS DADOS PESSOAIS NA PANDEMIA
Ao comparar a pandemia atual com outras acontecidas no passado, o
historiador israelense Youval Harari frisa a celeridade do sequenciamento
do genoma da Covid-19 e a rápida criação de vacinas eficazes e seguras
como as principais evidências de que os cientistas conseguem identificar
potenciais patógenos e encontrar medidas para contê-los. Isso mostra que,
para gerir a pandemia de forma bem-sucedida, necessita-se de governos e
lideranças políticas que respeitem a ciência, rejeitem teorias da conspiração
e o negacionismo irracionalista. Para o autor, não só as pessoas, mas
também os negócios e a economia como um todo são prejudicados quando
não há uma liderança política eficiente e colaborativa.
Para Harari, a pandemia de Covid-19 mostrou a importância da
comunicação entre países e o compartilhamento de informações para
conter a disseminação do novo coronavírus. Um sistema de monitoramento
global, amparado por grandes investimentos em sistemas de saúde
pública, deveria ser uma prioridade daqui em diante. Será necessário um
esforço conjunto de governos, iniciativa privada e sociedade civil. Não só a
cooperação será importante, mas também a compaixão e a solidariedade.
Para ele, o maior desafio não serão o vírus e os agentes biológicos
patógenos, mas sim os “demônios internos” dos seres humanos: ódio,

9
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ganância e ignorância, que só podem ser combatidos com altíssimas doses
de compaixão, generosidade e sabedoria.
Com as restrições das aglomerações e a necessidade do isolamento
social, a pandemia de Covid-19 forçou empresas, escolas e instituições a
digitalizarem processos do dia para a noite. A digitalização de negócios
e processos, no entanto, terá vencedores e perdedores, conforme sua
previsão. Enquanto alguns países irão se beneficiar com essas mudanças,
outros vão colapsar diante de uma maior demanda por alta tecnologia.
Países que realizam progresso econômico por meio de sua mão de obra
barata e pouco qualificada sofrerão com a queda da demanda provocada
pela automação. Segundo as suas análises, o jogo de forças da geopolítica
global possui uma dicotomia entre USA e China, as duas maiores
economias do mundo. Por trás disso, está uma luta pelo domínio de
patentes de tecnologia, inteligência artificial e dados. Se esse confronto
continuar apenas entre as duas superpotências, presenciaremos uma
espécie de “colonialismo de dados”.10 (HARARI, 2018)
Um dos tópicos discutidos em seu mais recente livro, uma coletânea
de artigos e entrevistas sobre a pandemia, refere-se às mudanças com
relação à privacidade e à transmissão de dados. Com efeito, a pandemia
acelerou o processo de vigilância e monitoramento da população, o que não
deve ser necessariamente encarado como um aspecto apenas negativo. A
vigilância digital pode ser um instrumento poderoso e eficaz para enfrentar
a pandemia, mas tem que ser regulada da forma correta para proteger a
privacidade e os direitos humanos básicos. (HARARI, 2021)
Harari apresenta alguns paradoxos da SDED. Além dos avanços na
biotecnologia, muitos outros progressos permitiram que as sociedades não
entrassem em colapso perante a atual pandemia, entre eles o papel central
das TI. Em 1918, durante a pandemia da febre espanhola, era possível
colocar em quarentena todos os infectados que mostravam sintomas, mas
não era possível rastrear os pré-sintomáticos nem os assintomáticos, o
que contribuiu para minar o sucesso do isolamento, e a gripe continuou
10

Semelhante ao que ocorreu no Tratado de Tordesilhas, em 1494, quando Portugal
e Espanha dividiram o mundo entre si, o século XXI pode presenciar a repartição
do mundo entre USA e China. Assim como, no passado, as colônias forneciam
matérias-primas para seus colonizadores, provavelmente veremos uma dinâmica
parecida em breve. Os dados são a matéria-prima da IA, e o mundo inteiro está
enviando informações para o Vale do Silício e China.
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progredindo, matando milhões de pessoas ao redor do mundo. Ao
contrário, em 2020/21 a vigilância digital facilitou muito o rastreamento,
o acompanhamento e a localização dos vetores da doença, razão pela qual
a quarentena pôde ser mais seletiva e eficaz.
Uma das mais relevantes contribuições das TI diz respeito a
que a internet permitiu – ao menos nos países desenvolvidos – um
confinamento prolongado, sem que o mundo material e o mundo virtual
entrassem em colapso. E a internet não entrou em colapso, diferente do
que teria acontecido se, de repente, o trânsito sobre uma ponte física
se multiplicasse rápida e imensamente. A humanidade foi para o mundo
virtual, porque o mundo material era quase inabitável, pelo menos até
não controlar a letalidade do vírus, e muitos aspectos da nossa vida
continuaram de fato de maneira digital. Simultaneamente, na trincheira
e linha de frente física ficaram médicos e enfermeiros, trabalhadores
essenciais do comércio varejista, pessoal de segurança e os entregadores
que se tornaram a “fina linha vermelha que manteve viva a civilização”,
conforme os qualificou o autor.
Entretanto, apesar do inegável papel positivo que as TI têm
desempenhado durante a pandemia, há também uma dimensão
potencialmente perigosa. A digitalização e a vigilância colocam em risco
nossa privacidade e aparam o caminho para o surgimento de regimes
autoritários e totalitários sem precedentes, alerta o pensador israelense.
Em 2020, a vigilância em massa tornou-se, ao mesmo tempo, mais
corriqueira, pervasiva e legitimada. Combater a epidemia é importante,
mas merece a destruição de nossa liberdade e privacidade no processo?
Corresponde aos representantes políticos dos regimes democráticos, mais
do que aos engenheiros e virologistas, encontrar o equilíbrio adequado
entre a vigilância útil e os pesadelos totalitários distópicos.
Para tal intuito, ele propõe algumas regras básicas que, mesmo em
tempos de pragas pandêmicas, são eficazes para proteger os indivíduos do
que chama de “ditaduras digitais”. A primeira delas implica a finalidade
das informações: os dados pessoais que possam ser coletados, em
particular sobre o que acontece dentro do corpo de alguém, deveriam ser
utilizados para ajudar essa pessoa, e não para manipulá-la, controlar ou
causar dano nem vender esses dados para alguma corporação, partido
político ou Estado. A segunda regra básica diz respeito à troca de
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informações: a vigilância sempre deveria ser de mão dupla. Se a vigilância
for apenas de cima para baixo, é o melhor caminho para a ditadura. Sendo
assim, quando aumenta a vigilância privada e/ou estatal dos indivíduos,
simultaneamente, deveria aumentar a vigilância dos cidadãos perante
o governo e as grandes corporações. Isso inclui, entre outras coisas, a
necessidade de transparência e controle democrático na distribuição de
fundos públicos para lidar com a crise pandêmica e atenuá-la. A terceira
regra diz respeito a que nunca se deveria permitir a concentração de
muitos dados em um só lugar, nem durante a pandemia, nem quando
ela terminar. O monopólio ou oligopólio dos dados pavimenta o caminho
para um regime totalitário. Se coletarmos dados biométricos dos cidadãos
para deter a pandemia, isto deveria ser feito mediante uma autoridade
sanitária independente, não mediante a polícia. Os dados obtidos deveriam
ser mantidos separados de outros espaços de informação dos ministérios
governamentais e das grandes corporações. O autor reconhece que isso
poderia gerar redundância e ineficácia numa pandemia, mas manter um
pouco de ineficácia lhe parece um preço razoável a ser pago para impedir
a ascensão de uma ditadura digital.
Possíveis sistemas de vigilância para a crise atual vão um passo à
frente, no que se chama de “vigilância subcutânea”. A pele, como superfície
intocável dos nossos corpos, parece estar se rachando. Como controlar
isso? Devemos ser muito cuidadosos a esse respeito. Vigilância sobre a pele
implica monitorar o que se faz no mundo exterior: aonde você vai, quem
encontra, o que assiste na TV, que sites visita online, etc. Ela não entra no
seu corpo. Vigilância sob a pele implica monitorar o que está acontecendo
dentro do seu corpo. Inicia-se com a medição da temperatura, mas aí pode
partir para a pressão sanguínea, frequência cardíaca, atividade cerebral,
etc. E, uma vez feito isso, é possível saber muito mais sobre cada indivíduo
do que em qualquer outra época: pode-se criar um regime totalitário como
nunca se viu antes. Entretanto, como o aspecto do mundo pós-pandêmico
dependerá das decisões que tomarmos hoje, podemos impedir que isso
aconteça. Mas, para tal, temos, em primeiro lugar, que tomar consciência
do perigo em cerne e, em segundo, tomar cuidado com o que permitimos
que aconteça nessa emergência pandêmica.
Vários países do mundo têm adotado tecnologias de rastreamento
via telefone celular para monitorar as quarentenas e o número de
infectados pelo coronavírus. A partir dessas informações, são desenhadas
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políticas públicas e ações para conter a disseminação da doença. Porém,
atrelada a essas medidas de vigilância, surge outra questão: elas podem
significar algum tipo de ameaça à nossa privacidade?11 As discussões sobre
privacidade dos dados não são novas. Ocorre que a pandemia acelerou
esse debate ao colocar aparentemente em lados opostos a saúde pública
e o direito à privacidade. Certamente, um dos inúmeros questionamentos
que ela deixará será como equilibrar o uso de dados pessoais com as
medidas sanitárias para controlar as pandemias. E será muito importante
acompanhar como, e em que grau, as medidas referentes ao uso desses
dados serão institucionalizadas no período pós-pandêmico. Devemos frisar
que toda transformação tecnológica e comunicacional que vivenciamos
nos últimos anos tem demandado novas interpretações sobre o conceito
de privacidade em várias áreas profissionais e, fundamentalmente, no
âmbito do Direito.

5. AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NA PANDEMIA E O
DIREITO À PRIVACIDADE
Como afirmamos antes, a atual pandemia da Covid-19 tem
causado profundos efeitos sobre diversos aspectos do cotidiano e das
relações sociais. Uma das questões diretamente atingida nesse contexto,
especialmente em razão das medidas de combate à doença, é a privacidade
e a proteção de dados. Isso implica a responsabilidade estatal em prestar
contas e em estabelecer um sistema de governança de dados que favoreça
a transparência, em especial em tempos pandêmicos. Para alguns autores,
os debates sobre compartilhamento de dados pessoais têm ignorado o
papel da construção de um modelo de governança democrática com a
finalidade de produzir um equilíbrio entre o uso de dados pessoais para
combater a pandemia e a proteção dos direitos dos cidadãos. (SUBOFF,
2020; MOROZOV, 2018; HARARI, 2021)
11
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Na China e na Coreia do Sul, o governo utiliza aplicativos que permitem monitorar
os cidadãos individualmente. Em Israel e em Taiwan, se uma pessoa deixar o
celular desligado pode receber uma visita da polícia, que vai checar se ela está de
fato em casa. Aqui no Brasil, desde o início do mês de abril de 2020, as empresas
de telefonia (Vivo, Tim, Oi, Claro e Algar) anunciaram que repassariam ao governo
federal dados sobre os seus mais de 200 milhões de usuários. O governo do Estado
de São Paulo também utiliza o rastreamento via celular para monitorar o alcance do
isolamento social. Os gestores adotaram o modelo do uso de dados de localização
agregados (que não incluem identificação pessoal) e anonimizados (desvinculados
da pessoa titular). A partir dos dados, são gerados mapas de calor que indicam as
áreas com maior ou menor movimentação de pessoas.
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A Administração Pública deveria prestar contas sobre a sua atuação
e a forma como utiliza os dados pessoais assim como a transparência
do processo. Neste sentido, a transparência e a accountability têm uma
função essencial para evitar um uso inadequado e um fluxo desnecessário
de dados, o que implicaria uma harmonia delicada entre a defesa dos
direitos fundamentais e as políticas públicas visando ao interesse público
perante uma calamidade pandêmica.12
Em outros termos, a ausência de mecanismos mais eficazes
de proteção do titular de dados fragiliza seus direitos, como a
autodeterminação informativa, o direito à privacidade e o direito à
proteção de dados. Na falsa dicotomia criada entre saúde e proteção de
dados, estamos presenciando como a última vem sendo flexibilizada em
favor da primeira. Um contraponto a esse estado de coisas é o aumento
da transparência e do acesso à informação, por meio de instrumentos
como a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011) e ferramentas de
dados abertos e transparência ativa, ações que deveriam ser priorizadas
em prejuízo de ingerências indevidas sobre a privacidade e a proteção
dos dados dos cidadãos. O tratamento de dados pessoais, inclusive os
dados sensíveis, é permitido ao Poder Público, porém, não pode ser
indiscriminado. (BIONI et al., 2020)
Mostramos acima que medidas de vigilância, que se valem de dados
pessoais, podem impactar o futuro da democracia e resultar em um estado
de monitoramento constante. Um Estado de Exceção pode, a partir do
pretexto da pandemia da Covid-19, intensificar suas práticas de vigilância
sobre os indivíduos e grupos sociais. Nesses contextos de exceção, as

12

No caso brasileiro, assinalam-se deficiências dos órgãos atuais dentro do Ministério
da Saúde, assim como falhas e brechas da Lei 13.979/2020, que dificultam uma
melhor definição de escopo do tratamento de dados e ampliam a possibilidade
estatal de avançar sobre os direitos dos titulares de dados de forma abusiva. Por
esse motivo, sugere-se como modelo uma combinação de multissetorialismo com
práticas de governança FAT (Fairness, Accountability and Transparency). Isso
permitiria a estruturação de um mecanismo capaz de garantir a usabilidade dos
dados, a adoção de práticas capazes de respeitar os direitos dos titulares dos
dados e a operabilidade de medidas de minimização dos riscos da atividade de
compartilhamento. (SANTIN, 2021)
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práticas de vigilância tornam-se o “novo normal”, não impossibilitando
um retorno ao estado anterior.13
Assinalamos também que, diante de cenários de exceção como a
pandemia de Covid-19, a China demonstrou sua capacidade de rastrear
indivíduos por meio de câmeras, aplicações móveis e utilização de serviços
públicos, tentando mapear os possíveis contaminados pela doença. A
obtenção dessas informações somente se tornou viável devido à vasta
infraestrutura de câmeras, algoritmos de reconhecimento facial e integração
das bases de dados do governo. Não há dúvidas de que o tratamento
de dados pessoais em situações de calamidade pública emergenciais é
entendido pelos órgãos públicos como uma ferramenta importante para
orientar os processos de planejamento, resposta e avaliação de políticas
e intervenções públicas. No entanto, o descuido com a dimensão da
governança, fortalecido pela questionável omissão legal sob o tópico,
potencializa o risco de operações de compartilhamento indevidas.
Atualmente, com a emergência causada pela pandemia, presenciamos
reflexos jurídicos que naturalmente seguem nos largos passos da flexibilidade legislativa permitida por emergências, que aceleram processos
sociais em nome do seu combate. Promulgada em 2020, a Lei 13.979
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde
pública decorrente da Covid-19 com o objetivo de regulamentar medidas
do governo para lidar com a crise pandêmica. Entre as medidas, o art. 6º
da Lei autoriza às autoridades públicas a requisição de dados relativos à
identificação de infectados para fins de combate à propagação do vírus.
Essa autorização impacta a temática da proteção de dados pessoais porque

13

146

Um exemplo desse turning point foi a sansão do Patriot Act após o ataque terrorista
de 11 de setembro de 2011 nos Estados Unidos. Esse tipo de interferência estatal
sobre os mais diversos aspectos da vida e dos direitos dos cidadãos tende a se
estabelecer e legitimar mesmo após o fim da circunstância que lhe deu origem,
o que pode se repetir no caso da pandemia do novo coronavírus. O parlamento
húngaro permitiu ao presidente Viktor Órban governar por decreto enquanto durar
a epidemia. O governo sul-coreano passou a utilizar dados de telefonia móvel para
monitorar o espalhamento da epidemia, e o governo russo requeria autorização
digital por meio de QR codes para sair às ruas.
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dispõe sobre a utilização por autoridades da saúde de quaisquer dados
essenciais para a identificação de casos confirmados ou até suspeitos.14
Como mostrado acima, os dados minerados e refinados digitalmente
são o fundamento e o arcabouço estruturante da SDED e, assim, condição
necessária de acesso a uma infinidade de produtos e serviços no nosso
cotidiano. Diante da forma como a sociedade atual é organizada, tentar
impedir o compartilhamento de dados seria um ideal impossível e até
desinteressante. A informação digitalizada passou a ser fundamental no
desenvolvimento de estratégias empresariais, políticas e sociais diversas,
não sendo à toa o fato de tornar-se uma moeda de troca, justamente pela
sua posição central na organização social e pela capacidade de ser utilizada
como insumo visando ao interesse público, o que legitima o uso dos dados
pessoais pelas autoridades estatais.
A proteção de dados não visa a barrar o fluxo informacional
digitalizado, mas a assegurar que esse fluxo se dê de forma apropriada.
No contexto da SDED, a proteção de dados pessoais tornou-se direito
autônomo, relacionado não somente à privacidade em um sentido
individual, mas também assumindo um papel central perante a
coletividade, uma vez que a maneira como as informações pessoais são
tratadas traz implicações diretas na nossa vida em sociedade. Mais ainda,
os dados pessoais como representação do indivíduo perante a sociedade
tornam-se a extensão de sua própria personalidade, razão pela qual a
proteção desses dados trata-se de um direito fundamental.
Apesar de todas as diretrizes recomendadas mundialmente para a
utilização das TI e da IA no combate ao novo coronavírus – temporariedade,
limitação de propósito e de acesso, excepcionalidade das medidas etc. –, a
discussão subjacente diz respeito à flexibilização do direito à privacidade
em prol do direito à saúde. Em outros termos, para se evitar viver em
um cenário de excepcionalidade permanente, devemos garantir que essas
medidas sejam realmente temporárias e que os dados não sejam utilizados
posteriormente para finalidades escusas e ilegais, visto que especialistas
14

Segundo Boni (Boni et al, 2020), o artigo 6° da Lei n.13.979/2020 origina quatro
problemáticas: a) exclui de forma arbitrária, o direito do titular de controlar a
obtenção dos seus próprios dados; b) não filtra quais categorias de dados poderão ser
compartilhadas; c) não apresenta nenhuma política interna de coleta, tratamento,
segurança e eliminação dos dados; d) não traz política interna de transparência e
accountability.
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e ativistas alertam para a facilidade com que os dados agregados podem
ser posteriormente reidentificados. Embora o Poder Público esteja
legitimado para acessar os dados sensíveis dos cidadãos na presente
situação, o tratamento conferido a essas informações não pode ser nem
indiscriminado nem discricional por parte da autoridade pública, sob pena
de fomentar um verdadeiro Estado de Exceção, no qual, sob a justificativa
do provisório e excepcional, legitimam-se medidas antidemocráticas com
vistas à perpetuação da vigilância ilimitada.15
Um dos campos da saúde onde pode haver uma relação conflitante
com a proteção dos dados pessoais é, sem dúvida, a Telemedicina16. A
adoção de soluções de telemedicina constituiu um dos pilares da política de
saúde de enfrentamento da pandemia. De acordo com esta nova política,
tendo em vista a otimização da prestação de serviços de saúde durante o
confinamento, a telemedicina deve ser um dos modelos alternativos para
serviços de assistência e suporte a decisões clínicas. (CATARINI, 2020)
Nesse contexto, países dentro e fora da Europa permitiram ou
ampliaram o uso da telemedicina, com variados graus de flexibilidade,
e houve soluções e medidas, tanto no campo da telemedicina quanto
no campo da proteção de dados, que buscaram outros caminhos
para os dilemas trazidos pela pandemia. Os usos e as potencialidades
desses serviços, ora tidos como soluções mágicas livres de amarras, ora
vistos como um pesadelo à privacidade dos pacientes, oferecem uma
oportunidade única para refletir sobre as políticas de saúde e a proteção
de dados pessoais. No Brasil, o Ministério da Saúde publicou a Portaria n.
467/2020, regulamentando a telemedicina como uma medida de combate
ao novo coronavírus. Entretanto, salvo menção de que o atendimento deve
ser realizado por meio que garanta a “integridade, segurança e o sigilo

15

O que mostra a experiência internacional, especificamente os exemplos da Coreia do
Sul e Alemanha, é que a inclusão dos suspeitos de contágio pela Covid-19 no rol de
sujeitos cujos dados poderão vir a ser acessados pelo Governo apenas se comprovou
frutífera quando aliada à testagem em massa, o que demonstra a importância da
ação conjunta e coordenada dessas medidas.

16

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define, de modo amplo, a telemedicina
como oferta de serviços de saúde mediante a utilização de TI, sendo a distância
um fator crucial. Assim, apesar do nome, o conceito aqui tratado inclui bem mais
que somente a prestação de serviço profissional médico, podendo, a depender
do caso, referir-se a serviços de enfermagem ou psicologia, por exemplo. Ver Lei
13989/2020.
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das informações”, a regulação emergencial sobre telemedicina foi omissa
sobre o tema.17
Assim, coloca-se ainda mais em evidência o papel fundamental
que funcionários públicos, autoridades e profissionais de saúde têm ao
regulamentar e oferecer diretrizes ao público em momentos de crise,
especialmente em se tratando de dados de natureza sensível. Se, numa
situação corriqueira, a tomada de decisão nesse âmbito já é complexa
devido à imprevisibilidade das TI, diante da pandemia a adoção de uma
postura responsável em relação à proteção da privacidade pode ser ainda
mais desafiadora.18
Analisamos anteriormente os mecanismos pelos quais a tecnologia
de vigilância passa quase imperceptível para a população. A utilização
de algoritmos para moldar e controlar a vida das pessoas mediante uma
vigilância soft objetiva que cada pessoa determine seu próprio fluxo,
definido individualmente, e “seguindo os seus próprios desejos”, desejos
que foram estimulados pelos mesmos algoritmos. Ademais, o Estado
poderá punir ou beneficiar cada cidadão por meio de decisões que os
códigos exibem. A situação não é nova em nível global, dado o exemplo da
China, que lida com seus cidadãos monitorando-os cotidianamente.
Para Han, os Estados e os sistemas políticos asiáticos (Hong Kong,
Coreia do Sul, Cingapura, Taiwan, Japão, etc.) têm sido mais eficientes
para combater a pandemia porque são mais autoritários e têm uma
mentalidade mais autoritária de acordo, em parte, com sua tradição
cultural confucionista, o que faz com que as pessoas sejam menos reticentes
e mais obedientes do que nas sociedades ocidentais, além de confiarem
mais nas decisões provindas do Estado. Apostam fortemente na vigilância
17

O Conselho Federal de Medicina, órgão tradicionalmente refratário à prática,
posicionou-se favoravelmente à ampliação do oferecimento de cuidados em saúde
a distância por meio de ofício ao Ministro da Saúde. Ademais, foi sancionada a Lei
n. 13.989/2020, liberando o uso de telemedicina enquanto durar a crise ocasionada
pelo coronavírus. Contudo, a preocupação com a garantia aos direitos de privacidade
de dados passou ao largo das medidas adotadas.

18

A maneira como o Estado utiliza os dados coletados durante a pandemia – e os já
armazenados – tende a impactar de forma distinta as populações, de acordo com
a faixa de renda, gênero, cor etc. Os mais pobres tendem a sofrer mais com o que
os designers de TI e IA chamam de “triagem”. Esse processo de triagem, baseado
em dados já inseridos e algoritmos de IA treinados – voltados para episódios que
já ocorreram no passado – tende a replicar, ou pior, potencializar os efeitos de
racismo, desigualdade social e exclusão.
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digital e nos big data como uma estratégia eficiente para enfrentar o vírus,
de modo que as pandemias são monitoradas e combatidas não apenas
por virologistas e epidemiologistas, mas também por especialistas em
informática, em IA e nas análises de grandes dados agregados.
A consciência crítica ante a vigilância digital e os big data quase
inexiste na maioria dos países asiáticos. Quase não se fala da denominada
“proteção dos dados” para proteger a vida privada dos cidadãos e, menos
ainda, que essa proteção seja considerada um “novo direito humano
fundamental”. São sociedades nas quais a lógica coletivista é mais
legitimada do que numa cultura individualista acentuada como a ocidental.
Para Han, a China poderá vender agora seu Estado policial digital como
um modelo de sucesso contra a pandemia e exibirá a superioridade do seu
sistema contrapondo-o orgulhosamente às frágeis, ineficientes e anômicas
democracias representativas vigentes nas sociedades ocidentais. (HAN,
2021)  
O que no Brasil democrático torna-se problemático – e potencialmente perigoso – é a força que o Estado adquire com esses artefatos
vigilantes, somados a um passado de ditadura militar que continua
a assombrar comportamentos políticos e embasar políticas públicas,
a ineficiência estatal em proteger as informações sensíveis dos seus
cidadãos e não fornecer dados sensíveis a terceiros. Com tecnologias
móveis, aplicativos criados para conter a pandemia e a união do Estado
com a iniciativa privada, a tendência é que o monitoramento sistemático
fique mais eficiente, o poder siga concentrado nos detentores dos meios
de vigilância, dos algoritmos e da massa crítica desenvolvedora dos
aplicativos, deixando a população à mercê de decisões políticas envolvidas
na construção e circulação desses algoritmos. (SOUSA, 2020)
Em outras palavras, existe o risco de essa vigilância digital massiva
se tornar algo constante e legitimado num mundo pós-pandêmico. A
justificativa de que a vigilância pela qual passamos agora irá se extinguir
com o fim da pandemia não passa de um whisful thinking. Esse conjunto
de dados e sistemas de vigilância certamente não serão descartados com
o passar do tempo, mas sim aperfeiçoados e colocados à disposição de
outras instituições e para outros fins que nem conseguimos imaginar. A
privacidade, assim como o potencial de realização plena do indivíduo com
a segurança de não ser indevidamente vasculhado ou julgado pelos seus
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pares ou pelo Estado, é uma das pedras basais do conceito da democracia
liberal e um direito fundamental de efeitos coletivos.
Por esse motivo, em tempos de quarentena, em que o contato humano
e a transmissão de informações se dão principalmente por meios digitais, é
essencial a vigilância democrática contra a vigilância estatal e corporativa.
Para evitarmos a naturalização de abusos contra a nossa privacidade
e obtermos o controle sob a utilização de nossos dados, precisamos de
agentes independentes que monitorem e reportem esses abusos de
maneira objetiva, e de leis que assegurem nossos direitos fundamentais.
Em outros termos, é indispensável o trabalho de watchdogs da sociedade
civil – vigias e organizações independentes de monitoramento de abusos
– e de legislações fortes e contundentes que limitem os poderes de coleta
de dados e de vigilância e os torne transparentes e responsáveis perante
aqueles que são vigiados.
O rastreamento do avanço da pandemia através de mapas de calor
gerados a partir dos dados de múltiplos celulares, sobrepostos com
dados médicos, é recomendado por especialistas porque tais dados são
anonimizados; quer dizer, não podem ser ligados a nenhuma pessoa
específica, o que, em tese, protege os cidadãos de ter eventuais dados
de geolocalização utilizados sem seu consentimento. As medidas de
monitoramento auxiliam no combate ao vírus, mas medidas como teste
em massa e cooperação entre as pessoas também são capazes de combater
eficazmente a proliferação do vírus. Tratando-se de uma situação bastante
excepcional, que exige medidas excepcionais para sua contenção, é
necessário o equilíbrio entre a busca pela diminuição da propagação do
vírus e as liberdades individuais, a fim de que as tentativas de solução
tomadas não prejudiquem em demasia os direitos de seus titulares. A luta
pelo direito à privacidade e à proteção de dados não pode ser em vão.
Há de se ter um equilíbrio entre a saúde pública, o combate à doença, a
proteção de dados e a privacidade dos cidadãos. Todos são importantes, e
um balanço é necessário.19
19

No Brasil, a anonimização garante o direito à privacidade e à proteção de dados,
dada a incapacidade de ligação ao indivíduo que gerou a informação, ao mesmo
tempo em que se teria previsão e controle da movimentação do vírus. Não é difícil
imaginar que alguns governos possam querer manter determinados dados pessoais
coletados para se prepararem frente a outras ondas de coronavírus. Nessa situação,
convém que cidadãos vigilantes cobrem às autoridades competentes por uma
atuação justa e direta na proteção de seus dados pessoais. (BONI et al, 2020)

151

REVISTA DE DIREITO SANITÁRIO DA COMISSÃO DA SAÚDE
Saúde e Ministério Público - Desafios e Perspectivas

Diversos governos ao redor do mundo têm aderido às tecnologias de
vigilância digital massivas para monitoramento dos cidadãos, infectados
ou não, a partir de dados pessoais relacionados, principalmente, à
localização em tempo real registrada no celular. Os dados pessoais,
contudo, estão relacionados às informações individuais da pessoa humana
e são protegidos como direito fundamental à privacidade. Dessa forma,
a preocupação em torno dessas tecnologias de vigilância reside na coleta
não autorizada de dados, no risco de não anonimização e no destino
futuro desses dados quando deixar de existir a situação excepcional que
justificou a coleta, em detrimento de alguns princípios da privacidade e da
proteção de dados pessoais.
Em resumo, a proteção da saúde é um tema de destaque nos regimes
jurídicos de proteção de dados. Não causa surpresa que assim seja,
porquanto a saúde do indivíduo é um tema umbilicalmente ligado à sua
privacidade e dignidade. É fundamental que a vigilância epidemiológica –
legítima e necessária numa sociedade democrática – não seja uma alavanca
da vigilância social. Os diversos instrumentos jurídicos disponíveis e a
atuação incisiva dos órgãos de fiscalização da autoridade estatal são a
linha de proteção contra a vigilância abusiva e contra ações que obrigam
o titular de dados a revelar pontos sensíveis relacionados à vida e à saúde.
Portanto, a privacidade de dados é um limite, e não uma barreira para a
saúde pública em tempos de pandemia, de modo que esses dados devem
ser usados com cautela, respeitando os direitos fundamentais do titular e
os princípios jurídicos da proteção de dados.

6. CONCLUSÃO  
Somos testemunhas da rápida ascensão e disseminação de uma
economia digital em nossas vidas cotidianas. Hoje uma boa parte da nossa
vida pode ser vivida digitalmente. A transição para uma economia digital
foi um processo com continuidades e descontinuidades, não havendo um
único momento disruptivo decisivo, mas diversas ondas nas mudanças
tecnológicas no campo das TI. Embora pode se afirmar, com certa razão,
que uma boa parte do mundo já estava num processo de interconexão
intensiva, a chegada da pandemia de Covid-19 obliterou o único obstáculo
restante a um futuro digital: as atitudes humanas. A pandemia e os
subsequentes confinamentos compeliram mudanças de comportamento
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não apenas nos comportamentos das pessoas e nas suas atividades diárias,
mas também no mundo econômico.
A SDED define-se pelo crescimento exponencial de coleção de big
data e pela venda desses dados coletados, processados e analisados para
os clientes dessas plataformas visando a fins comerciais lucrativos e/ou
a objetivos políticos. Tem um componente eminentemente capitalista,
mas essa nova economia não se reduz a ser apenas uma expressão das
sociedades capitalistas porque esse mecanismo digital de extração de
dados pode ser realizado em qualquer tipo de sociedade. Além disso, os
clientes potenciais podem pertencer tanto ao âmbito do mercado como
também podem ser diferentes tipos de governos e de regimes políticos,
sejam eles democráticos, autoritários e/ou totalitários.
Como a condição necessária para a emergência SDED foi a expansão
e a disseminação das tecnologias digitais nos diversos âmbitos na vida
cotidiana, uma das hipóteses defendidas ao longo do artigo afirma que, no
mundo pós-pandêmico, os mecanismos de vigilância centrados no Estado
e no mercado se superpõem, imbricam-se e se retroalimentam, embora
a imagem do panoptismo digital tenha se aprimorado e refinado com os
avanços na área da TI e a IA na esfera dos grandes dados.
A SDED está mudando a maneira como percebemos a nós mesmos,
aos outros seres humanos, como enxergamos e compreendemos os nossos
direitos, a nossa concepção da liberdade, da privacidade e ajudou a
desenhar novas dimensões na desigualdade social. Ela traz como novidade
na história da comoditização generalizada produzida pelo capitalismo o
que se chama de “comoditização da experiência humana privada”, que,
após ser refinada digitalmente, pode ser comprada e vendida como “dados
comportamentais”, o que abre um território virgem a ser explorado
mercadologicamente.
Por esses motivos, devemos proteger cuidadosamente as nossas
informações e dados pessoais privados quando estamos interagindo
a distância por meio das plataformas digitais. A combinação e a
convergência entre sistemas de poder de vigilância públicos e privados, o
poder de estados autoritários e totalitários e o poder instrumentário são
uma ameaça real à democracia liberal e à defesa dos direitos humanos.
Precisamos de uma nova ordem social, baseada em sistemas de informação
e comunicação seguros e confiáveis para a cidadania que funcionem sob o
153

REVISTA DE DIREITO SANITÁRIO DA COMISSÃO DA SAÚDE
Saúde e Ministério Público - Desafios e Perspectivas

império da lei e sobre a autoridade de uma governança democrática. Em
suma, precisamos de um novo pacto social para desenvolver uma política
de proteção de dados democrática, responsável e transparente com a
finalidade de instrumentar os meios legais e institucionais para a proteção
do nosso direito à privacidade.
O poder e a capacidade que a SDED tem para fazer possível e
legítima a violação da privacidade e intimidade dos indivíduos, assim
como a programação de comportamentos futuros dos cidadãos, põe em
xeque valores fundamentais da nossa condição existencial num regime
democrático liberal: a santidade do indivíduo, os vínculos de intimidade,
a sociabilidade cotidiana que nos vincula por promessas de confiança e
reciprocidade que alimentamos de forma conjunta.
Por último, as análises de alguns dos desafios da SDED na área da
saúde e das políticas públicas de saúde, especialmente no que diz respeito
às políticas de controle da pandemia, mostram que há um grande risco
de que a vigilância digital dos indivíduos e a coleta de dados pessoais
por meio de TI e IA, justificadas no intuito de controlar a pandemia,
possam implicar uma violação do direito fundamental à privacidade.
Nesse sentido, os debates acadêmicos gerados no mundo jurídico sobre
alguns dos temas tratados no artigo poderão servir de insumo para o
embasamento legal de políticas públicas de saúde que equilibrem direito a
saúde e direto à privacidade.
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FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (FNS),
UM ALIADO À TRANSPARÊNCIA E
REGULARIDADE DA UTILIZAÇÃO DE
RECURSOS DO SUS
Dárcio Guedes Júnior1
Dayanne Kelly Leite de Azevedo2
RESUMO
O presente artigo traz uma percepção sobre a estruturação do Fundo
Nacional de Saúde, área-meio e vinculada à Secretaria Executiva do
Ministério da Saúde, responsável pela realização de repasses federais para
a execução de ações do Sistema Único de Saúde (SUS), e sua preocupação
com a divulgação de dados para viabilização da transparência e controle
da regularidade de tais ações descentralizadas.
Palavras-Chave: Transferências. Controle. Regularidade. Informação.

1. HISTÓRICO DO FNS E LEGISLAÇÃO
O Fundo Nacional de Saúde (FNS), de natureza especial, teve sua
criação autorizada por meio do Decreto-Lei nº 7013, de 24 de julho de
1969, e foi instituído através do Decreto nº 64.8674, de 24 de julho de
1969, cujos recursos financeiros são destinados a apoiar, em caráter
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supletivo, os programas de trabalho relacionados com a saúde individual
e coletiva, coordenados ou desenvolvidos pelo Ministério da Saúde (MS).
Na sequência, o Decreto nº 66.1625, de 3 de fevereiro de 1970, alterou
dispositivos do Decreto nº 64.867, de 1969, para dispor que os recursos
do Fundo Nacional de Saúde seriam geridos pelo Ministério da Saúde,
através de uma junta Deliberativa, presidido pelo Secretário-Geral do
Ministério da Saúde, e administrados por um Diretor Executivo designado
pelo Ministro da Saúde.
Posteriormente, sobreveio a Constituição Federal de 19886, dispondo
que a saúde é direito de todos e dever do Estado, e, para atingir este
objetivo, foi criado o Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com as
diretrizes de descentralização, atendimento integral e participação popular,
respeitando os princípios de universalidade, integralidade e igualdade
firmados na própria Constituição.
Já em 1990, o Congresso Nacional aprovou a Lei nº 8.0807, de 19
de setembro, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, e a Lei nº 8.1428,
de 28 de dezembro, que dispõe sobre a participação da comunidade
na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras
providências.
5
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Em decorrência disso, o Fundo Nacional de Saúde foi reorganizado
por meio do Decreto nº 8069, de 24 de abril de 1993, para se adequar
às diretrizes e aos objetivos do SUS, conforme estabelecido nas Leis nº
8.080 e nº 8.142, ambas de 1990.
A partir de então, os recursos do Fundo Nacional de Saúde
destinavam-se a prover, nos termos do art. 2° da Lei n° 8.142, de 1990,
as despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e
entidades da administração indireta, as de transferência para a cobertura
de ações e serviços de saúde a serem executadas pelos Estados, Distrito
Federal e Municípios, e outras autorizadas pela Lei Orçamentária Federal,
em consonância com o Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.
Sendo assim, os recursos alocados junto ao FNS se destinam às
transferências para os Estados, Distrito Federal e Municípios, a fim de
que esses entes subnacionais realizem, de forma descentralizada, ações
e serviços de saúde, bem como investimentos na rede de serviços e na
cobertura assistencial e hospitalar, no âmbito do SUS.

2. O GESTOR FINANCEIRO DOS RECURSOS FEDERAIS DO
SUS
No ano de 2001, o Fundo Nacional de Saúde sofreria a derradeira
reestruturação, agora por meio do Decreto nº 3.96410, de 10 de outubro de
2001, que revogou o Decreto nº 806, de 1993.
Importa destacar o contido no art. 3º do Decreto nº 3.964, de 2001,
que dispõe que os recursos consignados em favor do Fundo Nacional de
Saúde destinam-se a prover:
I - despesas correntes e de capital do Ministério da
Saúde, seus órgãos e suas entidades, da administração
direta e indireta, integrantes do SUS;
9
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II - transferências para a cobertura de ações e serviços
de saúde destinadas a investimentos na rede de serviços,
à cobertura assistencial e hospitalar e às demais
ações de saúde do SUS a serem executados de forma
descentralizada pelos Estados, pelo Distrito Federal e
pelos Municípios;
III - financiamentos destinados à melhoria da
capacidade instalada de unidades e serviços de saúde
do SUS;
IV - investimentos previstos no plano plurianual do
Ministério da Saúde e na Lei Orçamentária Anual;
V - outras despesas autorizadas pela Lei Orçamentária
Anual.

Nos termos do art. 4º do Decreto nº 3.964, de 2001, a administração
dos recursos do Fundo Nacional de Saúde é exercida por seu Diretor
Executivo, sob a orientação e supervisão direta da Secretaria Executiva do
Ministério da Saúde.
Por sua vez, embora extensas, listamos abaixo as atribuições do
Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde, descritas no art. 5º do
supracitado Decreto, vejamos:
I - planejar, coordenar, orientar e supervisionar a
execução das atividades da Diretoria-Executiva do
FNS, inclusive das unidades de convênios e gestão do
Ministério da Saúde nas unidades federadas;
II - ordenar o desenvolvimento das ações da DiretoriaExecutiva do FNS, mediante a expedição de atos;
III - com vistas à destinação de recursos para aplicação
em ações e serviços de saúde vinculados ao SUS,
movimentar as contas do FNS para:
a) despesas correntes e de capital da administração
direta e indireta do Ministério da Saúde por meio de
repasses financeiros, na forma prevista no art. 2o da
Lei no 8.142, de 1990; e
b) despesas correntes e de capital de outras entidades
públicas federais, por meio de portaria ou instrumento
similar, para aplicação em ações e serviços de saúde
vinculados ao SUS;
IV - praticar os atos de gestão orçamentária e financeira
e contábil relativos ao orçamento do FNS;
V - exercer a prerrogativa de ordenador de despesas
da unidade gestora do FNS e, por subdelegação de
competência, das demais unidades gestoras;
VI - zelar, no que lhe couber, pela regularidade e
exatidão das transferências de recursos do FNS para os
Estados, o Distrito Federal, os Municípios e para outras
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entidades e profissionais conveniados, credenciados ou
contratados junto ao SUS;
VII - fornecer às autoridades do SUS nas três esferas
de governo e aos Conselhos de Saúde os elementos e as
informações que lhe forem requeridos, além de criar
mecanismos para disponibilizar informações para toda
a sociedade, relativos aos custeios, investimentos e
financiamentos de programas e projetos do Ministério
da Saúde;
VIII - apresentar, trimestralmente, à Subsecretaria de
Planejamento e Orçamento do Ministério da Saúde,
proposta de programação financeira destinada a
atender o disposto no art. 3o deste Decreto;
IX - elaborar e apresentar relatórios, balancetes,
balanços e prestações de contas aos órgãos de controle
interno e externo, nos termos da legislação pertinente;
X - conceder, na fase administrativa, os parcelamentos
de débitos;
XI - conceder os financiamentos de que trata o inciso III
do art. 3º deste Decreto; e
XII - praticar outros atos relativos à gestão
orçamentária, financeira e contábil previstos em
legislação específica.

A gestão dos recursos do Fundo Nacional de Saúde observará o Plano
Nacional de Saúde e o Plano Plurianual do Ministério da Saúde, nos termos
das leis definidoras dos orçamentos anuais, das diretrizes orçamentárias e
dos planos plurianuais (art. 6º do Decreto nº 3.964/2001).
Ainda, incumbe ao Fundo Nacional de Saúde a provisão de recursos
aos entes administrativos do Ministério da Saúde encarregados da execução
e implementação das atribuições e competências relacionadas nos arts. 15
e 16 da Lei nº 8.080, de 1990 (art. 7º do Decreto nº 3.964/2001).
Como unidade de orçamento, finanças e contábil do SUS, o Fundo
Nacional de Saúde integra os órgãos setoriais do Sistema de Planejamento
e de Orçamento Federal, conforme disposto na Lei nº 10.18011, de 6 de
fevereiro de 2001.

11

BRASIL. Lei nº 10.180, de 06 de fevereiro de 2001. Organiza e disciplina os Sistemas
de Planejamento e de Orçamento Federal, de Administração Financeira Federal,
de Contabilidade Federal e de Controle Interno do Poder Executivo Federal, e dá
outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil,
Brasília, 07 fev. 2001. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
leis_2001/l10180.htm>. Acesso em: 17 ago. 2021.
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Por sua vez, a estrutura regimental do Ministério da Saúde trata das
competências da Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde no art.
7º do Decreto nº 9.79512, de 17 de maio de 2019, abaixo transcritas:
I - orientar e supervisionar a execução orçamentária,
financeira e contábil dos recursos alocados ao Fundo
Nacional de Saúde;
II - orientar e supervisionar a gestão das fontes de
arrecadação e de aplicação dos recursos orçamentários
e financeiros alocados ao Fundo Nacional de Saúde;
III - orientar e supervisionar as transferências de
recursos financeiros destinados às ações e aos serviços
de saúde executados no âmbito do SUS;
IV - orientar e supervisionar a execução de convênios,
acordos, ajustes e instrumentos congêneres com
recursos alocados ao Fundo Nacional de Saúde;
V - orientar e supervisionar a execução de análises
técnico-econômicas de propostas de investimentos em
infraestrutura física e tecnológica para ações e serviços
de saúde;
VI - desenvolver ações de cooperação técnica nas áreas
orçamentária, financeira e contábil para subsidiar a
formulação, a implementação e a avaliação de políticas
de saúde;
VII - desenvolver mecanismos de transparência e
disponibilização de informações relativas aos recursos
destinados a ações e serviços públicos em saúde; e
VIII - instaurar processo de tomada de contas especial
dos recursos do SUS alocados ao Fundo Nacional de
Saúde.

Assim, o Fundo Nacional de Saúde (FNS), unidade administrativa
subordinada à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, possui a função
precípua de realizar gestão financeira dos recursos federais da saúde,
conforme as diretrizes repassadas pela gestão, sobretudo o planejamento
estratégico que orienta a atuação da Secretaria Executiva do Ministério da
Saúde, tais como Plano Plurianual e o Plano Nacional de Saúde.
No tocante à Liderança, destaca-se que todas as instâncias internas
do Ministério da Saúde, com suas respectivas finalidades e competências,
12
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BRASIL. Decreto nº 9.795, de 17 de maio de 2019. Aprova a Estrutura Regimental
e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança
do Ministério da Saúde, remaneja cargos em comissão e funções de confiança,
transforma funções de confiança e substitui cargos em comissão do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores - DAS por Funções Comissionadas do Poder Executivo
- FCPE. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 21
maio 2019. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20192022/2019/decreto/D9795.htm >. Acesso em: 17 ago. 2021.
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estão formalmente definidas no Decreto nº 9.795, de 17 de maio de 2019,
que aprova a Estrutura Regimental do Ministério da Saúde.
Nesse sentido, como dito anteriormente, a Diretoria Executiva do
Fundo Nacional de Saúde integra a estrutura organizacional do Ministério
da Saúde, cujas atividades são coordenadas e apoiadas pela Secretaria
Executiva (art. 4º, inciso IV, Decreto nº 9.795, de 2019).
Por sua vez, a estrutura interna do Fundo Nacional de Saúde vem
estabelecida na Portaria GM/MS nº 1.41913, de 9 de junho de 2017, e sua
estrutura organizacional interna possui as seguintes áreas: CoordenaçãoGeral de Análise e Formalização de Investimentos (CGAFI), CoordenaçãoGeral de Acompanhamento de Investimentos e Análise de Contas (CGAC)
e Coordenação-Geral de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil
(CGEOFC).
Já no que diz respeito ao Controle, o Fundo Nacional de Saúde, ao
gerir os recursos financeiros destinados à saúde dentro do Orçamento
da Seguridade Social, assegura a transparência referente aos repasses
de recursos que realiza, permitindo que todas as transferências sejam
consultadas, em tempo real e de forma bastante intuitiva, no site <https://
portalfns.saude.gov.br/>, cujo portal observa as recomendações do guia
Padrões Web em Governo Eletrônico.
Nesse ponto, de forma complementar e assessória, o Fundo
Nacional de Saúde (FNS) disponibiliza ao controle social (participação
da sociedade), controle interno e externo (Controladoria-Geral da União,
Ministério Público e Tribunal de Contas da União) uma variedade de
informações acerca de todos os recursos destinados ao financiamento do
SUS, para o devido acompanhamento e fiscalização das ações das políticas
públicas em saúde.
Dessa forma, o FNS cumpre seu dever legal e constitucional de
difusão de informações, viabilizando que os atores que delas se utilizem
tenham condições de participar do debate público e da gestão do
13

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.419, 08 de junho de 2017. Aprova
os Regimentos Internos e o Quadro Demonstrativo de Cargos em Comissão e
das Funções de Confiança das unidades integrantes da Estrutura Regimental do
Ministério da Saúde. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil,
Brasília, 09 jun. 2017. Disponível em: <https://www.in.gov.br/materia/-/asset_
publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/19106553/do1-2017-06-09-portaria-n-1419-de-8-de-junho-de-2017-19105998>. Acesso em: 17 ago. 2021.
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Estado, além da identificação rápida e precisa de para onde os impostos
arrecadados pelo Estado são destinados.

3. MODALIDADES DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
3.1. Transferências Fundo a Fundo (TFF)
As transferências fundo a fundo, de custeio e capital, originárias dos
cofres federais e que serão executadas pelos Estados, Distrito Federal e
Municípios, são transferidas diretamente pelo Fundo Nacional de Saúde
para os respectivos Fundos de Saúde das três esferas, de maneira regular
e automática, dispensada a celebração de convênios ou outro instrumento
jurídico.
Os recursos do Fundo Nacional de Saúde, destinados a despesas com
ações e serviços públicos de saúde, a serem repassados na modalidade
fundo a fundo, conforme o estabelecido pela Portaria de Consolidação MS
nº 614, de 28 de setembro de 2017, serão organizados e transferidos na
forma dos seguintes blocos de financiamento:
a) Bloco de Manutenção das Ações e dos Serviços Públicos de Saúde:
destinado ao funcionamento dos órgãos e estabelecimentos públicos de
saúde e à manutenção das condições de oferta e continuidade da prestação
das ações e dos serviços públicos de saúde, inclusive para financiar
despesas com reparos e adaptações, nos termos da classificação “serviço
de terceiros” do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público
(Mcasp); e
b) Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde:
destinado à aquisição de equipamentos, a obras de construções novas
ou ampliação de imóveis existentes ou a obras de reforma de imóveis já
existentes utilizados.
Os valores são depositados em conta corrente específica e única
para cada bloco, mantidas em instituições financeiras oficiais federais e
14
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BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria de Consolidação nº 06, 28 de setembro de
2017. Consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos
federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde. Diário
Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 03 out. 2017. Disponível
em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0006_03_10_2017.
html>. Acesso em: 17 ago. 2021.

REVISTA DE DIREITO SANITÁRIO DA COMISSÃO DA SAÚDE
Saúde e Ministério Público - Desafios e Perspectivas

movimentadas pelos Gestores locais do SUS, dada a descentralização
constitucional do SUS, conforme disposto no Decreto nº 7.50715, de 27 de
junho de 2011.
A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios referente às ações e
aos serviços públicos de saúde deverá ser realizada por meio do Relatório
de Gestão da respectiva unidade da federação, conforme disposto na
Lei Complementar nº 14116, de 13 de janeiro de 2012, e demais normas
aplicáveis.
Logo, as Transferências Fundo a Fundo (TFF) compõem parte
majoritária do mecanismo de rateio dos recursos da União
vinculados a ações e serviços públicos de saúde, em estrito
cumprimento ao que dispõe a Lei Complementar nº 141/2012, art. 17,
e aos objetivos do inciso II, § 3º, do art. 198 da Constituição Federal,
integrando o rol de transferências legais consideradas “obrigatórias de
caráter continuado”, como definido pelo art. 17 da LC nº 101/200017:
Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado
a despesa corrente derivada de lei, medida provisória
ou ato administrativo normativo que fixem para o
ente a obrigação legal de sua execução por um período
superior a dois exercícios.
15

BRASIL. Decreto nº 7.507, 27 de junho de 2011. Dispõe sobre a movimentação
de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em
decorrência das leis citadas. Diário Oficial [da] República Federativa do
Brasil, Brasília, 28 jun. 2011. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/decreto/d7507.htm>. Acesso em: 17 ago. 2021.

16

BRASIL. Lei Complementar nº 141, 13 de janeiro de 2012. Regulamenta o § 3o do
art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem
aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações
e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de
transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das
despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis
no 8.080, de 19 de setembro de 1990, e nº 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá
outras providências. Dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos
a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas. Diário
Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 16 jan. 2012. Disponível
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp141.htm>. Acesso em: 17
ago. 2021.

17

BRASIL. Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. Estabelece normas
de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras
providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 5
maio 2000. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.
htm >. Acesso em: 17 ago. 2021.
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Nesse contexto, no ano de 2020, o FNS promoveu repasses da
ordem de mais de 114 bilhões de reais18 aos fundos de saúde
estaduais, municipais e distrital, para a consecução de suas ações
planejadas e acompanhadas por instâncias locais, como os Conselhos
locais de Saúde.
Importa ressaltar, ainda, que nem todas as despesas que possam ser
objeto de descentralização enquadram-se como obrigatórias e de caráter
continuado, uma vez que existem despesas discricionárias e de capital que
dependem de análises específicas para autorização, sendo submetidas à
regra de celebração de convênios ou contratos de repasse, repasses esses
que são de importe bem reduzido, na ordem de pouco mais de 1
bilhão (1.184 instrumentos firmados em 2020)19 em detrimento
aos vultuosos repasses fundo a fundo realizados diariamente pelo Fundo
Nacional de Saúde.
Como mencionado anteriormente, independentemente do volume
das transferências, as denominadas fundo a fundo não se coadunam
com a lógica convenial, apresentando formato organizacional,
procedimental e legal totalmente dissonantes daquelas
transferências voluntárias.

3.2. Convênios
Conforme o que estabelece o Decreto nº 6.170, de 25 de julho
de 2007, convênio é um instrumento que disciplina a transferência
de recursos financeiros da União, por meio do Ministério da Saúde,
para administração direta ou indireta de Estados, Distrito Federal ou
Municípios; ou entidades privadas sem fins lucrativas que participam,
de forma complementar, do Sistema Único de Saúde, visando à execução
de programa de governo, envolvendo a realização de projeto, atividade,
serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em regime de
mútua cooperação.
18

FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. Painéis informativos de transferências
realizadas para estados, municípios e prestadores de serviços do SUS.
Disponível em: <https://painelms.saude.gov.br/extensions/Portal_Paineis/Portal_
Paineis.html >. Acesso em: 17 ago. 2021.

19

FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. Painéis informativos de transferências
realizadas para estados, municípios e prestadores de serviços do SUS.
Disponível em: <https://painelms.saude.gov.br/extensions/Portal_Paineis/Portal_
Paineis.html>. Acesso em: 17 ago. 2021.
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Nos termos do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000), entende-se por
“transferências voluntárias a entrega de recursos correntes ou de capital
a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência
financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os
destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS)”.
Tais transferências (voluntárias, conveniais) são destinadas a atender
a ações com propósitos específicos e com regras definidas caso a caso, e são
efetivadas por meio da celebração de Convênios ou Contratos de Repasse,
estes últimos realizados no âmbito da Caixa Econômica Federal, agindo
esta como mandatária da União, dada a existência de contrato entre as
partes para tal realização.
O acompanhamento da execução dos convênios se atém às
especificidades de cada objeto, sendo que o repasse de parcelas
conseguintes depende da regularidade atestada pelo Ministério da Saúde.
Ao final, o convenente (órgão ou entidade recebedora dos recursos
federais) deve prestar contas do realizado ao Ministério da Saúde. Para
o acompanhamento da execução de tais transferências, o Ministério
da Saúde conta com a atuação de suas Superintendências estaduais,
subordinadas hierarquicamente à Secretaria Executiva da Pasta.

3.3. Contratos de Repasse
Trata-se de instrumento administrativo, de interesse recíproco, por
meio do qual a transferência dos recursos financeiros se processa por
intermédio de instituição ou agente financeiro público federal, que atua
como mandatário da União.
Podem celebrar contratos de repasse com o Ministério da Saúde
órgãos e entidades da administração direta ou indireta de Estados, Distrito
Federal ou Municípios, ou entidades privadas sem fins lucrativos que
participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS).
O contrato de repasse é semelhante ao convênio em relação a seus
fins: executar, de maneira descentralizada, objeto de interesse comum
entre os partícipes. Contudo diferencia-se do convênio pela intermediação
de uma instituição ou agente financeiro público federal, que atuará como
representante da União na execução e na fiscalização da transferência,
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condicionando a disponibilização dos recursos financeiros à medição dos
serviços realizados.
Ao passo que o contrato de repasse é a tipologia adequada para
celebração de ajustes que objetivem a celebração de obras e de serviços
de engenharia, a Portaria Interministerial nº 42420, de 30 de dezembro
de 2016, estabelece ainda que é vedada a celebração dessa modalidade
quando o objeto for exclusivamente a aquisição de equipamentos.

3.4. Termo de Execução Descentralizada (TED)
O Termo de Execução Descentralizada tem origem em uma ou
mais ações orçamentárias constantes da Lei Orçamentária Anual (LOA),
sendo cada uma delas com sua respectiva Unidade Responsável. A lista
de ações e Unidades Responsáveis correspondentes à LOA de cada
ano se encontra registrada no Cadastro de Ações Orçamentárias21, cujo
objetivo é fornecer informações qualitativas sobre as ações programadas
no orçamento de cada exercício, contribuindo para a maior transparência
da atuação governamental e para subsidiar o processo de monitoramento
e avaliação das ações de governo. Nesse sentido, para que seja feita a
alocação de recursos e a descentralização orçamentária para cada TED,
faz-se necessária a anuência do gestor da Unidade Responsável pela ação
correspondente.
Nos termos do Decreto nº 10.42622, de 16 de julho de 2020, foi
regulamentado instrumento por meio do qual a descentralização de
20

BRASIL. Portaria Interministerial nº 424, 30 de dezembro de 2016. Estabelece
normas para execução do estabelecido no Decreto nº 6.170, de 25 de julho de
2007, que dispõe sobre as normas relativas às transferências de recursos da União
mediante convênios e contratos de repasse, revoga a Portaria Interministerial nº
507/MP/MF/CGU, de 24 de novembro de 2011 e dá outras providências. Diário
Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 02 jan. 2017. Disponível
em: <https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/
id/20457541/do1-2017-01-02-portaria-interministerial-n-424-de-30-de-dezembrode-2016-20457287>. Acesso em: 17 ago. 2021.

21

Disponível em: <https://www.siop.planejamento.gov.br/siop/>.

22

BRASIL. Decreto nº 10.426, de 16 de julho de 2020. Dispõe sobre a descentralização
de créditos entre órgãos e entidades da administração pública federal integrantes
dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, por meio da celebração de
termo de execução descentralizada. Diário Oficial [da] República Federativa
do Brasil, Brasília, 17 jul. 2020. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/
dou/-/decreto-n-10.426-de-16-de-julho-de-2020-267273875>. Acesso em: 17 ago.
2021.
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créditos entre órgãos e entidades integrantes do governo federal é
ajustada, com vistas à execução de programas, de projetos e de atividades,
nos termos estabelecidos no plano de trabalho, observada a classificação
funcional programática.
A descentralização de créditos configura delegação de competência
para a unidade descentralizada promover a execução de programas, de
projetos ou de atividades previstos no orçamento do Ministério da Saúde.
Por se tratar de uma parceria entre duas instituições do governo federal,
as competências relacionadas à comprovação da execução também são
partilhadas.

4. ACOMPANHAMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS DE
RECURSOS
4.1. Portal FNS
O Fundo Nacional de Saúde (FNS) possui um website com uma gama
de informações acerca de todos os recursos destinados ao financiamento
do SUS, inclusive de propostas à aquisição de equipamentos por todo o
Brasil.
No Portal FNS, é possível realizar diversos tipos de consultas, a
exemplo:
a)
Os “Repasses do Dia”: é possível consultar os repasses
realizados no dia anterior com o detalhamento dos investimentos
Município a Município;
b)
“Consulta de Pagamento Consolidada”: traz o total de repasses
no ano, organizados por tipo de investimento e localização, permitindo
acompanhar os repasses mês a mês;
c)
“Consulta de Pagamento Detalhada”: apresenta todos os
recursos destinados a fundos Estaduais, Distrital e Municipais, viabilizando
pesquisar todos os repasses feitos aos programas do MS, da gestão do SUS
aos investimentos em UPAs, bem como transferências diretas, como as
feitas a estabelecimentos privados, bolsistas e universidades;
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d)
“Consulta de Convênios, TEDs e Termos de Cooperação”:
contém detalhamento sobre os financiamentos organizados Município a
Município;
e)
Consulta de “Gráfico Comparativo por Ano”: onde os repasses
são apresentados em forma de gráficos para uma comparação rápida e
clara dos investimentos destinados a cada bloco de financiamento;
f)
Consulta de “Saldo de Contas”: apresenta as movimentações de
transferência nas contas dos fundos Municipais, Estaduais e do Distrito
Federal vinculadas ao FNS, demonstrando o histórico de saldos e repasses;
g)
“Consulta à Desconto MAC”: o FNS apresenta todos os
descontos concedidos no âmbito do teto financeiro da média e alta
complexidades (motivo de cada desconto – como empréstimo consignado,
hospital universitário, acordos e decisões judiciais, entre outros).
Além disso, o Portal FNS disponibiliza notícias, orientações técnicas,
manuais, legislações e outras ferramentas que visam auxiliar os gestores
locais do SUS, proporcionando transparência e lisura às ações realizadas
pelo FNS, bem como para consulta do público em geral, fomentando,
inclusive, o controle social.
As ferramentas disponibilizadas pelo Fundo Nacional de Saúde
proporcionam a transparência das informações para uma gestão ampla,
segura, com o acesso de maneira personalizada.23

4.2. Sistema de Informação e Gerenciamento de
Equipamentos e Materiais Permanentes Financiáveis
para o SUS (SIGEM)
O Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e
Materiais Permanentes Financiáveis para o SUS (SIGEM)24 disponibiliza
as informações das configurações permitidas e não permitidas,
especificações e preços sugeridos pelo Ministério da Saúde (MS) e outras
informações relacionadas aos itens da Relação Nacional de Equipamentos
23

Todas as informações podem ser consultadas no portal do FNS no sítio eletrônico:
<https://portalfns.saude.gov.br>.

24

FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. Sistema de Informação e Gerenciamento de
Equipamentos e Materiais permanentes. Disponível em: SIGEM - FNS <saude.
gov.br>. Acesso em: 17 ago. 2021.
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e Materiais Permanentes financiáveis pelo SUS (RENEM), permitindo que
as instituições públicas e privadas sem fins lucrativos se orientem para
a elaboração de suas especificações técnicas e para a estruturação dos
serviços.
O SIGEM é uma ferramenta que permite acesso rápido às fontes
de informações técnico-econômicas disponibilizadas pelo Programa de
Cooperação Técnica (PROCOT)25 e contribui para a emissão de pareceres
técnicos bem fundamentados e padronizados. Esta ferramenta é utilizada
para administrar o banco de dados mantido pelo MS e gerenciar as
informações técnico-econômicas dos itens pertencentes à RENEM.
A Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes
financiáveis pelo SUS (RENEM)26 foi criada por meio da Portaria GM/
MS nº 3134, de 17 de dezembro de 2013,27 para gerir os itens financiáveis
para o Sistema Único de Saúde (SUS) e padronizar suas nomenclaturas
permitindo sua efetiva gestão.
Os itens pertencentes à RENEM são classificados como
Equipamentos Médico-Hospitalares e/ou Materiais Permanentes e devem
se enquadrar nos critérios estabelecidos pela Portaria STN 448/200228,
na qual são considerados aspectos como a durabilidade, perecibilidade,

25

FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. Programa de Cooperação Técnica (PROCOT)
para captar as informações técnico-econômicas com as empresas fabricantes,
importadoras ou distribuidoras de equipamentos e materiais permanentes.
Disponível em: <https://portalfns.saude.gov.br/procot/>. Acesso em: 17 ago. 2021.

26

FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. Relação Nacional de Equipamentos e
Materiais Permanentes financiáveis para o SUS. Disponível em: <https://
portalfns.saude.gov.br/renem/>. Acesso em: 17 ago. 2021.

27

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 3.134, 17 de dezembro de 2013. Dispõe
sobre a transferência de recursos financeiros de investimento do Ministério da Saúde
a Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados à aquisição de equipamentos
e materiais permanentes para a expansão e consolidação do Sistema Único de
Saúde (SUS) e cria a Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes
financiáveis para o SUS (RENEM) e o Programa de Cooperação Técnica (PROCOT)
no âmbito do Ministério da Saúde. Diário Oficial [da] República Federativa
do Brasil, Brasília, 18 dez. 2013. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/
bvs/saudelegis/gm/2013/prt3134_17_12_2013.html\>. Acesso em: 17 ago. 2021.

28

BRASIL. Instituto Federal do Tocantins. Portaria nº 448, de 13 de setembro de
2002. Divulga o detalhamento das naturezas de despesas 339030, 339036, 339039
e 449052. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 17
set. 2002. Disponível em: <http://www.ifto.edu.br/ifto/reitoria/pro-reitorias/
propi/espaco-pesquisador/comissao-analise-financeira-caf/portaria-448-2002natureza-de-despesa.pdf/view>. Acesso em: 17 ago. 2021.
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fragilidade, incorporabilidade
permanentes.

e

transformabilidade

dos

materiais

Os itens da RENEM são disponibilizados para o cadastramento de
propostas de projetos de acordo com o tipo de Estabelecimento Assistencial
de Saúde e seus respectivos ambientes organizados pelo Sistema de
Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais (SIGEM).

4.3. Programa de Cooperação Técnica (PROCOT)
Para manter as informações do Sistema de Gerenciamento de
Equipamentos e Materiais Permanentes Financiáveis para o SUS
(SIGEM) atualizadas, o Ministério da Saúde (MS) mantém o Programa
de Cooperação Técnica (PROCOT) para captar as informações técnicoeconômicas com as empresas fabricantes, importadoras ou distribuidoras
de equipamentos e materiais permanentes.
A busca pelas informações é pautada nos princípios da administração
pública, que consistem na legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência, definidos pelo caput do artigo 37 da Constituição
Federal de 1988.

4.4. Painéis de Informações
Além de todas as consultas disponibilizadas pelo FNS em seu website,
ainda existem ferramentas de informação e transparência para acesso
pela população e demais interessados. Os Painéis de Informações
disponibilizam, de forma intuitiva, flexível e rápida, informações dos
diversos tipos de transferências realizadas para Estados, Distrito Federal,
Municípios e prestadores de serviços do SUS, podendo ser acessadas no
sítio eletrônico: <https://portalfns.saude.gov.br/paineis>.
O portal do FNS disponibiliza o acesso a oito painéis de consultas
com objetivo de oferecer mais facilidade na obtenção de informações
consolidadas sobre o financiamento público de saúde, sendo eles:
1.
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Painel de Convênios e Contratos de Repasse: Painel das
transferências para a saúde pública de recursos oriundos do
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União a órgão
ou entidade da administração pública Estadual, Distrital,
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Municipal, direta ou indireta, consórcios públicos e entidades
privadas sem fins lucrativos geridos pela Plataforma +Brasil;
2.

Painel de Saldos de Repasses: Permite consultas de saldos
e histórico de movimentações nas contas correntes de
Fundos Públicos de Saúde, abertas pelo FNS em instituições
financeiras federais, onde são recebidos os repasses efetuados
na modalidade fundo a fundo e dos convênios formalizados
com o MS, geridos pela Plataforma +Brasil;

3.

Painel de Repasses Fundo a Fundo: Permite o acompanhamento
dos repasses efetuados na modalidade fundo a fundo aos
Estados, Distrito Federal e Municípios, distribuídos nos Blocos
de Estruturação da Rede de Serviços Públicos e Manutenção
das Ações e Serviços Públicos de Saúde;

4.

Painel de Equipamentos e Materiais Permanentes: Permite o
acompanhamento dos equipamentos e materiais permanentes
financiados com recursos federais a órgão ou entidade da
administração pública Estadual, Distrital, Municipal, direta
ou indireta, consórcios públicos e entidades privadas sem fins
lucrativos;

5.

Painel de Repasses Covid-19: Viabiliza consultas de repasses
direcionados ao enfrentamento da Emergência de Saúde Pública
de Importância Internacional decorrente do Coronavírus
(Covid-19) para Estados, Distrito Federal e Municípios;

6.

Painel de Instrumentos de Investimentos: Contém consultas
para acompanhamento dos instrumentos formalizados para
as transferências federais de recursos financeiros a órgãos ou
entidades da administração pública federal, Estadual, Distrital,
Municipal, direta ou indireta, consórcios públicos e entidades
privadas sem fins lucrativos;

7.

Painel de Termos de Execução Descentralizada (TED): Traz
consulta das publicações referentes à descentralização de
créditos entre o MS e entidades da administração pública
federal, por meio da celebração de TED, com vistas à execução
de ações de interesse recíproco ou de interesse da unidade
descentralizadora; e
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8.

Painel de Emendas Parlamentares: Neste painel é possível
acompanhar a execução no FNS das emendas apresentadas
pelos parlamentares ao orçamento, com informações
sobre instrumentos, empenhos e pagamentos as entidades
beneficiadas.

4.5. Plataforma InvestSUS Gestão
O Fundo Nacional de Saúde, objetivando unificar a gestão financeira
dos repasses do Sistema Único de Saúde (SUS) aos Estados, Distrito
Federal, Municípios e entidades privadas sem fins lucrativos, criou o
InvestSUS Gestão29.
A plataforma InvestSUS Gestão nasceu da necessidade dos gestores
de saúde por um local que reunisse informações consolidadas sobre o
financiamento em saúde pública, possibilitando uma experiência diária
bancária e o consequente planejamento ascendente da gestão local.
Assim, o InvestSUS Gestão é a porta de entrada para a apresentação
de novos projetos, além de fonte de informações de repasses efetuados e
acompanhamento da execução orçamentária e financeira dos instrumentos
formalizados com o Ministério da Saúde (MS), permitindo, também,
o gerenciamento das transferências do FNS para as ações e os serviços
públicos de saúde em todo o Brasil.
O sistema intuitivo proporciona aos gestores de saúde dos entes
subnacionais o acompanhamento dos recursos transferidos pelo Fundo
Nacional de Saúde (FNS) por bloco de financiamento da saúde.
O aplicativo da ferramenta está disponível para acesso (de acordo
com o perfil habilitado pelo gestor local/entidade) em computadores,
smartphones (Android e IOS) ou tablets, e suas funcionalidades essenciais
são: (i) Cadastro; (ii) Propostas; (iii) Repasses e Saldos; (iv) Ferramentas;
(v) Gerenciamento; e (vi) Relatórios. Cabe destacar que cada usuário terá
acesso à plataforma com funcionalidades de acordo com o perfil habilitado.

29
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FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. Plataforma de informações de repasses para
municípios, estados, Distrito Federal e entidades privadas sem fins lucrativos.
Disponível em: <https://portalfns.saude.gov.br/investsus/>. Acesso em: 17 ago.
2021.
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Para acessar o InvestSUS Gestão30, o usuário deve ter cadastro e
perfil liberados pelo Sistema de Cadastro e Permissão de Acesso (SCPA)31.
Após habilitação, o acesso poderá ser feito com as credenciais do SCPA
ou GOV.BR32. Podem fazer uso do sistema: Dirigentes de Entidades
Públicas Municipais, Estaduais e Federais, Dirigentes de Entidades
Privadas sem Fins Lucrativos, Técnicos Institucionais Públicos e Privados,
Superintendentes Estaduais do MS, Conselhos de Gestores e Usuários do
SUS e Colaboradores do MS.

4.6. Aplicativo de Emendas Parlamentares
O aplicativo Emendas Parlamentares – Aplicativos MS (saude.
gov.br) – permite um melhor controle dos recursos destinados pelos
parlamentares, provenientes das emendas ao Ministério da Saúde (MS).
O aplicativo é pioneiro no setor público, permitindo aos congressistas
notificação pelo celular quando houver publicação, empenho e pagamento
de emendas parlamentares no Diário Oficial da União (DOU).
As principais funcionalidades do aplicativo são: (i) disponibilizar um
canal seguro e de fácil acesso para consulta de emendas; (ii) disponibilizar
a informação de modo ágil pelo smartphone; (iii) simplificar a pesquisa
de dados referente às emendas, beneficiários e propostas; (iv) obter visão
macro das informações por meio de gráficos; (v) acompanhar o trâmite
das propostas até seu devido pagamento; além de acessar pelo painel os
Gráficos de Emendas, Beneficiários, Propostas, Empenho e Pagamento,
por ano e Parlamentar; (vi) visualizar os beneficiários no Mapa por meio
de distribuição geográfica; e (vii) detalhar os dados dos Beneficiários e o
andamento de análise das propostas encaminhadas.

30

O Fundo Nacional de Saúde (FNS) disponibilizou em seu sítio eletrônico informações
completas sobre a plataforma, com manual para download e tutoriais: <https://
portalfns.saude.gov.br/investsus>.

31

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Sistema de Cadastro e Permissão de Acesso foi
desenvolvido pelo Departamento de Informática do SUS (DATASUS), com o intuito
de unificar o cadastramento dos usuários aos sistemas WEB do Ministério da Saúde.
Disponível em: <https://scpa.saude.gov.br/usuario/nov>. Acesso em: 17 ago. 2021.

32

GOVERNO FEDERAL. Plataforma na qual são disponibilizados todos os serviços do
Governos Federal. Disponível em: <https://www.gov.br/pt-br>. Acesso em: 17 ago.
2021.
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5. CARTILHA PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS AO
MS
O Ministério da Saúde (MS), por meio do FNS, publica anualmente
a Cartilha para a Apresentação de Propostas ao Ministério da
Saúde33, cujo objetivo é orientar parlamentares, gestores das secretarias
Estaduais, Distrital e Municipais de saúde, além das instituições que
prestam serviços à rede pública sobre como acessar os recursos federais,
os programas e as ações disponíveis, as modalidades de repasses e os
critérios que devem ser seguidos, auxiliando os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios no planejamento de propostas na área da saúde.
O material contém o detalhamento de cada critério necessário para a
apresentação de propostas, recebimento de repasses e outras informações
relevantes para um efetivo planejamento.
Tal ferramenta pode ser consultada a qualquer tempo e apresenta
informações importantes, a exemplo: (i) os instrumentos de repasse
utilizados pelo Ministério da Saúde para realizar as transferências de
recursos públicos; (ii) os objetos financiáveis; (iii) os programas prioritários
do Ministério da Saúde, respectivos financiamentos e beneficiários; (iv)
o acesso e a operacionalização dos sistemas do MS; (v) como se dá o
acompanhamento e análises das propostas.34

6. CANAIS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE
CONTEÚDO FNS
6.1. Fórum Permanente sobre Investimentos em Saúde
O Fundo Nacional de Saúde (FNS), com a missão de contribuir
para o fortalecimento da cidadania, mediante a melhoria contínua do
financiamento das ações de saúde, no sentido de melhorar o processo de
capacitação continuada de seus colaboradores, promove a divulgação de
33

FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. Cartilha para Apresentação de Propostas
ao Ministério da Saúde, 2021. Disponível em: <https://portalfns.saude.gov.br/
wp-content/uploads/2021/06/21_0054_Cartilha_digital.pdf>. Acesso em: 17 ago.
2021.

34

Todas essas e outras informações relativas à Apresentação de Propostas se
encontram disponíveis para download no sítio eletrônico do FNS (https://portalfns.
saude.gov.br).
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conteúdos atualizados e a propagação de informações em Fóruns, bem
como nas suas redes sociais.
Sendo assim, foi criado o Fórum Permanente sobre
Investimentos em Saúde, com o objetivo de capacitar os colaboradores
do FNS e do Ministério da Saúde (MS) para o melhor desempenho de
suas atividades diárias, com foco nas diversas temáticas que envolvem as
transferências de recursos do SUS. A capacitação acontece em ambiente
web (online), via Microsoft Teams, com previsão de duração no decorrer
do ano 2021.
O FNS, enquanto gestor financeiro dos recursos federais do SUS,
tem em suas premissas a crença de que, quanto maior for o número
de técnicos informados e treinados, com a possibilidade de tornaremse multiplicadores de conhecimento/conteúdo, melhor será o processo
de financiamento dos recursos por ele repassados e demais ações/
procedimentos que envolvem os recursos do SUS, considerando as
competências afetas a cada área técnica e finalística do MS.

6.2. Redes sociais utilizadas pelo FNS
Uma outra estratégia de aproximação de Gestores e cidadãos ao
FNS é a utilização das principais redes sociais na internet do Brasil e
do mundo para divulgar as ações relativas aos repasses de recursos do
SUS, a promoção de informações acerca das ferramentas de controle,
monitoramento e avaliação, além da produção de informações qualificadas
para os gestores dos fundos de saúde, além da propagação dos sistemas
para as demais esferas de gestão, que são produzidas no ambiente do FNS.
Dessa forma, o FNS possui perfis nas principais redes sociais
disponíveis na internet, a saber:
• Instagram: @fundonacionaldesaude
• Facebook: fanpage @fundonacionaldesaude
• Twitter: @fundonacional
• YouTube: https://youtube.com/c/FNS-FundoNacionaldeSaude
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CONCLUSÃO
O Fundo Nacional de Saúde (FNS) é um importante órgão integrante
do Ministério da Saúde (MS), responsável pela realização de transferências
necessárias à execução das ações de saúde realizadas pelo Sistema Único
de Saúde (SUS), a serem promovidas de forma descentralizada pelos
gestores locais (Estados, Municípios ou Distrito Federal) ou por outros
instrumentos igualmente essenciais a esse Sistema, como os Convênios,
Contratos de Repasses e Termos de Execução Descentralizada, entre
outros.
Dessa forma, em que pese não lhe assistir competência regimental
para a realização de monitoramento das ações de saúde executadas com
recursos federais – já que estas são atribuídas a áreas finalísticas do MS
que planejam tais ações e solicitam ao FNS a realização de pagamentos
–, o FNS compreende seu importante papel de agente financeiro e de
viabilizador de acompanhamentos por órgãos de controle e pela sociedade
da regularidade de execução de tais ações, concretizando-se o direito
fundamental à saúde.
E é nesse contexto que o FNS trabalha diariamente para que seus
dados sejam divulgados à maior gama de interessados, por diversos
meios de propagação, não apenas em respeito ao dever administrativo
de cumprimento de princípios como a transparência e a publicidade,
mas também para servir a sociedade com importantes dados e sistemas
que lhes permitem avaliar a qualidade do serviço localmente prestado,
financiado com recursos federais. Acredita-se que a informação ágil, clara,
objetiva e em tempo real pode trazer grandes ganhos ao SUS, seja por
quem deles necessite, engrandecendo um dos maiores sistemas públicos
de saúde do mundo, inclusive por meio do fomento ao controle social.
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COVID-19: O DIREITO À INTIMIDADE
DIANTE DA NECESSIDADE DE
RETORNO AO TRABALHO PRESENCIAL.
O QUE A COMUNIDADE DE PRINCÍPIOS
TEM A DIZER?
Alvaro Luis de A. S. Ciarlini1
RESUMO
À vista da possibilidade de retorno ao trabalho presencial no serviço
público em geral, após a possível melhora dos indicadores a respeito da
pandemia da Covid-19, pretende-se saber o espaço de liberdade a ser
reconhecido ao servidor público e aos agentes políticos que desejarem
se abster de prestar as informações necessárias a respeito da própria
imunização, em virtude de suas convicções íntimas.
Por essa razão, em decorrência da garantia, já assegurada pelo Supremo
Tribunal Federal, de “pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e
às liberdades fundamentais das pessoas” em casos análogos, é necessário
desde já cogitar como devem ser tratados aqueles que se recusarem a
prestar, à Administração, as informações indispensáveis à logística de
programação do retorno às atividades presenciais.
A despeito da possibilidade de uso do critério de ponderação com o
objetivo de enaltecer um dos princípios constitucionais preponderantes,
no caso, sendo um deles o que propugna o direito à intimidade e, o outro,
o estrito atendimento do interesse público primário da Administração,
como expressão legítima dos direitos da coletividade, propõe-se a
adoção do critério da integridade, defendido por Ronald Dworkin, por
ser compatível com a dimensão da co-originalidade no trato dos direitos
fundamentais, ou seja, de um ponto de equilíbrio entre as esferas pública
e privada dos sujeitos e defensável por meio de critérios eminentemente
jurídicos, evitando-se assim a adoção de uma linha decisória arbitrária.

1

Desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; Mestre
em Filosofia (UnB); Doutor em Estado, Direito e Constituição (UnB).
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Esses fundamentos devem ser suficientes para garantir a fruição de certas
conquistas individuais e coletivas, ao lado da defesa ao interesse da
coletividade.
Palavras-Chave: Covid-19. Retorno. Trabalho. Presencial. Integridade.
O fenômeno pandêmico causado pelo vírus SARS-Cov-2, que
se abateu sobre toda a comunidade mundial, nos coloca diante de
determinadas situações que em breve demandarão a justificável reflexão a
respeito do direito à intimidade e à vida privada.
Pela relevância do tema é importante inicialmente dar o devido
destaque às notícias frequentes a respeito de pessoas que por convicção
íntima orientada, ou não, por motivações de ordem ideológica, filosófica
ou religiosa, ou mesmo, por receio a respeito da segurança das vacinas
oferecidas em nosso Plano Nacional de Vacinação2 e dos subsequentes
eventuais riscos à saúde3 não desejam se submeter à imunização contra a
Covid-19.
A questão a ser agora examinada, diante desse contexto, refere-se
primordialmente ao virtual direito de não declarar a possível ausência de
recebimento das doses de uma das vacinas disponíveis. Não se pretende
enfrentar, portanto, o problema de saber se pode haver, ou não, a
imposição coercitiva da vacinação aos cidadãos, tema tratado pelo art. 3º,
inc. III, alínea “d”, da Lei nº 13.979/2020.
No que concerne à obrigatoriedade da vacinação, aliás, é necessário
ressaltar que ao decidir as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº
6586-DF nº 6587-DF4 o Supremo Tribunal Federal afirmou que o caráter
impositivo, previsto pela lei em questão, “não pode contemplar quaisquer
medidas invasivas, aflitivas ou coativas”, diante da “intangibilidade,
inviolabilidade e integridade do corpo humano”. Assim, concluiu
que devem ser considerados inconstitucionais os comandos legais,
regulamentares e aqueles decorrentes de atos administrativos que tenham

2

Plano Nacional de Vacinação contra a Covid. (https://www.gov.br/saude/pt-br/
coronavirus/publicacoes-tecnicas/guias-e-planos/plano-nacional-de-vacinacaocovid-19/view. Acesso em 13 de agosto de 2021.)

3

Https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2021/08/14/covid-comoconvencer-quem-nao-quer-tomar-a-vacina.ghtml. Acesso em 12 de agosto de 2021.

4

Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 6 de abril de 2021.
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por objetivo “implementar a vacinação sem o expresso consentimento
informado das pessoas”.
Decidiu também que é legítima a previsão de vacinação obrigatória,
reiterando a proibição de vacinação forçada, desde que as consequências
jurídicas a serem suportadas pelos “refratários” estejam de acordo com os
lineamentos da própria Lei nº 13.979/2020, em especial ao que disciplina
seu art. 3º, § 2º, incisos I, II, e III, em relação ao direito à informação,
à assistência familiar e ao tratamento gratuito, sem olvidar da garantia
de “pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades
fundamentais das pessoas”. O comando jurisdicional reforça ainda a
observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
e propugna que não haja ameaça à “integridade física e moral dos
recalcitrantes”.
Ao deliberar a respeito do Agravo em Recurso Extraordinário nº
1267879-SP5, nossa Corte Suprema considerou constitucional também a
imposição obrigatória da imunização, em geral, desde que a respectiva
vacina seja registrada em órgão de vigilância sanitária e tenha sido incluída
no Programa Nacional de Imunizações. Essa obrigatoriedade se estende
ainda para os casos de determinação legal ou por ato de império da
União, dos Estados ou do Distrito Federal e dos Municípios, alicerçada em
“consenso médico-científico”. Observadas essas diretrizes deontológicas,
portanto, o caráter impositivo da vacinação não é causa de violação à
“liberdade de consciência e de convicção filosófica”.
Diante desses marcos jurisprudenciais sobre a incolumidade das
esferas jurídicas individuais e a respeito da necessidade de imporse o “pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades
fundamentais das pessoas”, convém agora ponderar como devemos lidar
com as situações que serão geradas pelas medidas de planejamento
estratégico voltadas ao retorno, no serviço público em geral, ao trabalho
presencial, por meio de regulamentação própria.
Para tanto, é possível vislumbrar que um dos meios para atingir essa
finalidade consistirá, certamente, na identificação dos agentes políticos,
servidores públicos e demais colaboradores que se encontram atualmente
em regime de trabalho domiciliar e que completaram o ciclo de imunização
5

Tema de Repercussão Geral nº 1103, Rel. Min, Roberto Barroso, Dje de 17 de
dezembro de 2020.
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com o recebimento das doses das vacinas disponibilizadas à população
por meio dos programas de vacinação contra a Covid-19. Assim, serão
estrategicamente reposicionados nas respectivas atividades presenciais.
À vista dessa peculiar situação e da necessidade subjacente, colocase novamente o problema a respeito dos eventuais limites à liberdade
individual, agora com a indagação sobre a possibilidade da obrigatoriedade
da declaração pessoal relativa à própria imunização, como parte da
estratégia. Por isso, ao lado do já proclamado respeito à dignidade, aos
direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas nas situações
que se referem ao caráter impositivo dos meios de imunização, surge
também a norma instituidora do direito à intimidade e à vida privada,
nos termos do art. 5º, inc. X, da Constituição Federal.
As considerações a respeito dos direitos fundamentais mencionados,
no entanto, devem levar em conta o fato de que todo o aparato estatal
voltado para a imunização mencionada, de acordo com a concepção
Michel Foucault6, se insere no contexto da biopolítica, que consiste na
própria tecnologia do poder dirigida para os diversos temas biológicos
associados às pessoas, como a natalidade, a mortalidade e a longevidade,
em correlação com os subsequentes problemas econômicos e políticos
relacionado à própria morbidade, ou à endemia, com foco no modo,
na natureza, ou mesmo na extensão, na duração e na intensidade das
doenças7.
Além disso é conveniente ressaltar também que no atual momento da
história de nosso país, essa definição foucaultiana deve ser compreendida
diante do comportamento de certo grupo de agentes políticos que
exercem suas atividades no poder público federal, especialmente, e de
seu agir motivado pelas crenças mais diversificadas, não necessariamente
conectadas com o senso comum teórico orientado epistemologicamente.
Em virtude dos poderes políticos atribuídos a esse grupo e aos
demais indivíduos que, por razões diversas, estão filiados ao mesmo
sistema de crenças, é que, ao lado dos temas que cercam o biopoder e
6

FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade – Curso no Collége de France (19751976). Trad. Maria Ermantina de Almeida Prado Galvão. São Paulo: Martins Fontes,
2010, p. 204-214.

7

FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade – Curso no Collége de France (19751976). Trad. Maria Ermantina de Almeida Prado Galvão. São Paulo: Martins Fontes,
2010, p. 205.

186

REVISTA DE DIREITO SANITÁRIO DA COMISSÃO DA SAÚDE
Saúde e Ministério Público - Desafios e Perspectivas

a biopolítica não pode ser esquecida a força da necropolítica e nem o
alcance do necropoder como possibilidades, ou seja, da própria expressão
da soberania como o poder não só de matar8, o que pode ser associado,
por exemplo, à “letalidade” das forças de segurança pública em nosso país,
tema que não pode ser, por questões óbvias, aprofundado no presente
momento. A propósito, a necropolítica pretende estabelecer também quem
deve viver ou ser exposto à morte9.
Diante da complexidade do tema ora proposto, gerada pela
correlação estabelecida pela dialetização entre os temas do biopoder e da
necropolítica com a fruição de certos direitos fundamentais, é que podemos
avaliar a dimensão e a importância desses topoi nas esferas pública e
privada. Ademais, além de ser juridicamente justificável a supremacia do
interesse coletivo sobre os direitos individuais, como fundamento para a
necessidade de obtenção das informações a respeito da situação geral da
saúde dos servidores públicos e agentes políticos, impõe-se também, por
consequência, o imperativo da adoção das medidas de segurança sanitária
necessárias à proteção da saúde e da integridade física dos demais agentes
estatais e dos utentes dos serviços públicos respectivos.
Pode-se traduzir esse questionamento ainda sob outra perspectiva,
por meio da indagação a respeito da preponderância do interesse público
primário da Administração sobre qualquer outra linha de interesses
individuais, em virtude do aumento do risco de propagação do vírus em
questão.
Nesse contexto, pergunta-se: promovida a iniciativa de retorno ao
trabalho presencial no serviço público em geral, qual deve ser o espaço de
liberdade a ser reconhecido ao servidor público e aos agentes políticos que
desejarem se abster de prestar as informações necessárias a respeito da
própria imunização, em virtude de suas convicções íntimas?
Dito de outro modo: diante da garantia já assegurada pelo Supremo
Tribunal Federal de “pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às
liberdades fundamentais das pessoas” e por ter assegurado a observância
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e também que não
8

MBEMBE. Achille. Necropolítica – Biopoder, soberania, estado de exceção, política
da morte. São Paulo: N-1, 2020, p. 6.

9

MBEMBE. Achille. Necropolítica – Biopoder, soberania, estado de exceção, política
da morte. São Paulo: N-1, 2020, p. 6.
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haja ameaça à “integridade física e moral dos recalcitrantes” a respeito da
própria vacinação, qual deve ser o comportamento das autoridades diante
de seus agentes políticos e públicos que, em virtude desses mesmos direitos,
se recusarem a prestar, à Administração, as informações indispensáveis à
logística de programação do retorno às atividades presenciais?
Desde já deve haver a advertência a respeito da tentação ao uso,
tão frequente em decisões judiciais, de um critério de ponderação com o
objetivo de enaltecer um dos princípios constitucionais em tensão, bem ao
gosto da teoria de Robert Alexy10, no sentido de que o pretenso “conflito
de princípios” se dá na dimensão “do peso”, o que permitiria encontrar,
por meio de uma operação que têm claras diretrizes pragmáticas e
políticas, qual seja, a ponderação, a escolha do interesse que, apesar de
estar abstratamente no mesmo nível de outro, conta com “maior peso” na
situação concreta examinada11.
Sobre a aludida metodologia de solução de problemas jurídicos,
convém mencionar a crítica elaborada por Jürgen Habermas respaldada,
basicamente, na afirmação de que o critério de ponderação desafia a
própria estrutura da linguagem binária do direito e que, ao assimilar os
princípios jurídicos, portanto os direitos, a valores, põe em risco a própria
intangibilidade dos direitos fundamentais12, pois a não aceitação, por Alexy,
da distinção entre os juízos de justificação e de aplicação do direito13, acaba
por comprometer a própria distinção funcional que há entre as estruturas
das linguagens adotadas, respectivamente, pelos sistemas do direito e da
política.
Em breve síntese, pode-se afirmar que a opção pelo método da
“ponderação de princípios” como modo de solução desses problemas
revela-se, à primeira vista, como a solução mais simples, mas essa
simplicidade traz consigo um problema de ordem sistêmica.

10

ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios
Constitucionales, 1993, p. 89.

11

ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios
Constitucionales, 1993, p. 90.

12

HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia - entre facticidade e validade I. Trad.
Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, p. 314-323

13

A respeito, vide GÜNTHER, Klaus. Teoria da Argumentação no Direito e na Moral:
justificação e aplicação. Trad. Cláudio Molz. São Paulo: Landy, 2004.
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Ora, por meio da adoção de um juízo de ponderação, no presente
caso, como se comportaria o Supremo Tribunal Federal caso o direito
à intimidade fosse suscitado, como certamente será, no futuro?
Provavelmente, algum “recalcitrante” interessado em não informar se
teria aderido, ou não, ao programa público de imunização, buscará o
Poder Judiciário e afirmará a legitimidade de sua abstenção.
Por intermédio do uso da ferramenta da ponderação pelo
Supremo Tribunal Federal, tem preponderado, no Brasil, no caso de
tensionamento entre os princípios constitucionais que fundamentam a
defesa da intimidade e da vida privada, por um lado, e a livre expressão
do pensamento, ou mesmo, por exemplo, da “liberdade de informação
jornalística” e da “liberdade da imprensa”, por outro, a precedência deste
último14.
A mesma ratio decidendi foi utilizada, dentre outros vários, no
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.815-DF15, tendo
sido ali igualmente anotado que a exigência de autorização para publicação
de biografia consubstancia “censura prévia particular”, e que deve haver a
preponderância “dos direitos fundamentais à liberdade de pensamento e
de sua expressão”, em contraposição à defesa da esfera de intimidade da
pessoa biografada.
A proteção à esfera individual da intimidade, afirmada contra
qualquer tipo de “discriminação das pessoas em razão do sexo”, se
encontra grafada no acórdão proferido da ADPF nº 132-RJ16.
Assim postos esses dois paradigmas a respeito do modo como o
direito à intimidade tem sido tratado pelo Supremo Tribunal Federal,
em contraposição à liberdade em seus diversos matizes, convém agora
formular duas outras questões: a) a primeira consiste em visualizar como
devemos nos portar, neste momento, diante da esfera jurídica individual
incólume dos indivíduos e como esse seu espaço próprio de interesses
pode ser avaliado diante da comunidade de cidadãos em uma sociedade
que pretende ser democrática; e b) a segunda, requer que seja examinada
14

Como ocorreu no julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental
nº 130-DF, Dje nº 208 de 6 de novembro de 2009.

15

ADI nº 4815-DF, Rel. Ministra Carmen Lúcia, Dje 018 de 1º de fevereiro de 2016.

16

Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 132-DF, Dje nº 198 de 14 de
outubro de 2011.
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a liberdade individual de um servidor público ou agente político
eventualmente “recalcitrante” em informar se já está, ou não, imunizado
e como devemos nos posicionar sobre essa mesma esfera de liberdade
diante dos interesses da Administração Pública.
Merece justificável reflexão a posição da esfera jurídica dos
indivíduos, nas sociedades que adotam, por princípio, uma Constituição
que tem por primazia a instituição de direitos fundamentais e a garantia
de certas prerrogativas subjetivas inalienáveis. Essa posição concilia
paradoxalmente, em uma democracia liberal, a coexistência tensa e
conflituosa, mas radicalmente possível, entre o critério democrático
majoritário da igualdade e o princípio individual liberal da liberdade17.
O tema do estabelecimento do equilíbrio necessário entre a afirmação
da vontade geral da maioria e a preservação dos direitos das minorias, em
nome do pluralismo político e social18, ainda consubstancia um problema
central no constitucionalismo em nossos dias.
Para Emmanuel Kant a liberdade positiva pode ser exercida desde
que observados certos critérios, em atenção ao imperativo categórico no
sentido de que a fruição desse espaço de atuação deve ser obtida somente
se levada a efeitos por nós mesmos e, concomitantemente, pelos demais
“seres racionais”. Por isso, deve ser atribuída a Kant a ideia segundo a
qual a esfera de liberdade individual deve ser exercida desde que isso não
importe em prejuízo às liberdades dos demais19:
Não basta que atribuamos liberdade à nossa vontade,
seja por que razão for, se não tivermos também razão
suficiente para a atribuirmos a todos os seres racionais.
Pois como a moralidade nos serve de lei somente
enquanto somos seres racionais, tem ela [a liberdade]
que valer também para todos os seres racionais; e como
não pode derivar-se senão da propriedade da liberdade,
tem que ser demonstrada a liberdade como propriedade
da vontade de todos os seres racionais, e não basta
verificá-la por certas supostas experiências da natureza
humana (se bem que isto seja absolutamente impossível
17

MOUFFE, Chantal. La paradoja democrática. Trad. Tomás Fernandes Aúz e Beatriz
Eguibar. Barcelona: 2003, p. 60-61.

18

FIORAVANTI, Maurizio. Constitución. De la antigüedad a nuestros días. Trad.
Manuel Martínez Neira. Madrid: Trotta, 2001, p. 158-164.

19

KANT, Emmanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Trad. Paulo
Quintela. Lisboa: Edições 70, 2008, p. 95.
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e só possa ser demonstrado a priori), mas sim temos
que demonstrá-la como pertencente à atividade de seres
racionais em geral e dotados de uma vontade. Digo,
pois: todo o ser que não pode agir senão sob a ideia
da liberdade, é por isso mesmo, em sentido prático,
verdadeiramente livre, quer dizer, para ele valem todas
as leis que estão inseparavelmente ligadas à liberdade,
exactamente como se a sua vontade fosse definida como
livre em si mesma.

A observância desse imperativo kantiano deve nos levar à
consideração de que a liberdade individual pode ser efetivamente exercida
se for respeitosa à liberdade dos demais indivíduos. Assim, qualquer
proposição no sentido do exercício das liberdades positivas ou negativas
de um indivíduo em detrimento das mesmas liberdades dos demais, não
pode ser racionalmente concebida.
Ao servir-se da fundamentação kantiana a respeito da liberdade
como decorrência da racionalidade, mas sem afirmar o imperativo
categórico preponderante no pensamento idealizador transcendental que
o sustenta, Habermas afirma que o exercício da liberdade como direito
fundamental pode ser alcançado somente mediante a busca cooperativa da
verdade, mas não como a mera validação de direitos subjetivos individuais
pressupostos.
Essa ideia é fundamental para a instituição do conceito habermasiano
de co-originalidade entre as autonomias pública e privada do cidadão. A
afirmação co-original da subjetividade jurídica tem por pressuposto que
o indivíduo se encontra em um ponto de equilíbrio entre a autonomia
subjetiva individual, que é o poder de viver de acordo com suas próprias
preferências e escolhas, e a autonomia social, contexto no qual participa
dos meios de exercício do poder público democrático e sujeita-se à ordem
política posta como cidadão. Assim, ao ostentar a condição de portador
de direitos subjetivos, para além do sentido que lhe fora atribuído pela
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metafísica moderna20, o exercício da liberdade individual como decorrência
da autonomia individual ou “privada”, pode ser assegurado apenas diante
da “exigência de legitimidade de um assentimento geral”21, justamente o
que ocorre por meio da autonomia social, no âmbito da esfera pública.
Essa atividade, compatível com a racionalidade comunicativa,
culminará por forjar um modelo de subjetividade jurídica que pretende se
opor ao caráter absoluto do modelo transcendental kantiano. Isso permite
o arrefecimento do nível de antagonismo existente nas relações sociais,
pois a racionalidade que é imanente à autonomia social, depende do
estabelecimento de uma práxis comunicativa dialógica.
Habermas atribui à doutrina de Ronald Dworkin o mérito de ser
uma tentativa bem-sucedida de oposição, no âmbito do direito, tanto
às falhas apresentadas pelo realismo jurídico, quanto pelo positivismo e
pelas soluções hermenêuticas. Para tanto esclarece22:
Contra o realismo, Dworkin sustenta a possibilidade e
a necessidade de decisões consistentes ligadas a regras,
as quais garantem uma medida suficiente de garantia do
direito. Contra o positivismo, ele afirma a possibilidade
e a necessidade de decisões ‘corretas’, cujo conteúdo é
legítimo à luz de princípios (e não apenas formalmente,
através de procedimentos). No entanto, a referência
hermenêutica a uma pré-compreensão determinada por
princípios não deve entregar o juiz à história de tradições
autoritárias com conteúdo normativo (...). Dworkin tem
em mente os direitos que gozam de validade positiva
e merecem reconhecimento sob pontos de vista da
justiça (...). Dworkin entende os direitos subjetivos
como “trunfos” num jogo, no qual indivíduos defendem
20

Em verdade, Habermas propõe quatro modalidades de direitos fundamentais:
“I) Direitos fundamentais (de conteúdo variável), que resultam da configuração
autônoma do direito, que prevê a maior medida possível de liberdades subjetivas
de ação para cada um. II) Direitos fundamentais (de conteúdo concreto variável),
que resultam da configuração autônoma do status de uma associação livre de
parceiros do direito. III) Direitos fundamentais (de conteúdo concreto variável),
que resultam da configuração autônoma do igual direito de proteção individual,
portanto da reclamabilidade de direitos subjetivos. IV) Direitos fundamentais (de
conteúdo concreto variável), que resultam da configuração autônoma do direito para
uma participação, em igualdade de condições, na legislação política. (HABERMAS,
Jürgen. A era das transições. Trad. Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro:
Tempo Brasileiro, 2003, p. 169.)

21

HABERMAS, Jürgen. A era das transições. Trad. Flávio Beno Siebeneichler. Rio de
Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, p. 169.

22

HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia - entre facticidade e validade I. Trad.
Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, p. 252-254.
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suas posições justificadas contra abusos gerados por
finalidades coletivas.

Em síntese, os direitos subjetivos constitucionais, para Dworkin,
estão fundamentados em princípios “que recorrem aos direitos políticos
de cidadãos individuais”23. Estes, ao se afirmarem como trunfos, prestam
homenagem a uma visão mais substancial de igualdade24, garantindo a
preservação de padrões mínimos de existência aos cidadãos25, inclusive
como uma promessa de respeito à dignidade e à igualdade às minorias26.
Com efeito, os trunfos políticos que emergem das relações dos
indivíduos com o Estado podem ser assim explicados:
Os indivíduos têm direitos quando, por alguma razão,
um objetivo comum não configura uma justificativa
suficiente para negar-lhes aquilo que, enquanto
indivíduos, desejam ter ou fazer, ou quando não há uma
justificativa suficiente para lhes impor alguma perda ou
dano. Sem dúvida, essa caracterização de direito é formal,
no sentido de que não indica quais direitos as pessoas
têm nem garante que de fato elas tenham algum.27

Percebe-se que o critério de racionalidade proposto por Kant
sobrevive também nos escritos “pós-positivistas” de Ronald Dworkin, que
estabeleceu uma justa medida para a fruição da liberdade individual diante
dos interesses da coletividade, que pode ser vista como a “chave” para a
deliberação a respeito dos temas que tratam das liberdades públicas, como
ocorre na hipótese do interesse de preservação da esfera de intimidade
relativamente ao pensamento e às crenças nutridas pelos indivíduos a
respeito dos temas jurídicos e políticos mais sensíveis.
Essa linha de solução de problemas visualizada por Dworkin
tenderá a ser mais efetiva na seara política liberal, por dialetizar temas
como a liberdade, a integridade e o igual respeito e consideração. A
23

DWORKIN, Ronald. Uma Questão de Princípio. Trad. Luís Carlos Borges. São
Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 6.

24

DWORKIN, Ronald. Rights as Trumps? In: WALDRON, Jeremy. Theory of Rights.
Oxford: University Press, 1984, p. 153-167.

25

DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo:
Martins Fontes, 2002, p. XV.

26

DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo:
Martins Fontes, 2002, p. XV.

27

DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nélson Boeira. São Paulo:
Martins Fontes, 2002, p. XV.
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referida fórmula, portanto, afasta os riscos de simplificação dos meios
de justificação da decisão que soluciona temas complexos, ao elaborar,
por exemplo, vias de respostas às questões que interessam ao tema das
liberdades públicas, ora pela predileção ao paradigma político de valor que
enaltece o “bem comum”, ora pela escolha das garantias que preservam a
esfera jurídica pessoal, logo, o “bem individual”, sem critérios jurídicos
devidamente definidos, o que invariavelmente ocorre com a utilização da
aludida ponderação de princípios.
A propósito, a equação formulada por Dworkin propugna que diante
da confrontação entre um dado direito fundamental, aqui assumido como
um autêntico trunfo, ou seja, uma posição de vantagem, por um lado, e os
interesses e as metas coletivas, que têm clara dimensão política, por outro,
deve preponderar o direito. A concepção apriorística da ideia do direito
como trunfo deve ser vista como a percepção de que serão prestigiadas
as liberdades individuais, positivas ou negativas, mas isso não significa
que essa posição indique, em termos absolutos, quais são esses direitos,
tampouco garante que, de fato, essas posições jurídicas possam ser
efetivamente defendidas. É o caso concreto que definirá, para o intérprete,
os dados principiológicos utilizáveis para a solução da controvérsia
jurídica.
Aliás, a afirmação dos direitos fundamentais como trunfos deve
enfrentar ainda outro fator de relativização, digamos assim, justamente
ao perceber que a preponderância afirmada depende da ausência de
“justificativa suficiente” para a imposição de “alguma perda ou dano”, ou
seja, para que a esfera jurídica individual seja sacrificada em função de
algum objetivo coletivo ou meta política relevante.
Para Jorge Reis Novais “os direitos fundamentais são condição do
regular funcionamento da democracia”28. Em verdade, para o autor, a ideia
de que a democracia represente a afirmação da vida política de acordo com
a deliberação fundada na regra da maioria, deve significar que o exercício
de um direito fundamental é possibilitado por meio de um trunfo político
contra a maioria, mesmo nas circunstâncias em que a vontade majoritária
seja formada de acordo com os procedimentos democráticos instituídos
com o devido respeito à Constituição. Para o autor, ademais:
28
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(...) mesmo em Estado democrático, a pressão do poder
político sobre os direitos fundamentais ou a possibilidade
da sua afectação pontual estão sempre presentes, a partir
do momento em que tem de se reconhecer, hoje, que os
procedimentos democráticos não garantem uma qualquer
identidade natural entre lei e justiça e que, mesmo quando
a lei se adequa às exigências materiais da Constituição de
Estado de Direito, os actos da Administração e do poder
judicial podem constituir intervenções restritivas ilícitas
nos direitos fundamentais.29

Fica claro que a concepção de Dworkin consiste em estabelecer que
o critério fundado na dignidade humana decorre do compartilhamento
intersubjetivo de um padrão de respeito e consideração. Essa lógica é
determinante, para os indivíduos, a respeito da conformação autônoma
de sua existência e da tomada de decisões sobre seus diversos interesses,
de acordo com as peculiares concepções e planos de vida nutridas por
cada indivíduo em um Estado de Direito. No entanto, a afirmação dos
direitos como trunfos não pode ser sintetizada como um mote privilegiado
e absoluto de defesa de interesses da minoria contra as pretensões
hegemônicas da maioria política30.
Diante da preservação da ideia democrática majoritária a afirmação
dos direitos fundamentais como trunfos deve ser vista como a proteção
dos direitos fundamentais das pessoas contra “restrições essencial ou
determinantemente decorrentes de tentativas de imposição de concepções
ou mundividências particulares ou de doutrinas compreensivas”31, ou
seja, fundamentadas em posições políticas, sociais, culturais ou religiosas
nutridas pela maioria hegemônica. Enfim, essa estratégia de afirmação dos
direitos fundamentais deve ser afirmada peculiarmente para lidar com as
posições políticas e jurídicas de indivíduos e grupos que se encontram em
posição de fragilidade e de marginalidade, sem condições para influenciar
as escolhas políticas ou afirmar democraticamente a legitimidade de

29

NOVAIS. Jorge Reis. Direitos Fundamentais: Trunfos contra a maioria. Coimbra:
Coimbra Editora, 2006, p. 21.

30

NOVAIS. Jorge Reis. Direitos Fundamentais: Trunfos contra a maioria. Coimbra:
Coimbra Editora, 2006, p. 30-31.

31

NOVAIS. Jorge Reis. Direitos Fundamentais: Trunfos contra a maioria. Coimbra:
Coimbra Editora, 2006, p. 32.
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seus posicionamentos32 no embate agonístico33 das forças em ebulição no
cenário político e social.
Estabelecidos, mesmo que sinteticamente, os referidos marcos
constitucionais a respeito do caráter contrafático dos direitos
fundamentais, convém agora estimar como o pensamento dworkiniano
pode efetivamente nos auxiliar na busca de soluções juridicamente
corretas para o problema dos agentes públicos, em sentido lato,
“recalcitrantes”, como já dito, ou seja, aqueles que não desejam informar
se já estão imunizados.
Como é perceptível, essa situação se revela nitidamente como
um caso difícil e, a melhor resposta a ser dada pelo Poder Judiciário
demandará, certamente, a adoção do critério de integridade desenvolvido
por Dworkin. Ao explicitar as relações intrínsecas e inevitáveis existentes
entre o direito e a moral, inclusive como mote para o próprio caminho
jurídico a ser seguido pelo juiz34, o saudoso teórico estadunidense propõe
que os magistrados realizem uma “leitura moral”35 da constituição. Para
entendermos adequadamente essa proposição, no entanto, é necessário
compreender que o trabalho de Dworkin não se encontra na tradição do
juspositivismo. Em verdade, o posicionamento pós-positivista defendido
pelo célebre constitucionalista ficou claro em seus escritos, notadamente a
partir de seus embates com Herbert Hart36, engenhoso e criativo defensor
do positivismo jurídico.
A moralidade política está presente em uma “comunidade de
princípios”, ou seja, no próprio espaço público compartilhado por
indivíduos que se entendem como submetidos a princípios comuns e
não apenas por regras criadas de acordo com um procedimento político.
Essa comunidade deve ser compreendida e os princípios interiorizados no
32

NOVAIS. Jorge Reis. Direitos Fundamentais: Trunfos contra a maioria. Coimbra:
Coimbra Editora, 2006, p. 32.

33

MOUFFE, Chantal. Deliberative Democracy or Agonistic Pluralism. Viena: Political
Science Series 72, 2000, p. 13-15.

34

DWORKIN, Ronald. Justice in Robes. Cambridge: Harvard University Press, 2006,
p. 1-7.

35

DWORKIN, Ronald. O direito da liberdade: A leitura moral da Constituição
norteamericana. Trad. Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

36

A esse respeito: HART, Herbert. O Conceito de Direito. Trad. A. Ribeiro Mendes. 3
ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, p. 299-339 (Pós-escrito).
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sistema do direito, por meio da tradução, feita pelos juristas, que agora
adotarão a linguagem do direito na elaboração das decisões judiciais.
Assim, “os juízes devem tomar suas decisões (...) com base em princípios,
não em política”, e, por isso, “devem apresentar argumentos que digam
por que as partes teriam direitos e deveres”37.
A dicotomia direito/moral é mais facilmente compreendida a partir
do ponto de vista do positivismo jurídico, pois nesse sistema conceitual
a validade normativa pode ser obtida diante do acesso ao conjunto de
normas elaboradas pelos membros do poder legislativo democraticamente
eleitos. Nesse caso o sistema de normas, distinto do sistema da moral,
constitui o manancial de justificativas jurídicas utilizáveis pelos juristas38.
É bem verdade que Hart ainda defende os postulados do positivismo
jurídico, embora seja inovador ao situar o Poder Judiciário como órgão
originário para a deliberação a respeito da validade das normas39. Para
tanto, propõe os conceitos de regra social de mudança, de adjudicação e
de reconhecimento, posicionando-se, inclusive, a respeito do caráter mais
ou menos discricionário a ser adotado pelo Juiz diante dos casos fáceis ou
difíceis40.
Esse caráter dicotômico fica diluído na concepção adotada por
Dworkin que, a partir de sua definição do direito como integridade41
defende a identificação dos direitos e deveres como algo criado pela
própria vivência social e política da comunidade42.
A ideia de integridade do direito pressupõe o acesso à comunidade
de princípios que, por sua própria dimensão complexa, tenderá a
preservar, ao lado do bem-estar coletivo, as liberdades e igualdades
37

DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. Trad. Jefferson Luiz Camargo. São
Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 292-293.

38

HART, Herbert. O Conceito de Direito. Trad. A. Ribeiro Mendes. 3 ed. Lisboa:
Calouste Gulbenkian, 1994, p. 23-31.

39

NINO, Carlos Santiago. Introdução à análise do direito. Trad. Elza Maria Gasparotto.
São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 122-131.

40

HART, Herbert. O Conceito de Direito. Trad. A. Ribeiro Mendes. 3 ed. Lisboa:
Calouste Gulbenkian, 1994, p. 299-339.

41

DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. Trad. Jefferson Luiz Camargo. São
Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 271-274.

42

DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. Trad. Jefferson Luiz Camargo. São
Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 271.
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individuais. O direito enquanto integridade não pode prescindir, portanto,
que além de um sistema jurídico como conjunto de normas, ocorra a
devida “interpretação construtiva da prática jurídica da comunidade”43,
com fundamento em princípios de justiça e de equidade, além, é claro, da
observância do devido processo legal44.
É atribuição do juiz, para tanto, a identificação dos direitos
estabelecidos pelos critérios de moralidade compartilhados pelos
integrantes da comunidade.
A esse respeito Dworkin defende que “a moral tem um papel a
desempenhar em dois pontos distintos da teoria jurídica”. Inicialmente,
na seara teórica, consiste em atribuir valor à prática jurídica. Em segundo
lugar, em uma decisão judicial, a atuação do juízo moral é decisiva também
nas situações em que os juízes são mais propensos a “fazer justiça”, ou seja,
a buscar, dentre as respostas jurisdicionais possíveis, a que pareça mais
justa. Assim, a integridade exige que os juízes se submetam à autoridade
dos juízos morais, “tanto para decidirem o que é o direito, quanto sobre o
modo de honrarem suas responsabilidades de juízes”45.
A questão da moralidade, para Dworkin, é retomada no
estabelecimento na figura do “romance em cadeia”, ou seja, no
estabelecimento dos direitos fundamentais como algo referido aos
“capítulos” constitutivos da história institucional de uma dada sociedade.
Essa figura nos remete à necessidade de estabelecimento de um modelo
hermenêutico que determine a atividade contínua de deliberação
procedida com a observância de critérios de coerência definidos pela
própria história política de uma dada comunidade, possibilitando assim a
concretização, em situações fáticas definidas, dos princípios constitucionais
que propugnam tanto a liberdade quanto a igualdade46.
A percepção de que a história institucional de uma sociedade
não admite retrocessos e que deve ser orientada coerentemente para a
43

DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. Trad. Jefferson Luiz Camargo. São
Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 272.

44

DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. Trad. Jefferson Luiz Camargo. São
Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 272.

45

DWORKIN, Ronald. Justice in Robes. Cambridge: Harvard University Press, 2006,
p. 20-21.

46

DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. Trad. Jefferson Luiz Camargo. São
Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 320-323.
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fruição de certas conquistas individuais e coletivas, deve ser suficiente
para o reconhecimento dos marcos constitucionais que estabelecem a
defesa intransigente da esfera de liberdade dos sujeitos de direito contra
qualquer iniciativa que tenda a censurá-lo ou a submetê-lo a algum tipo
de constrangimento.
Essa reflexão de Dworkin é fundamental para lidar com o problema
da obrigatoriedade de atendimento aos interesses coletivos de adoção das
medidas sanitárias mundialmente reconhecidas como válidas, inclusive
a partir das recomendações da Organização Mundial da Saúde, e do
respectivo dever de comunicação que deve ser feita por agentes políticos,
servidores públicos e colaboradores, a respeito da submissão ao programa
público de vacinação contra o vírus SARS-Cov-2. Isso não obstante, não só
à vista da história institucional de nossa sociedade desde a promulgação da
Constituição Federal de 1988, mas também em virtude do entendimento
já firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da ADI nº
6586-DF e ADI nº 6587-DF, espera-se que em caso de abstenção dos
eventuais “recalcitrantes”, por questões filosóficas, religiosas, ou mesmo
em razão de alguma crença íntima a respeito desse tema, não sejam eles
submetidos a “quaisquer medidas invasivas, aflitivas ou coativas”. Por
esse motivo os critérios da “intangibilidade, inviolabilidade e integridade
do corpo humano”, relativamente à obrigatoriedade da vacinação, deverão
ser também estendidos à própria esfera jurídica individual incólume
dos sujeitos. Por essa razão, quaisquer comandos administrativos
regulamentares ou legais que tenham por objetivo obter essas informações
fora do âmbito da livre manifestação da vontade dos envolvidos, devem
ser considerados inconstitucionais, em nome do critério da integridade.
No entanto, sem olvidarmos de que as informações em destaque
devem ser vistas como obrigatórias, por princípio, por serem compatíveis
com o interesse primário da Administração, não seria sequer necessário
ostentar a imagem do “Juiz Hércules”47 de Dworkin para perceber que a
“comunidade de princípios” já chegou ao consenso habermasiano, diante
do critério da co-originalidade, e, em homenagem à imagem do direito
fundamental “como trunfo político”, no sentido de que a defesa da esfera
jurídica individual dos recalcitrantes, em um ambiente político orientado
47

DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. Trad. Jefferson Luiz Camargo. São
Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 287-293.
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pelo imperativo da igual consideração e respeito, nesses casos, não pode
preponderar diante dos interesses, direitos e deveres impostos pelas
necessidades sanitárias da coletividade, como expressão da incolumidade
do direito à vida e da integridade física dos demais.
A esse respeito convém indagar: o que fazer? Longe de decisionismos
ou manifestações judiciais e administrativas de cariz autoritário, deve-se,
como dito, respeitar a opção individual de quem se abstiver de declarar
sua atual condição diante dos respectivos esquemas de vacinação. No
entanto, para conciliar o respeito a esse posicionamento individual com a
observância dos direitos e interesses legítimos dos demais, a solução mais
correta deve consistir em equiparar o “recalcitrante” aos indivíduos que,
por alguma razão, não puderam se vacinar. Assim, será considerado, para
todos os efeitos, como “não vacinado” e estará sujeito a algumas restrições
administrativas a serem estabelecidas pelas autoridades públicas nos
respectivos âmbitos de atribuição, como não frequentar certos lugares e
manter distância dos demais servidores e do público.
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A OBRIGATORIEDADE DE PLANOS DE
CARREIRA, CARGOS E SALÁRIOS PARA
OS PROFISSIONAIS DO SISTEMA ÚNICO
DE SAÚDE
Luiz Antônio Freitas de Almeida1
RESUMO
O Plano de Carreira, Cargo e Salários é um instrumento de uma boa gestão
de recursos humanos do Sistema Único de Saúde, o qual foi definido em
lei como obrigação jurídica de Estados, Distrito Federal e Municípios, e
que condiciona a realização das transferências intergovernamentais dos
Fundos Nacional e Estadual de Saúde. A omissão na sua implantação traz
prejuízos à oferta dos cuidados primários em saúde, o que foi demonstrado
pelo método indutivo, e contribui para a precarização do Sistema Único de
Saúde. Portanto, além de violar o direito fundamental à saúde, caracteriza
descumprimento de dever legal que permite que o ente federado seja
compelido judicialmente a implantá-lo. O texto também apresenta qual o
conteúdo mínimo a ser observado pelos entes federados para elaborar seu
Plano de Carreira, Cargo e Salários.
Palavras-chave: Direito à saúde. Cuidados primários de saúde. Plano de
Carreira, Cargos e Salários. Tutela judicial.

1. INTRODUÇÃO
A Constituição Federal prevê não só um direito fundamental à saúde
(art. 6º), como acopla-lhe uma política pública ambiciosa de instituir um
sistema de saúde universal e igualitário (artigos 196 e 198), marcado pela
integralidade na prestação de serviços sanitários, o que implica a oferta
de cuidados sanitários em todos os níveis de atenção, qualquer que seja
a complexidade do atendimento. Contudo, a norma constitucional não
titubeia em enfatizar a prioridade das ações preventivas, fator que também
1

Doutor em Ciências Jurídico-Políticas. Mestre e Especialista em Direitos
Fundamentais pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Promotor de
Justiça no Ministério Público de Mato Grosso do Sul.
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reforça a importância da oferta estatal dos cuidados primários de saúde e
do investimento em estratégias como o programa de saúde da família.
Paralelamente, a Constituição Federal deu preferência à prestação
direta dos serviços e cuidados sanitários pelo poder público, uma vez
que admite à iniciativa privada a participação de modo complementar ao
Sistema Único de Saúde (art. 199). Justamente por isso, a proteção e a
promoção do direito à saúde demandam uma política de valorização dos
profissionais de saúde que labutam no serviço público.
Nesse contexto, como forma de concretizar o direito à saúde, o
Legislativo exigiu, por lei, a existência de Plano de Carreira, Cargos e
Salários para os profissionais de saúde em geral nos Estados, Distrito
Federal e Municípios, sob pena de vedar a transferência de recursos do
Fundo Nacional (e, por suposto, do Fundo Estadual) de Saúde (art. 4º, VI
e parágrafo único, Lei n. 8.142/90). Em relação aos agentes comunitários
de saúde e aos agentes de combate às endemias, há norma constitucional
que demanda do Legislativo Federal a edição de lei que trate do regime
jurídico, do piso salarial profissional, da regulamentação da atividade e
das diretrizes para a elaboração desses planos (art. 198, § 5º).
O Plano de Carreira, Cargos e Salários, nos termos do art. 1.6, “f”,
da Portaria do Gabinete do Ministro da Saúde n. 1.318/07, é conceituado
como um arcabouço de normas disciplinadoras do ingresso no quadro
de recursos humanos na saúde e que institui estímulos e oportunidades
para desenvolvimento pessoal e profissional dos trabalhadores de saúde,
a configurar um instrumento de gestão da política de pessoal. Este artigo
pretende demonstrar o prejuízo à atenção básica pela ausência de Plano
de Carreira, Cargos e Salários, bem como a existência de um dever jurídico
de implantá-lo.
Com efeito, ainda existem entes federados que não adimpliram
essa obrigação legal, fator que termina por prejudicar mais fortemente
a atenção básica. Para essa conclusão, mediante o método indutivo,
apresenta-se como exemplo o caso do Município de Campo Grande, do
Estado de Mato Grosso do Sul, cujos problemas encontrados pela falta do
Plano de Carreira, Cargos e Salários serão replicáveis em outras latitudes
caso essa omissão esteja presente2.
2
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Sem prejuízo de consubstanciar uma lesão ao direito fundamental
à saúde, cuja satisfação demanda, inclusive, a criação de instituições e
procedimento, a ausência de Plano de Carreira, Cargos e Salários para os
profissionais da saúde é ilegal e, portanto, possibilita a responsabilização
do ente público na esfera judicial, inclusive mediante pleitos cominatórios
de obrigação de fazer, a fim de suprir a omissão. Logo, este artigo justificase por ser um problema ainda recorrente em vários entes federados, a
concitar maiores estudos e reflexões para equacioná-lo.
O artigo, além desse introito, das conclusões e da bibliografia, conta
com um tópico para expor a realidade fática de Campo Grande, um
voltado a salientar a importância dos cuidados primários e da Política
Nacional da Atenção Básica, um destinado a sublinhar a relevância do
Plano de Carreira, Cargos e Salários para a gestão de recursos humanos
em saúde, um em que é desenvolvida a argumentação para sustentar a
existência do dever jurídico de implantá-lo e, finalmente, um no qual se
apresentam diretrizes do conteúdo mínimo que um Plano de Carreira,
Cargos e Salários deve conter.

2. O CASO DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
Neste ponto, será apresentado o caso do Município de Campo
Grande, cujos elementos empíricos foram obtidos pela consulta a
documentos e dados obtidos pelo Ministério Público do Estado de Mato
Grosso do Sul, os quais foram anexados no bojo do inquérito civil n.
70/2012, que tramitou na 31ª Promotoria de Justiça daquela comarca, a
qual instruiu Ação Civil Pública n. 0900217-78.2018.8.12.00013.
O Município de Campo Grande, do Estado de Mato Grosso do Sul,
oferecia, ao menos até 2018, uma cobertura irregular do programa da
estratégia da saúde da família, um dos motivos que levou a ser instaurado
o aludido inquérito civil. Consoante dados obtidos na investigação do
Ministério Público, em 2012 a porcentagem da cobertura atingia apenas
3

A petição inicial formulada pelo Ministério Público teve o pleito de tutela de
urgência deferido apenas parcialmente, tão somente para determinar ao Município
a criação de uma comissão responsável para elaborar o Plano de Carreira,
Cargos e Salários. O processo foi julgado em primeira instância, com sentença de
improcedência dos pedidos deduzidos, o que será objeto de recurso. Outrossim,
o autor deste artigo é um dos subscritores da petição inicial, a qual também foi
assinada pelo Promotor de Justiça Humberto Lapa Ferri, titular da 31ª Promotoria
de Justiça.
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o índice de 36% da população local. Em 2017, houve ínfimo avanço na
cobertura do programa, a abranger apenas 37,44% da população da
aludida urbe.
Conforme resposta e documentos apresentados pelo ente público
investigado, houve a realização de alguns concursos públicos para
preencher os cargos de médicos de saúde da família, porém não houve
número de interessados de forma suficiente a suprir a vaga. Para o
ingresso no programa, o acesso mediante concurso público seria a forma
majoritária de ingresso, e todos os profissionais até então lotados nesse
programa estratégico desenvolvido no Município seriam concursados,
à exceção de alguns médicos contratados temporariamente. Em relação
aos concursos, mesmo com alguma flexibilização em relação à jornada de
trabalho – criaram-se cargos com carga-horária de 20 horas semanais e
realizaram-se concursos para estes cargos e também para os cargos cuja
jornada era de 40 horas semanais –, não houve a inscrição de candidatos
em número satisfatório, e alguns dos aprovados deixaram de tomar posse
ou simplesmente desistiram logo após sua nomeação. Com isso, cerca de
48,27% dos médicos que integravam o programa de saúde da família eram
contratados temporariamente.
A explicação maior para a insuficiência de interesse em integrar a
estratégia da saúde de família, sem prejuízo de outras variáveis possíveis,
foi dada por um médico ouvido no bojo do inquérito civil, testemunho que
foi corroborado por um integrante do Conselho Municipal de Saúde de
Campo Grande: é mais interessante financeiramente ao profissional médico
trabalhar no setor de emergência e urgência, realizando plantões, do que
prestar serviços nesse tipo de programa, em que não há possibilidade de
atendimento em plantão.
Entrementes, isso ocorre porque não existe nesse Município um
Plano de Carreira, Cargos e Salários para os profissionais da saúde,
ao menos ele não existia até 2018. Esse fato foi afirmado em prova
testemunhal e confirmado pelo próprio ente federado, a consubstanciar
uma causa de baixa remuneração nos vencimentos básicos dos médicos
e demais profissionais de saúde, o que os leva, em sua maioria, a buscar
prioritariamente trabalhar no setor de urgência e emergência e, destarte,
complementar sua renda por meio do exercício de plantões rotineiros e
horas-extras. Consequentemente, nos cargos mais estratégicos, como
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é o programa de saúde da família, faltam profissionais interessados em
assumir a função, com notável prejuízo ao interesse público.
Pelo que se infere, esse gravame não era exclusivo do programa da
estratégia da saúde família, mas atingia toda a prestação de serviço público
de saúde, mormente no setor da atenção básica. O próprio Município, na
resposta apresentada no bojo do inquérito civil, anuiu com a importância
de um Plano de Carreira, Cargos e Salários para o fortalecimento da
atenção básica.
Com efeito, sem uma carreira prevista de modo planejado, que
permita a valorização profissional, ocorre a precarização do trabalho no
setor de saúde mediante pagamento de baixos salários (vencimentos)
e geração de condições inadequadas de trabalho, especialmente pela
conciliação de jornada ordinária do profissional com excessos de
plantões ou horas-extras no escopo de complementar a renda, fatores
que indubitavelmente interferem na qualidade do serviço e na saúde do
profissional, a subverter a Política Nacional de Atenção Básica, que tem o
foco nos cuidados primários de saúde.

3. A POLÍTICA NACIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA NO
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Na Declaração de Alma-Ata, a Organização Mundial de Saúde4
assinalou a importância da prestação dos cuidados primários de saúde,
que seria a principal obrigação dos Estados a cumprir por meio de
seus sistemas sanitários. Os cuidados primários são aqueles essenciais,
que devem tratar os principais problemas de saúde da população e ser
disponibilizados de modo universal e que são lastreados em métodos e
tecnologias práticas, fundadas cientificamente e aceitáveis socialmente,
com a abrangência de serviços protetivos, curadores e reabilitadores,
conforme as necessidades sanitárias. Os cuidados primários devem ser
4

Se, por um lado, a Organização Mundial de Saúde chegou a ser criticada em razão
de uma vagueza histórica em sustentar um direito à saúde – seja porque a entidade
não apoiou a confecção de um direito humano à saúde no Pacto Internacional de
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, como aponta Hendriks (1994, p. 187188), seja porque teria aderido em 2000 a agendas neoliberais que fragilizaram
suas próprias estratégias anteriores, como explica Vale (2010, p. 1.067-1.088) –,
é fato que a Organização Mundial de Saúde, embora ainda louve a eficiência e o
resultado, tem afastado qualquer dubiedade em relação aos cuidados primários,
com sua enfática defesa (ALMEIDA, 2021, p. 363).
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em regra o primeiro nível de contato das pessoas e seus familiares com
o sistema de saúde, de forma que devem ser organizados para que sejam
levados o mais próximo possível do local de residência e trabalho das
pessoas, a constituir o primeiro componente de uma assistência à saúde
ofertada em um processo contínuo.
No Relatório Mundial da Saúde de 2008, a Organização Mundial
de Saúde (2008, p. 61) novamente frisou a importância dos cuidados
primários de saúde, deixando clara a ligação entre as estruturas de
carreira e os mecanismos de remuneração com o maior interesse em
trabalhar em nível dos cuidados primários; no Relatório Mundial de
Saúde de 2006, voltado à temática dos recursos humanos em saúde, a
Organização Mundial de Saúde (2006, p. XXIV) frisou que a compensação
salarial justa e confiável é essencial para a valorização profissional, o
que é bem intuitivo, e acentuou que os incentivos financeiros e não
financeiros são mais eficazes nesse propósito quando são parte de
um pacote e não quando são dados de modo isolado, o que permite a
leitura da imperiosidade de uma programação e planejamento da carreira
profissional desses trabalhadores, a culminar na necessidade de um Plano
de Carreira, Cargos e Salários.
A Organização Mundial de Saúde apresentou com mais detalhe
as principais características dos cuidados primários (2008, p. 43-61).
Eles devem ser orientados para a pessoa, compreensivos, contínuos e
longitudinais. A “longitudinalidade” representa a manutenção de uma
relação duradoura entre profissionais e usuários do serviço sanitário de
modo a estabelecer um vínculo pessoal entre eles, o que culmina com o
estabelecimento de uma parceria na gestão da enfermidade e do estado
sanitário da comunidade, a gerar a prestação de serviços de maior
qualidade, de resultados mais eficientes e menos custosos.
Justamente pela importância dos cuidados primários, que devem
ser priorizados pelos Estados nacionais, a Organização Mundial de
Saúde busca ressaltar uma mudança do enfoque, já que a primazia deve
ser dada não a cuidados ou serviços sanitários especializados, ofertados
em ambiente hospitalar, mas a uma política de cuidados ambulatoriais
generalistas, em que há uma delimitação de um seguimento populacional
sob responsabilidade de uma mesma equipe de profissionais de saúde.
Portanto, a Organização Mundial de Saúde condena o que chamou
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de “hospitalo-centrismo” (2008, p. 12 e seguintes), isto é, um foco
desproporcional de investimento em cuidados terciários especializados,
algo que termina por estruturar o sistema sanitário em torno dos
nosocômios e dos cuidados sanitários especializados, em detrimento dos
cuidados primários.
É inequívoca a influência das estratégias da Organização Mundial de
Saúde na modelação da legislação e dos sistemas sanitários dos Estados
Nacionais (FLUSS, 1992, p. 15-23), e com o Brasil não foi diferente. Basta
relembrar o que foi comentado na introdução: o Sistema Único de Saúde
é um sistema universal e igualitário de saúde; outrossim, ele se organiza
de modo hierarquizado (art. 198 da CF e art. 8º da Lei n. 8.080/90), ou
seja, a assistência à saúde é desenvolvida em turno crescente, que passa
dos cuidados mais simples aos mais complexos, ressalvadas, por suposto,
as situações de urgência e emergência (SARLET e FIGUEIREDO, 2013, p.
120 e seguintes).
A influência da estratégia da Organização Mundial de Saúde de focar
os cuidados primários foi recepcionada integralmente no Sistema Único
de Saúde, mormente na Política Nacional de Assistência Básica, que está
regulamentada atualmente na Portaria de Consolidação n. 2/2017 do
Gabinete do Ministro da Saúde. Ela é tratada como uma das políticas gerais
de organização do Sistema Único de Saúde, art. 6º, e foi pormenorizada no
anexo XXII desse diploma normativo. É especialmente na atenção básica
que são prestados os cuidados primários de saúde, tendo como linha de
princípio as diretrizes enfatizadas pela Organização Mundial da Saúde na
Declaração de Alma-Ata e no Relatório Mundial de Saúde de 2008, como
se pode perceber pela leitura do art. 1º, parágrafo único, do art. 2º, §§
1º e 2º, e do 3º e incisos do anexo XXII da Portaria de Consolidação n.
2/2017. Para ilustrar, basta ler as diretrizes estabelecidas nesse diploma
normativo como a marcar a atenção básica: territorialização e população
adscrita (art. 3º, II, “b” e “c”), cuidado centrado na pessoa (art. 3º, II, “d”),
resolutividade (art. 3º, II, “e”), longitudinalidade do cuidado (art. 3º, II,
“f”), participação da comunidade (art. 3º, II, “i”). Outro ponto a destacar é
que o programa de saúde da família é a principal estratégia para expansão
e consolidação da atenção básica (art. 4º).
A referência à Política Nacional da Atenção Básica serve para
estabelecer a inteligência de que a falta de implantação de um
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planejamento das carreiras, cargos e salários dos profissionais de saúde
prejudica fortemente as diretrizes traçadas para essa política, justamente
porque solapa a longitudinalidade do cuidado ao não permitir uma maior
estabilização dos profissionais de saúde nas posições e setores que prestam
os cuidados primários, o que enfraquece ou não permite a formação
do elo positivo entre usuário do sistema e a equipe de saúde. Logo, é
uma omissão que prejudica o direito fundamental à saúde, porquanto
permite uma fragilidade inaceitável que derrui os objetivos, diretrizes e
pressupostos pensados para a atenção básica, que é, como já alinhavado
alhures, a principal e mais importante função a ser desempenhada por
qualquer sistema de saúde. Para tanto, deve-se minudenciar um pouco
mais a importância e a função do Plano de Carreira, Cargos e Salários, o
que será feito no tópico a seguir.

4. A IMPORTÂNCIA DO PLANO DE CARREIRA, CARGOS E
SALÁRIOS PARA A GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EM
SAÚDE
A tendência de precarização do serviço de saúde é algo que já é
apontado pela doutrina em paralelo ao crescimento de participação
do setor privado na prestação dos cuidados sanitários disponibilizados
dentro do Sistema Único de Saúde. Deveras, o que se constata, na prática,
é a progressão da aliança entre Estado e terceiro setor (Organizações
Sociais, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público e entidades
de terceiro setor) para abocanhar as fatias mais lucrativas da assistência
sanitária, o que suscita algumas críticas de precarização da mão de obra
dos profissionais de saúde justamente por força do regime jurídico laboral
e não estatutário dos profissionais contratados pelas entidades do terceiro
setor; ademais, a par do risco de desvio de recursos públicos e do próprio
sucateamento da assistência sanitária, é um tipo de política que, a médio e
longo prazo, desmotiva o Estado a aportar recursos na valorização de seus
quadros de recursos humanos (COHN, CARNEIRO JÚNIOR e PINTO,
2013, p. 258 e seguintes; ALMEIDA, 2021, p. 443 e seguintes). Esse
mesmo diagnóstico foi apontado em discursos feitos na audiência pública
realizada pelo Supremo Tribunal Federal sobre a judicialização da saúde
(BRASIL, 2009, p. 87-93, 152-159, 190-197)5.
5
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Relativamente ao Plano de Carreira, Cargos e Salários, sua
importância como ferramenta favorável à valorização dos recursos
humanos em saúde pública é destacada por Costa, Moimaz, Isper Garbin
e Saliba Garbin (2010, p. 119-223); conforme seu magistério, em que pese
a decidida importância da valorização dos recursos humanos, algo que
vem sendo destacado nas inúmeras conferências e normas operacionais
ligadas à gestão da saúde pública desde muito tempo, é justamente
nesse setor em que há a maior desregulamentação dentro da política
de reforma do Estado. Prosseguem os autores que, por precarização do
trabalho, há que se compreender um conjunto de variáveis que englobam
parcos vencimentos e condições inadequadas de trabalho, a incluir
todos os aspectos relacionados ao ambiente de trabalho que exponham
o profissional de saúde ou o usuário a risco de saúde ou impede aquele
de desenvolver sua função satisfatoriamente, por exemplo a jornada de
trabalho com excesso de horas-extras ou plantões e falta de recursos
humanos na equipe, fatores que deterioram a qualidade da prestação de
serviço aos usuários e interferem na própria saúde do profissional.
Destarte, é inegável que o excesso de trabalho, seja por uma
jornada longa ou por desempenho de inúmeras horas-extras ou plantões
como forma ordinária e vezeira de complementação de renda, é fator
que atrapalha a qualidade de prestação de serviço e a própria saúde do
profissional de saúde pública, o que se percebe ser justamente o cenário
nos locais onde não há um Plano de Carreira, Cargos e Salários.
Outrossim, não se pode cometer o equívoco de supor que a
implantação do Plano de Carreira, Cargos e Salários visa à resolução
somente do aspecto remuneratório dessa categoria profissional, pois,
como ressaltam Vieira, Pierantoni, França e Miranda (2017, p. 118), a
instituição de um Plano de Carreira, Cargos e Salários também se constitui
em poderoso instrumento de melhorias das condições de trabalho,
reconhecimento do trabalhador e capacitação profissional.
Após a 10ª e a 11ª Conferência Nacional da Saúde, com a deliberação
pela unificação normativa dos procedimentos de gestão por uma norma
operacional básica de recursos humanos em saúde e a proposição de
uma agenda político-estratégica e a organização sistemática de um
debate nacional para implementar os princípios e diretrizes dessa norma
operacional e aperfeiçoá-la, o Conselho Nacional de Saúde resolveu, por
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meio da Resolução n. 330/2003, aplicar os princípios e diretrizes para a
norma operacional básica de recursos humanos para o Sistema Único de
Saúde (NOB/RH-SUS) como política nacional de gestão do trabalho e da
educação em saúde. Na terceira revisão dessa norma operacional básica,
(BRASIL, 2005, p. 12), o então Ministro da Saúde Humberto Costa reiterou
a todos os gestores, nas três esferas de governo, durante a 12ª Conferência
Nacional de Saúde, a necessidade imediata de adoção do Plano de Carreira,
Cargos e Salários como um instrumento para efetivamente consolidar o
Sistema Único de Saúde e contribuir para a valorização do trabalho e para
a criação de vínculo entre o trabalhador e os serviços de saúde pública.
Na fundamentação da aludida norma operacional básica de
recursos humanos (BRASIL, 2005, p. 27), menciona-se que, desde a II
Conferência Nacional de Recursos Humanos, era ressaltada a importância
da instituição do Plano de Carreira, Cargos e Salários, uma vez que sua
ausência fomentava enorme desmotivação dos profissionais de saúde e
um descompromisso ético-social com o serviço público em si e com os
usuários do sistema.
Estabelecidas a premissa da importância axiológica da existência
de um Plano de Carreira, Cargos e Salários para a gestão de recursos
humanos em saúde e a sua conexão com a relevância da oferta satisfatória
de cuidados primários na atenção básica, examina-se na sequência a
existência do dever jurídico de implementá-lo.

5. A OBRIGATORIEDADE LEGAL DA EXISTÊNCIA DE
UM PLANO DE CARREIRA, CARGOS E SALÁRIOS DOS
PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Já foi salientado nos tópicos anteriores que a falha em implantar
um adequado Plano de Carreira, Cargos e Salários dos profissionais
de saúde malfere o direito fundamental à saúde, ante a perspectiva de
que inviabiliza, de modo satisfatório, a prestação de cuidados primários
condizente com as diretrizes estatuídas para que haja um serviço público
de qualidade.
Afinal, possuir um direito fundamental à saúde implica para o Estado
a existência de obrigações positivas e negativas (BOTHE, 1979, p. 14 e
seguintes), tal como ocorre com todos os direitos fundamentais positivados
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como princípios jurídicos, consequência da admissão da dimensão objetiva
dos direitos fundamentais (ALMEIDA, 2014, p. 112-120 e 142 e seguintes).
Como obrigações negativas do direito à saúde, fica vedada a promoção de
agravos à saúde da população pelo Estado e deve-se tentar manter o nível
de proteção social ofertada no campo sanitário, evitando-se retrocessos
sociais; como obrigações positivas, deve o Estado prestar ações, serviços
e cuidados sanitários, bem como proteger a saúde das pessoas de agravos
promovidos por particulares. Para satisfazer suas obrigações positivas,
o Estado deve criar normas e legislar, bem como criar instituições e
procedimentos para que essas normas sejam respeitadas (NOVAIS,
2010, p. 239-141; ALMEIDA, 2021, p. 403 e seguintes). Certamente, a
implantação de um Plano de Carreira, Cargos e Salários configura aquele
direito à organização e a procedimentos que emana de uma norma de
direito fundamental de que fala a doutrina, a exemplo de Alexy (2008, p.
470 e seguintes) e Kellyne Almeida (2014, p. 154 e seguintes).
Sem embargo, não é preciso sequer aventurar-se pelo Direito
Constitucional e escorar-se em fundamentação baseada em princípios
jurídicos para perceber a ilicitude de não implantar um Plano de Carreira,
Cargos e Salários para os profissionais da saúde. A racionalidade do
Direito Administrativo já deixa evidente que há um dever legal de instituílo para Estados, Distrito Federal e Municípios, imposto por uma regra
jurídica que não permite qualquer discricionariedade na decisão de
possuir ou não um Plano de Carreira, Cargos e Salários, de modo que o
tirocínio constitucional é levantado apenas como reforço para o cânone da
legalidade.
A implantação de um Plano de Carreira, Cargos e Salários para os
profissionais de saúde é uma obrigação legal instituída no art. 4º, VI,
da Lei Federal n. 8.142/90. Mencionado veículo normativo instituiu no
Sistema Único de Saúde as instâncias colegiadas das Conferências de
Saúde e dos Conselhos de Saúde. Para cada esfera da federação, haverá
um Conselho de Saúde que atuará como órgão de deliberação e formulação
de estratégias e controle da execução da política de saúde, inclusive nos
aspectos econômico-financeiros, composto de forma paritária entre
representantes do governo, prestadores de serviço e usuários. A mesma
lei estipula que os recursos do Fundo Nacional de Saúde (e, por ser norma
geral, o mesmo regramento abrange os recursos dos Fundos Estaduais de
Saúde) devam ser alocados na cobertura de ações e serviços de saúde a
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serem implantados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal (art. 2º,
IV), entre outras despesas previstas.
Ocorre que os Estados, para que recebam as transferências do Fundo
Nacional de Saúde, e os Municípios, para que recebam as transferências
automáticas do Fundo Nacional e do Fundo Estadual, devem estruturarse minimamente. Os requisitos legais estão instituídos no art. 4º da Lei n.
8.142/90, o qual exige a existência de fundo, conselho e plano de saúde,
além de relatórios de gestão, que permitam controles, a contrapartida
de recursos para a saúde no respectivo orçamento e, relativo ao que
interessa, uma comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e
Salários, previsto o prazo de dois anos para a sua implantação. Caso não
haja o atendimento dessa estrutura mínima por parte de Estados, Distrito
Federal e Municípios, os recursos do Fundo Nacional destinados para
o custeio da rede de serviços, da cobertura assistencial ambulatorial e
hospitalar e das demais ações de saúde deixarão de ser repassados, com a
imediata assunção da administração dessas verbas pelos Estados ou pela
União.
Com efeito, é importante afastar qualquer validade de uma
intepretação no sentido de que o prazo previsto no art. 4º, VI, da Lei n.
8.142/90, o qual já está há muito expirado, aludia ao tempo dado para a
implantação da Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e
Salários e não para a instituição do próprio Plano em si6. Em primeiro
lugar, mesmo a intepretação literal do enunciado parece deixar mais
evidente que o prazo de implantação previsto destina-se a reger a instituição
do Plano de Carreira, Cargos e Salários e não a constituição da comissão
que tentará elaborá-lo. Ademais, a exegese de que o prazo legal referir-se-ia
apenas à criação dessa comissão e não à implantação do próprio Plano de
Carreira, Cargos e Salários não parece ser suportada logicamente; afinal, o
estabelecimento de um prazo tão dilatado unicamente para implantar uma
comissão quando o que realmente interessa é a própria criação do Plano

6
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parece destoar de uma razoabilidade aceitável, a contrariar a teleologia da
norma.
Em segundo, mesmo que a dúvida exegética pudesse manterse, fatalmente, diante do prejuízo causado ao direito fundamental à
saúde, conforme argumentação já deduzida neste texto, seria inafastável
uma interpretação conforme à Constituição e conforme aos direitos
fundamentais para proscrever a possibilidade de interpretação destoante
daquela que posiciona que o prazo legal refere-se ao estabelecimento do
Plano de Carreira, Cargos e Salários; basta comentar que a interpretação
conforme aos direitos fundamentais é um dever que emana da norma de
direito fundamental ao aplicador, no sentido de elidir eventuais dúvidas
interpretativas pela decisão que assegure maior eficácia ao direito
fundamental em jogo (MIRANDA, 2008, p. 297; SARLET, 2007, p. 397;
ALMEIDA, 2014, p. 186).
Não bastasse o mandamento legal, o imperativo de criação de
um Plano de Carreira, Cargos e Salários foi reforçado nessa Norma
Operacional Básica de recursos humanos em saúde (BRASIL, 2005, p. 35
e seguintes), em que houve a definição das atribuições e responsabilidades
dos gestores municipais, estaduais e federal sobre a gestão do trabalho no
Sistema Único de Saúde como parte dos princípios e diretrizes: os subitens
3.1.1.8 e 3.1.1.9 são de conteúdo hialino quando acometem aos gestores
das três esferas da gestão do Sistema Único de Saúde a responsabilidade
de encaminhar projeto de lei de criação ou reformulação do Plano de
Carreira, Cargos e Salários ao Poder Legislativo e de implementá-lo.
É fato que a Norma Operacional Básica de recursos humanos em
saúde (BRASIL, 2005, p. 48) concedeu o prazo de doze meses para a
elaboração e execução do Plano de Carreira, Cargos e Salários a partir
da vigência daquele diploma normativo (item 3.8.12). No entanto,
obviamente que tal prazo não exonerava o ente federado da mora em
razão da hierarquia da norma legal, uma vez que seria impensável que
essa Norma Operacional revogasse ou derrogasse nesse ponto o art. 4º,
VI, da Lei n. 8.142/90. A única forma de salvar essa parte da norma da
ilegalidade seria interpretar o “novo prazo” como mais uma concitação aos
entes federados a observarem a lei o mais expeditamente, servindo como
um compromisso de sanar a mora encontrada. Seja como for, mesmo
que se seja benevolente com os entes públicos, indissociavelmente desde
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2004 este prazo da Norma Operacional Básica para implantar o Plano de
Carreira, Cargos e Salários está expirado.
O que pode ser questionado é se, além da retenção dos repasses
dos recursos do fundo, ainda caberia alguma responsabilidade pessoal ao
gestor omisso na implantação do Plano de Carreira, Cargos e Salários ou
ao gestor de ente público que, não obstante a omissão do ente federado
destinatário da transferência das verbas do Fundo Nacional e Estadual de
Saúde, deixasse de condicionar o repasse desses recursos à implantação do
Plano e de assumir diretamente a administração deles até o cumprimento
da obrigação legal por parte do ente beneficiário das transferências. Em
tese, a omissão é ilegal em ambos os casos, o que justificaria a incidência
da infração político-administrativa prevista no art. 11, caput¸ da Lei n.
8.429/92, a caracterizar ato de improbidade administrativa por violação
do princípio da legalidade administrativa. Contudo, é fato que a exigência
jurisprudencial de que haja dolo na conduta, temperado com uma especial
desonestidade ou má-fé, a consubstanciar uma “ilegalidade qualificada”
(STJ, Agravo Interno no Recurso Especial n. 1409556/SC), termina por
dificultar o enquadramento dessa omissão como uma conduta ímproba.
Não obstante, a depender dos elementos concretos de determinada
situação fática, pode-se defender a possibilidade de responsabilização por
improbidade administrativa, se houver a comprovação de que o gestor foi
expressamente advertido da ilegalidade dessa omissão e da possibilidade
de ser responsabilizado por improbidade administrativa, sem que ele
demonstre que fez o que estava ao alcance de sua competência para
cumprir a lei7.
Se a responsabilização por improbidade administrativa do gestor
sanitário é passível de maior debate, não suscita maiores questionamentos
a conclusão de que é possível o manejo de ação judicial com a pretensão
de cominação de obrigação de fazer, consistente na elaboração e
implantação de Plano de Carreira, Cargos e Salários. Conquanto, para que
na sua instituição haja a dependência de aprovação de lei pelo Legislativo
correspondente àquela esfera de governo, é fato que não há ofensa à
7
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separação de poderes, pois está em causa o descumprimento de um dever
legal, que vincula o ente federado. Embora seja uma lei federal, a Lei
n. 8.142/90 trouxe normas consideradas de caráter geral que, como tal,
adstringem os entes federados, os quais podem suplementar a competência
legislativa concorrente sem contrariar a norma geral, sob pena de ineficácia,
nos termos dos artigos 24, §§ 1º a 4º, e 30, I e II, ambos da Constituição
Federal, conforme preleção feita por vários juristas, a exemplo de Sarlet
(2019, p. 947-950), Moraes (2008, p. 304 e seguintes), Tavares (2016,
p. 887 e seguintes) e Branco (2017, p. 877-878), posição de certo modo
consolidada no Supremo Tribunal Federal, como se percebe no acórdão
dado no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 775.252/AC.

6. O CONTEÚDO MÍNIMO DO PLANO DE CARREIRA,
CARGOS E SALÁRIOS
Obviamente, compete, respectivamente, aos Poderes Executivo e
Legislativo de Estados, Distrito Federal e Municípios – e o mesmo se aplica
à União – a proposta de lei de Plano de Carreira, Cargos e Salários e a
sua deliberação e aprovação, com retorno ao Executivo para promulgação
e publicação do texto normativo. Desse modo, é inegável que há uma
parcela de discricionariedade que deve ser permitida no desenvolvimento
dos enunciados normativos.
Porém, o tópico anterior demonstrou que não existe
discricionariedade na decisão de ter ou não um Plano de Carreira, Cargos
e Salários. Sua existência é um mandamento legal, portanto o Executivo
e o Legislativo desses entes federados estão vinculados ao cumprimento
da Lei n. 8.142/90. Assim, a discricionariedade alcança somente parte do
conteúdo da lei e, ainda assim, ela foi limitada em função tanto da Norma
Operacional Básica de recursos humanos para o Sistema Único de Saúde,
que espelha a política nacional no setor de trabalho de saúde, como pela
Portaria do Gabinete do Ministro da Saúde n. 1.318/2007, diplomas
normativos que estabelecem uma espécie de conteúdo mínimo que deve
ser observado por todo Plano de Carreira, Cargos e Salários, consistente
nas regras e diretrizes básicas, definidas em âmbito nacional, para a sua
criação e reformulação.
Em relação ao Sistema Único de Saúde, não é debalde recordar que a
Lei n. 8.080/90 estipula a competência administrativa comum de todos os
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entes federados (art. 15, IX) de participação na formulação e na execução
da política de formação e desenvolvimento de recursos humanos para a
saúde. No mesmo prisma, a Lei n. 8.142/90, ao definir as Conferências
de Saúde como as instâncias colegiadas para propor políticas sanitárias e
os Conselhos de Saúde como as instâncias colegiadas para deliberar sobre
a execução das políticas e monitorar seu cumprimento, outorgou a esses
mecanismos colegiados a competência para, administrativamente, reger
e criar políticas que aperfeiçoem o Sistema Único de Saúde, cabendo ao
gestor respeitar as deliberações dos Conselhos.
No caso do Plano de Carreira, Cargos e Salários, as diretrizes e
os princípios que devem nortear sua confecção foram propostos em
Conferências de Saúde e, posteriormente, foram aprovados e instituídos
por deliberação do Conselho Nacional de Saúde, de modo que vinculam
o gestor no seu atendimento. É de observar, também, que tomam assento
no Conselho Nacional de Saúde representantes do poder público, inclusive
representantes do Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde
(CONASS) e do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde
(CONASEMS), nos termos do art. 1º, §§ 2º e 3º, da Lei n. 8.142/90.
Por essa razão compreende-se a edição da Portaria n. 1.318/2007 do
Gabinete do Ministro da Saúde, a qual publica as diretrizes nacionais para
a instituição ou reformulação de planos de carreira, cargos e salários. Esse
veículo normativo introduz as diretrizes traçadas na Norma Operacional
Básica de recursos humanos do Sistema Único de Saúde e minudencia
mais alguns aspectos, os quais devem ser observados pelos entes federados
na edição das normas que tratarão dos seus Planos de Carreira, Cargos e
Salários.
Do cotejo entre a Norma Operacional Básica de recursos humanos
e a Portaria n. 1.318/2007, pode-se perceber as seguintes diretrizes a
que o Plano de Carreira, Cargos e Salários deverá atender (artigo 1.4 da
Portaria): a) universalidade dos planos de carreiras, a abranger todos os
trabalhadores dos diversos órgãos e instituições do Sistema Único de Saúde;
b) equivalência de cargos e empregos, a fim de que haja correspondência
no tocante à denominação, à natureza das atribuições e à qualificação
para o exercício do cargo nas três esferas de governo; c) acesso aos cargos
mediante concurso público de provas ou de provas e títulos; d) mobilidade
do trabalhador nas diversas esferas de governo, sem perda de direitos
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e da viabilidade de evolução na carreira; e) flexibilidade, a fim de que o
Plano de Carreira, Cargos e Salários adapte-se às necessidades dinâmicas
do Sistema Único de Saúde; f) gestão compartilhada nas carreiras,
garantindo-se a participação dos trabalhadores na formulação e gestão do
Plano de Carreira, Cargos e Salários; g) integração da política de pessoal ao
planejamento e ao desenvolvimento organizacional, com o vislumbre das
carreiras como instrumento de gestão; h) oferta permanente de educação
aos trabalhadores do Sistema Único de Saúde; i) institucionalizar a
avaliação de desempenho como processo pedagógico de desenvolvimento
profissional e institucional; j) ser de compromisso solidário, pois o Plano
de Carreira, Cargos e Salários é um pacto entre gestor e trabalhadores para
aumentar a qualidade dos serviços, do profissionalismo e da adequação
técnica do profissional às necessidades dos serviços de saúde.
O Plano de Carreira, Cargos e Salários também deve respeitar
a equidade, com desdobramento dos cargos conforme os níveis de
formação básico, técnico e superior, observadas as complexidades da
função, da qualificação profissional exigida na atividade e nas ações,
com equiparação salarial proporcional à carga horária e ao nível de
escolaridade, considerando-se a rotina e a complexidade das tarefas, o
nível cobrado de conhecimento e experiência, a responsabilidade pela
tomada de decisões e o grau de supervisão prestada ou recebida (item 3.8.2
da Norma Operacional Básica de recursos humanos do Sistema Único
de Saúde). Ademais, o Plano de Carreira, Cargos e Salários é único por
esfera de governo (item 3.8.1 da Norma Operacional Básica de recursos
humanos do Sistema Único de Saúde), garantido tratamento isonômico e
piso salarial a trabalhadores com atribuições e funções assemelhadas pelo
nível de escolaridade e carga horária (item 3.8.3 da Norma Operacional
Básica de recursos humanos do Sistema Único de Saúde), com previsão
de evolução na carreira conforme formação profissional, capacitação,
titulação e avaliação de desempenho, com indicadores e critérios objetivos
(quantitativos e qualitativos), nos termos da pactuação entre trabalhadores
e gestores de saúde feita em mesas de negociação (item 3.8.5 da Norma
Operacional Básica de recursos humanos do Sistema Único de Saúde).
O Plano de Carreira, Cargos e Salários deve incentivar aperfeiçoamento,
qualificação e formação profissional dos trabalhadores, tudo para melhorar
a resolubilidade das ações e serviços de saúde (item 3.8.8 da Norma
Operacional Básica de recursos humanos do Sistema Único de Saúde),
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bem como deverão ser pensados mecanismos legítimos de incentivo à
dedicação exclusiva ou em tempo integral (3.8.10 da Norma Operacional
Básica de recursos humanos do Sistema Único de Saúde).
Essas diretrizes e princípios devem, pois, reger a confecção do Plano
de Carreira, Cargos e Salários. Sua elaboração deve ser precedida pela
criação de comissões paritárias de carreiras compostas por representantes
dos gestores e trabalhadores do Sistema Único de Saúde pertencentes
àquela esfera de governo (item 1.7 da Portaria do Gabinete do Ministro
da Saúde n. 1.318/2007), a quem competirá propor o anteprojeto da
lei do plano de carreira, acompanhar e avaliar, periodicamente, a sua
implantação, bem como propor ações para o aperfeiçoamento do Plano de
Carreira, Cargos e Salários ou para sua adequação à dinâmica do Sistema
Único de Saúde (item 1.8 da Portaria do Gabinete do Ministro da Saúde
n. 1.318/07).
Outra regra importante a nortear o Plano de Carreira, Cargos e
Salários é justamente a instituição de gratificações ou adicionais, os quais
só podem ser concedidos no interesse da administração e na hipótese
de que o trabalhador esteja com dedicação exclusiva ao Sistema Único
de Saúde, atue na atenção básica ou em atividade de alto risco ou em
posto de trabalho de difícil provimento ou localizado em área longínqua
ou de difícil acesso, sem prejuízo de outras condições especiais a serem
lembradas para tanto (item 3.9 e 3.10 da Portaria n. 1.318/07). Justamente
aqui está a necessidade de previsão de estímulos estratégicos que
permitam o desenvolvimento da longitudinalidade dos cuidados primários
e da valorização e da capacitação continuada dos trabalhadores de saúde,
em consonância com as responsabilidades comuns imputadas a todos os
gestores das três esferas de governo no art. 7º, II e VIII, do Anexo XXII
da Portaria de Consolidação n. 2/2017, que trata da Política Nacional de
Atenção Básica.
Destarte, além do atendimento aos princípios e mandamentos
constitucionais que regem a Administração Pública, o Plano de
Carreira, Cargos e Salários deve, naquilo que não conflitar com
normas constitucionais e legais, atender às diretrizes e aos princípios
ora mencionados e instituídos na Portaria n. 1.318/07 e na Norma
Operacional Básica de recursos humanos do Sistema Único de Saúde. O
único pormenor, por certo, abrange os agentes comunitários de saúde e os
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agentes de combate às endemias, os quais devem observar, no tocante ao
regime jurídico e ao piso salarial, as diretrizes para os planos de carreira e
a regulamentação disposta em lei federal, nos termos do art. 198, § 5º, da
Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional n. 63/2010. A
Lei Federal 12.994/2014 veio a suprir a exigência constitucional e impôs
que os Planos de Carreira, Cargos e Salários, em relação a esses agentes,
devam observar as diretrizes no artigo 9º-G: i) remuneração paritária
entre Agentes de Combate às Endemias e Agentes Comunitários de Saúde;
ii) definição de metas das equipes de saúde e dos serviços; iii) fixação dos
critérios de progressão e promoção na carreira; iv) adoção de instrumentos
e modelos de avaliação, que observem um processo transparente e
periódico de avaliação, adequados aos conteúdos ocupacionais e às
condições reais de trabalho e que levem em conta a contribuição do servidor
para a consecução dos objetivos do serviço, assegurando ao examinado o
acesso não só ao resultado, mas ao conhecimento sobre todas as etapas do
processo, garantido o direito de recurso.

7. CONCLUSÕES
Em epílogo, apresentam-se, em síntese, as principais conclusões
deste artigo: i) partindo do caso concreto do Município de Campo Grande,
induz-se a conclusão de que a ausência de um Plano de Carreira, Cargos
e Salários para os profissionais de saúde contribuirá para a precarização
dos serviços sanitários, especialmente para a atenção básica e a sua
principal estratégia, que é o programa de saúde da família, justamente
pelo desinteresse dos profissionais de saúde em laborar na execução
dos cuidados primários, os quais são o principal dever dos sistemas de
saúde, na linha preconizada pela Organização Mundial de Saúde; ii) a par
do prejuízo ao direito fundamental à saúde, desrespeita-se o comando
legal previsto no art. 4º, VI, da Lei n. 8.142/90, reforçado pela Norma
Operacional Básica de recursos humanos do Sistema Único de Saúde, o
que implica, conforme regra prevista no parágrafo único do mesmo artigo,
a suspensão dos repasses do Fundo Nacional (e Estadual) ao respectivo
ente federado, de modo que passe a administração desses recursos a
ser efetuada diretamente pela União ou pelos Estados, a depender da
hipótese; iii) o desrespeito ao dever jurídico de implantação do Plano
de Carreira, Cargos e Salários resulta na possibilidade, a depender das
circunstâncias do caso concreto, de responsabilizar o gestor omisso por
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ato de improbidade por força da violação ao princípio da legalidade e,
mais importante, autoriza o manejo de ação cominatória de obrigação
de fazer, a fim de que se determine judicialmente o cumprimento dessa
obrigação; iv) embora haja certa discricionariedade do ente federado para
cunhar seu Plano de Carreira, Cargos e Salários, houve o estabelecimento
de um conteúdo mínimo de regras, princípios e diretrizes dispostos na
Norma Operacional Básica de recursos humanos do Sistema Único de
Saúde e na Portaria do Gabinete do Ministro da Saúde n. 1.318/07, o qual
deve ser observado.
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RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS
EM MATÉRIA DE SAÚDE: UMA
PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL
Verônica de Almeida Carvalho1
Ariela de Almeida Serra2
RESUMO
A crise mundial epidemiológica causada pelo SARS-COV-2 (Covid-19)
impôs aos entes federativos brasileiros e ao Poder Judiciário a busca
por soluções efetivas, em matéria de saúde pública. Isso porque os entes
federativos detêm a obrigação solidária sanitária, conforme previsão
constitucional. O desafio, no entanto, é compatibilizar as ações federais,
estaduais e municipais, os recursos financeiros e as decisões judiciais
em matéria de direito à saúde. O estudo da solidariedade sanitária é
imprescindível para a compreensão das políticas públicas sanitárias e dos
efeitos da Judicialização em relação ao direito à saúde.
Palavras-chave: Políticas públicas. Saúde pública. Solidariedade.

1. INTRODUÇÃO
O objetivo do presente artigo é delinear algumas considerações
acerca das distintas responsabilidades de financiamento e de execução das
políticas públicas em matéria de saúde. Com esse intuito, o trabalho discorre
sobre a obrigação sanitária solidária, os seus aspectos constitucionais à luz
das normas específicas, encarando o tema como um dos maiores desafios
do Judiciário brasileiro na atualidade.
A metodologia utilizada é bibliográfica e documental. Além disso, em
relação aos objetivos, a base metodológica é explicativa e descritiva.
1
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Direito Público (IDP).
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Tomando-se como norte a ideia de que não é possível criar obstáculo
inútil à garantia fundamental do cidadão à saúde, a judicialização de
políticas públicas alcançou um nível de escala evolutiva absurdo no país,
impactando todos os Estados-membros e interferindo robustamente nos
orçamentos das suas Secretarias de Saúde. A esse respeito, a busca pelo
reequilíbrio federativo na judicialização da saúde é um assunto muito
falado atualmente.
Constitucionalmente, o Sistema Único de Saúde (SUS) é definido
como o resultado da integração das ações e dos serviços públicos de saúde
em rede regionalizada e hierarquizada, cabendo efetividade ao direito social
à saúde por parte de todos os entes federativos. A estrutura organizacional
do SUS é complexa, e muitos julgadores, por não deterem o conhecimento
técnico da matéria, proferem várias decisões com fundamento no princípio
da solidariedade.
Sob o argumento difundido de que os Estados possuem maior
estrutura administrativa para a concretização das ordens judiciais, são eles
seriamente afetados financeiramente ao assumirem o ônus patrimonial
pela efetivação das decisões. Somado a isso, os Estados têm sido impedidos
no processo de realização do pleno ressarcimento perante a União.
O presente estudo se debruça sobre a interpretação da parte do
texto constitucional que cuida da repartição de competências em matéria
de saúde, analisando os diversos conceitos e expressões específicas do
sistema sanitário, como: regionalização; hierarquização das ações e
serviços que integram o SUS; descentralização etc., bem como o que vem
sendo decidido pelos Tribunais Superiores do país, com destaque para o
Tema 793 do Supremo Tribunal Federal (STF) (BRASIL, 2019).
Entende-se que, diante do sistema de judicialização em massa
existente atualmente, torna-se crucial compreender a solidariedade entre
os entes, tendo como base o conceito de universalidade no acesso à
garantira da própria existência do SUS.
Nesse sentido, demonstra-se a debilidade do sistema administrativo
de reembolso entre os entes federativos, revelado pela insistência daquele
que se apresenta como devedor em cumprir a sua obrigação, com o
respaldo na inexistência de sanção para essa prática.
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2. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS): DIRETRIZES E
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
A Constituição (BRASIL, 1988) prevê o Sistema Único de Saúde
(SUS) como uma rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços
públicos de saúde, relacionando diretrizes e especificando, de forma
abrangente, as competências de cada ente no funcionamento desse Sistema
que é regulamentado pelas bases legais nº 8.080/90 (BRASIL, 1990a) e
nº 8.142/90 (BRASIL, 1990b).
A regionalização do SUS está concebida como instrumento de gestão
em razão da extensão territorial do Brasil e das diferenças regionais.
Isso porque uma região pode reunir características propícias a algumas
epidemias, por exemplo, enquanto em outras localidades não. A região
norte do Brasil tem características populacionais, climáticas e demográficas completamente diferentes da região sudeste. O documento
Regionalização da Saúde – Posicionamento e Orientações (CONASEMS,
2019) aponta que:
A regionalização é princípio acoplado ao da
descentralização, que juridicamente, em um país que
adota o modelo federal, significa a distribuição de
competências e responsabilidades entre as esferas
de governo – União, Estados e Municípios -, esferas
autônomas,
com
capacidade
político-legislativa,
priorizando os níveis regionais e locais (CONASEMS,
2019, p. 30).

A regionalização, como citado, tem como noção o território e as
suas características, considerando o objetivo da melhoria no atendimento
às diferentes necessidades populacionais. A hierarquização deve servir
de instrumento para a regionalização, de acordo com os níveis das
necessidades dos programas de saúde. Nesse contexto, os programas que
têm como finalidade atender a pessoas de apenas um município, devem ser
implementados pelo próprio munícipio, ao passo que haverá programas
de saúde estaduais e federais.
O princípio constitucional da universalidade prevê que todos os
cidadãos tenham acesso aos serviços de saúde com equidade. O alcance
igualitário desse atendimento ao público propicia a efetivação da justiça,
com a oferta de serviços para um grupo que carece de intervenção
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especial. Já a integralidade, por sua vez, fortalece a edificação de uma
nova administração da gestão das políticas públicas.
Salienta-se a existência de uma subdivisão em torno do conceito
de universalismo, envolvendo o universalismo clássico e o universalismo
moderno. Os contornos do universalismo moderno ou novo, conceito já
mencionado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), pondera que,
em razão da ausência de recursos, torna-se necessário adotar critérios de
seletividade, mas não em níveis de atenção básica à saúde.
a universalidade não é contrária ao estabelecimento de
critérios de seletividade ou focalização, desde que estejam
subordinadas a uma política geral de universalização e
estruturadas pela solidariedade, que tendem a fazer uso
de mecanismos não-monetários para racionamento. O
que parece claro é que os sistemas, estruturados com
base no novo universalismo, devem oferecer a todos os
cidadãos um pacote essencial de serviços, definido por
critérios objetivos e transparentes, e que envolvam,
necessariamente, de um lado, a preocupação com
as necessidades em saúde e com a integralidade da
atenção, e, de outro, uma discussão com a população,
possibilitando assim, que os procedimentos que não
estejam nesse pacote possam ser adquiridos por quem
os deseje ou possa pagar por eles, em sistemas privados
suplementares (MENDES, 2001, apud BERNARDES,
2005, p. 52).

Ressalta-se por oportuno que o Sistema Único de Saúde brasileiro
(SUS) não promove políticas públicas universais no campo da saúde básica
e tem enfrentado problemas de gestão de recursos, além do aumento dos
gastos em razão de novas tecnologias médicas.
A descentralização do Sistema Único de Saúde (SUS) está prevista
na Constituição Federal (BRASIL, 1988):
Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram
uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um
sistema único, organizado de acordo com as seguintes
diretrizes:
I - descentralização, com direção única em cada esfera de
governo (BRASIL, 1988, p. 106).

De acordo com Mendes (2019):
No Brasil, a descentralização foi introduzida como
parte de processos de redemocratização, uma vez
que os regimes autoritários se caracterizavam por ser
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centralizadores e portadores de intervenções sociais
fragmentadas e descoordenadas (ABRANCHES, 1985). A
descentralização política brasileira, após o regime militar,
consolidada pela Constituição de 1988, gerou o fenômeno
do federalismo municipal, caracterizado pelo status
de membros da Federação concedido aos municípios e
pela repartição de recursos da União e dos estados para
os municípios. Esse tipo singular de descentralização
política conduziu a alguns resultados, como a intensa
criação de municípios, 1.405 novos municípios, no
período de 1984 a 1997, dos quais 1.329 (94,5%) tinham
menos de 20 mil habitantes e 1.905 (52%) tinham menos
de 10 mil habitantes (GOMES; MAC DOWELL, 2000).
Atualmente, o Brasil tem 5.570 municípios, sendo que
68,4% deles têm menos de 20 mil habitantes. Foi neste
País federativo, grande, complexo, desigual e com um
federalismo muito particular que se deu o movimento
de descentralização no SUS. A opção dos constituintes
brasileiros pela descentralização foi inequívoca. No art.
196, inciso I da Constituição Federal, declara-se que as
ASPS integram uma rede regionalizada e hierarquizada
e constituem um sistema único, organizado de acordo
com algumas diretrizes, entre elas, a descentralização,
com direção única em cada esfera de governo (MENDES,
2019, p. 267).

A descentralização do sistema de saúde brasileiro tem amparo na
competência comum dos entes federativos para a promoção da saúde, na
forma do art. 23 da Constituição Federal (BRASIL, 1988). A atribuição
para legislar é uma competência concorrente entre os entes federativos.
A competência comum de previsão constitucional perpassa pela
competência da espécie material ou administrativa, ou seja, a competência
para realizar as atividades de atuação nas políticas públicas de saúde.
Nesse aspecto, a descentralização do Sistema Único de Saúde está também
relacionada à competência comum de promover a saúde por parte dos
entes federativos. Logicamente, para que não haja conflito de interesses,
torna-se essencial que cada ente atue na sua esfera de interesse.
A União é a gestora nacional do SUS, e, nesse sentido, as suas
atribuições envolvem a definição e a coordenação do sistema de redes
integradas da assistência de alta complexidade, assim como a prestação
de cooperação técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, visando ao aperfeiçoamento da sua atuação institucional,
conforme reza o art. 16 da Lei nº 8.080/90 (BRASIL, 1990a).
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3. FEDERALISMO SOLIDÁRIO E O POSICIONAMENTO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) de 1988
(BRASIL, 1988) iniciou uma nova etapa para a saúde pública do país.
A saúde foi alçada no texto constitucional como uma espécie de política
social, revelando o seu acesso como um direito ligado à própria cidadania.
A saúde está prevista como um direito social, de aplicabilidade imediata
e que deve ser assegurado pelo Estado, por intermédio de políticas
econômicas e sociais.
Ínsita ao SUS, a solidariedade deriva da hierarquização do nível de
complexidade dos serviços. Assim, na proteção do direito à saúde, caberá
à União, aos Estados e ao DF editarem normas de forma concorrente.
A competência da União se restringe à edição das normas gerais, das
diretrizes e dos princípios essenciais, conforme o art. 24, parágrafo 1º
da CRFB (BRASIL, 1988), a exemplo da Lei Orgânica do SUS – Lei nº
8.080/90 (BRASIL, 1990a) – e da Lei nº 8.142/90 (BRASIL, 1990b).
Desse modo, caberia à parte Autora da ação individual/coletiva
escolher quem deverá ser cobrado pelos serviços de saúde postulados,
tendo em vista que a responsabilidade é solidária. Logo, todos os entes
podem ser levados a juízo, não tendo valor as diretrizes constitucionais da
descentralização, hierarquização e regionalização.
Com o julgamento da STA nº 175 (BRASIL, 2010) e do REsp nº
1.203.244 (BRASIL, 2014), ficou consolidado na jurisprudência brasileira
que processos de saúde poderiam ser propostos em face de qualquer ente
da Federação. Tratava-se de uma escolha exclusiva da parte Autora que,
por sua vez, não estava obrigada a observar a divisão das competências na
esfera do SUS.
Nessa toada, o que ocorreu foi um crescimento exponencial de ações
ajuizadas apenas em face do Estado, sendo que, por tramitar na Justiça
Estadual, as sentenças de procedência prolatadas não podem formar
título executivo de ressarcimento contra a União, devido à incompetência
absoluta da justiça comum estadual e à desobediência ao contraditório.
Sabe-se que os Estados-membros têm encarado sérias crises
financeiras e, portanto, é desarrazoado que eles se tornem os principais
responsáveis pelo financiamento e fornecimento de tratamentos de alto
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custo ou de tecnologias que, nesse sentido, ainda não foram incorporadas
ao SUS pelo Ministério da Saúde.
Acredita-se que, de um lado, a estrutura organizacional do SUS é
complexa e, de outro, o seu beneficiário não pode ser obrigado a saber
minúcias administrativas no que se refere ao ente responsável pelo
fornecimento. Todavia, verifica-se que os Estados estão cada vez mais
sobrecarregados com obrigações que não incumbe a eles.
Os Estados, assim, assumem o ônus patrimonial pelo cumprimento
das decisões judiciais e não podem efetivar o ressarcimento perante a
União, nos termos do art. 35, inciso VII, da Lei nº 8.080/90 (BRASIL,
1990a). Assim, ao financiar o serviço público de saúde federal, o Estado
fere o disposto no art. 167, inciso III, da Constituição Federal (BRASIL,
1988), a denominada “regra de ouro” do Direito Financeiro que, a esse
respeito, proíbe a realização de operações de crédito para o custeio de
despesas correntes.
Sucede que, a partir do julgamento do RE nº 855.178 (Tema
793) (BRASIL, 2019), foi fixado ao Poder Judiciário a incumbência de
verificar os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
respeitando-se as repartições das atribuições administrativas e financeiras
no âmbito do SUS, ao se debruçar sobre demandas que objetivam a
proteção do direito à saúde.
Destaca-se o seguinte trecho do acórdão que julgou os embargos
de declaração no RE 855.178 (BRASIL, 2019), fixando tema acerca da
solidariedade:
A DESESTRUTURAÇÃO DO SUS: a compreensão
de que qualquer cidadão pode demandar qualquer
pessoa política, independentemente do que prevê a lei
e as pactuações no âmbito do SUS sobre a respectiva
atribuição, aliada ao fato de não se admitir o chamamento
(do ente correto) aos processos, tende a acarretar a
falência do SUS em médio ou longo prazo. Isso porque,
na atual compreensão, é possível (e até comum) a
seguinte situação:
“a considerar-se a solidariedade vigorante em todas
as ações, é possível que um mesmo indivíduo ajuíze
três ações distintas, uma contra a União, outra contra
o Estado ou Distrito Federal, e uma terceira contra o
Município, em todas elas deduzindo a mesma pretensão.
Como a orientação jurisprudencial fixou que não há
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litisconsórcio necessário, tampouco litispendência, ou
mesmo conexão, então haverá três possibilidades de
obter um mesmo provimento. Sem embargo do mérito
da pretensão, mas partindo do pressuposto que um
medicamento seja devido, então os três entes comprarão
medicamentos para um mesmo paciente, havendo gasto
indevido e desnecessário de recursos.” (exemplo retirado
do artigo “A responsabilidade solidária e subsidiária dos
entes políticos nas ações e serviços de saúde”. GEBRAN
NETO, João Pedro; DRESCH, Renato Luís)
O exemplo não é obra cerebrina, tampouco algo
improvável: muito comum o relato de compra de
medicamentos por determinado ente, em face de
ordem judicial, sem que o beneficiado venha buscá-los.
Disso facilmente também se conclui que, ao adotar o
entendimento da “solidariedade irrestrita” (BRASIL,
2019, p. 17-18).

O que se infere do trecho colacionado é que a solidariedade dos
entes federativos, derivada da competência comum, não consiste em
desconsiderar as normas que estruturam o SUS. Assim, na hipótese de
que é competência da União incluir medicamentos na lista da Relação
Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), o Autor poderá ajuizar
a ação contra qualquer ente federativo. Todavia, a União necessariamente
comporá a lide e deverá arcar financeiramente com as despesas derivadas
da aquisição do fármaco.
Nesse contexto, a respeito da responsabilidade do fornecimento de
medicamentos não padronizados, mais especificamente de medicamentos
oncológicos, além dos relacionados ao Componente Estratégico da
Assistência Farmacêutica (CESAF), principalmente aqueles tidos como de
alto custo, a responsabilidade é, incontestavelmente, da União.
O Supremo entende a responsabilidade solidária como consequência
da fixação da competência constitucional comum dos entes federados.
Contudo, salienta-se que a competência administrativa comum não
elimina a hipótese de que ocorrerá a responsabilidade exclusiva de um
único ente.
Enfatiza-se que, no julgamento do RE nº 855.178 (BRASIL, 2019), o
Supremo Tribunal Federal fixou a tese – em sede de repercussão geral – de
que, embora os entes da federação atuem solidariamente responsáveis nas
ações de saúde, diante dos critérios constitucionais de descentralização e
hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento
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conforme as regras da repartição de competências, além de determinar o
ressarcimento a quem arcou com o ônus financeiro.
O direito ao ressarcimento surge nas hipóteses de um ente – que não
era o responsável pelas normas do SUS ao fornecimento de determinado
medicamento, insumo ou tratamento – ser acionado judicialmente e
cumprir a decisão liminar ou sentença. Observa-se, neste caso, uma
mitigação da solidariedade irrestrita anteriormente sustentada por alguns
tribunais.
Convém esclarecer que o ressarcimento deverá ocorrer entre
entes federativos, como a União deve ressarcir o Estado pelos prejuízos
suportados em decorrência da decisão judicial. Assim, se não ocorrer o
ressarcimento administrativo antes do trânsito em julgado da decisão
judicial, este deve ocorrer judicialmente. Portanto, defende-se no presente
estudo que o ressarcimento passa inevitavelmente pelo processo judicial,
tendo em vista que somente dessa forma será possível reequilibrar o pacto
federativo.
A questão do ressarcimento representa hoje um grande problema.
Os entes devedores não cumprem suas obrigações para com os seus
credores (que, inclusive, são os entes condenados a arcar com a prestação
de saúde), desequilibrando o pacto federativo.
De acordo com os julgados recentes de Tribunais Regionais Federais,
a tese do ressarcimento, conforme fixada pelo Supremo Tribunal Federal,
tem sido adotada de maneira superficial:
PROCESSO
Nº:
0819412-85.2019.4.05.8100
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA APELANTE:
UNIÃO FEDERAL APELADO: ANTONIO MACIEL DE
ALMEIDA REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
DA UNIÃO RELATOR(A): Desembargador(a) Federal
Manoel de Oliveira Erhardt - 4ª Turma JUIZ PROLATOR
DA SENTENÇA (1° GRAU): Juiz(a) Federal Leonardo
Resende Martins EMENTA CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA
UNIÃO, DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. INTERNAÇÃO
EM LEITO DE UTI. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. ART.
196 DA CF/88. INQUESTIONÁVEL DEVER DO ESTADO. SEPSE (foco PULMONAR) E DOENÇA PULMONAR
OBSTRUTIVA CRÔNICA (DPOC). DEVER DO ESTADO
CONFIGURADO. RESSARCIMENTO AO ENTE QUE
SUPORTOU AS DESPESAS. GARANTIDO. EXERCÍCIO
DA PRETENSÃO NA VIA ADMINISTRATIVA OU EM
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AÇÃO PRÓPRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
CABIMENTO. ENTENDIMENTO DO STF. 1. Remessa
necessária e apelação de sentença que, ratificando a
tutela anteriormente concedida, julgou procedente o
pedido para que o autor, paciente, seja colocado em
leito de UTI, enquanto houver prescrição médica para
tanto. Condenou os réus ao pagamento de honorários
advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a
serem pagos de maneira rateada. 2. O Administrador
público não pode recusar-se a providenciar a
internação em leito de UTI, quando comprovada sua
indispensabilidade à vida do requerente, usando como
argumento a quebra do princípio da isonomia. Ressaltese que na decisão confirmada pela sentença recorrida foi
observada a cautela que a matéria exige e expressamente
foi determinado que o cumprimento da ordem judicial
não obriga que sejam retirados da UTI pacientes que
lá já se encontrem, devendo ser obedecida, ainda, a
precedência dos pacientes em aguardo de leito, segundo o
grau de prioridade. 3. É obrigação do Estado, no sentido
genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios),
assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros
o acesso aos procedimentos e tratamentos médicos
necessários para a cura de suas mazelas, em especial,
as mais graves, como acontece no caso em tela. Sendo
o SUS composto pela União, Estados e Municípios,
impõe-se a estes entes a efetivação do tratamento. 4.
A necessidade da internação do autor em leito de UTI
está bem demonstrada, com amparo em laudo médico
bem fundamentado, que declara a necessidade do
leito, com prioridade 2, pois está com sepse de foco
pulmonar e doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC)
exacerbada. Ainda do lauto, colhe-se que, em razão da
gravidade do quadro clínico do paciente, há grande
risco de óbito e necessidade de ventilação mecânica. 5.
Inexiste razão para destoar da conclusão a que chegou
o juiz sentenciante, ante a prevalência, na espécie, do
direito à vida sobre o interesse orçamentário-financeiro
da administração pública, visto que não demonstrada
a impossibilidade fática de atendimento do pleito ou
mesmo que a internação do autor acarretaria prejuízo
a outros pacientes. 6. No julgamento do RE 855.178/
SE (Tema 793), fixou-se a tese de que “Os entes da
federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais
na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais
de descentralização e hierarquização, compete à
autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme
as regras de repartição de competências e determinar
o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
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Assim, deve o Juízo a quo observar a repartição de
competências do SUS quando do cumprimento da
obrigação determinada. 7. Garantido o ressarcimento
a quem suportou o ônus financeiro. Contudo,
as medidas nesse sentido devem ser adotadas
na via administrativa ou ainda através de
ação própria, pois, além de serem devedores
solidários da obrigação de fornecer tratamento
de saúde, a matéria é estranha à lide em que
garantida a prestação de saúde em favor do
particular, delimitada pelos pedidos contidos na
peça inicial. 8. É cabível a condenação da União ao
pagamento de honorários advocatícios de sucumbência
em favor da DPU. Precedentes do STF e desta Turma.
9. Remessa necessária e apelação da União parcialmente
providas para determinar ao Juízo a quo que observe
a repartição de competências do SUS quando do
cumprimento da obrigação determinada, bem como para
garantir o direito ao ressarcimento a quem efetivamente
suportou o ônus financeiro, ressalvando que as medidas
nesse sentido sejam adotadas na via administrativa
ou ainda objeto de ação própria. BCF (PROCESSO:
08194128520194058100, APELAÇÃO / REMESSA
NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL
DE OLIVEIRA ERHARDT, 4ª TURMA, JULGAMENTO:
22/09/2020) (TRF5, 2020).

Ainda não há no nosso ordenamento jurídico a regulamentação do
reembolso administrativo; melhor dizendo, não há nenhum parâmetro
legal específico ou orientação sobre o prazo para que se realize a
compensação financeira. No entanto, os Estados vêm realizando o
procedimento de protocolar pedido administrativo na Secretaria de
Atenção à Saúde (SAS) e na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos
Estratégicos (SCTIE) do Ministério da Saúde.
Conforme constata-se da decisão colacionada, os julgadores
mencionam a possibilidade de ressarcimento, mas determinam que isso
seja feito administrativamente ou até determinam o ressarcimento sem
mencionar de que forma será efetivado.
Nesse sentido, defende-se aqui o entendimento de que nas demandas
que objetivam o fornecimento de medicamentos de responsabilidade da
União, mas que o juiz condena o Estado-membro a fornecer o tratamento,
a decisão deve estabelecer que o ressarcimento ocorra nos próprios autos
judiciais, para que não aconteça a violação ao quanto disposto no art.
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35 da Lei Complementar nº 101/2000 (BRASIL, 2000), bem como no
disposto no art. 167, inciso III, da Constituição Federal (BRASIL, 1988).
Atribuir ao Estado-membro a responsabilidade pelo custeio
do medicamento de responsabilidade da União resulta por ocorrer
uma verdadeira operação de crédito (mútuo) entre entes federados,
expressamente vedada pelo art. 35 da Lei Complementar nº 101/2000
- Lei de Responsabilidade Fiscal (BRASIL, 2000). O Estado financia
despesa corrente da União, o que viola também o art. 167, inciso III, da
Constituição Federal (BRASIL, 1988), lesando assim a saúde pública e a
ordem econômica.
É sabido que o sistema de saúde pública no Brasil é complexo
e, por essa razão, esse assunto merece maior atenção por parte dos
atores envolvidos. Faz-se necessário rever a legislação para que ocorra
a previsão de sanções aos entes, no caso do descumprimento das suas
responsabilidades, bem como a indicação imperativa das competências
dos Estados e da União.

4. CONCLUSÃO
A CRFB (BRASIL, 1988), cunhada de “Constituição Cidadã”, foi
promulgada durante o movimento de redemocratização do país, reservando
diversas garantias sociais. O cidadão foi priorizado, garantindo o direito
universal à saúde e o acesso à justiça.
O fenômeno jurídico da judicialização deve ser compreendido como
fruto de um processo histórico, tendo como fundamento vários fatores,
especialmente a perspectiva objetiva dos direitos fundamentais.
Ao longo dos anos, constatou-se que as decisões judiciais vêm
penalizando o Estado-membro pela sua organização, quando na verdade
deveria resguardá-lo. Nesse sentido, exime a União da sua responsabilidade
para com o SUS, sob o frágil argumento de que, muito embora a União
tenha a competência e o maior orçamento, ela não estaria estruturada
de forma adequada para o fornecimento dos medicamentos/serviços
postulados.
Embora a nova orientação do STF (julgamento do RE nº 855.178)
(BRASIL, 2019) aponte que os entes federados sejam solidariamente
responsáveis pelo fornecimento de medicamentos em ações de saúde,
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o ajuizamento deve necessariamente respeitar as regras da distribuição
de atribuições estabelecidas no SUS, cabendo ao julgador direcionar o
cumprimento conforme as regras da repartição de competências e, além
disso, determinar o ressarcimento a quem sofreu o ônus financeiro, o que
não deixa de assegurar o acesso a uma justiça célere.
Verificou-se no presente estudo que a falta de regulamentação
legal específica sobre o ressarcimento administrativo, atrelada à decisão
judicial que determina a compensação financeira pela via administrativa
aos réus, encoraja a conduta omissiva da União. Desse modo, o Estado
financia – com o recurso do próprio orçamento – a política pública de
responsabilidade da União, o que configura operação de crédito (mútuo),
expressamente proibida pela Lei de Responsabilidade Fiscal (BRASIL,
2000).
Faz-se necessário buscar uma nova dinâmica ao sistema de
ressarcimento entre os entes da federação, além de educar os agentes
envolvidos com o tema sobre conceitos, limites e competências. Educação,
do latim educere, deve ser entendida aqui como algo que conduza ao
novo, afinal, dividir responsabilidades nada mais é do que somar esforços
para assegurar um sistema que reverencie a garantia do acesso universal e
igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação,
nos precisos termos do art. 196 da Constituição Federal (BRASIL, 1988).
Portanto, num primeiro momento, torna-se imprescindível que se
estabeleçam sanções ao ente inadimplente, numa tentativa de desencorajar
essa conduta que tanto desequilibra os orçamentos dos Estados. Novas
configurações e sistemáticas precisam ser implementadas para se evitar o
descumprimento das obrigações de ressarcimento interfederativo.
Isso porque, do contrário, o Poder Judiciário continuará assumindo
a conduta de observar a responsabilidade solidária, inobservando o
ressarcimento interfederativo, como bem se destacou ao longo do texto,
sobretudo pela ausência de clareza nas regras da repartição de competência
administrativa de cada esfera do governo.
Assim, defende-se que o ente com o maior poder econômico deve se
solidarizar com o de menor poder econômico, assegurando à população
serviços de maior complexidade ou de maior demanda tecnológica, ante a
inaptidão econômico-financeira e a falta de estrutura administrativa para
a prestação de serviços mais complexos.
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EXTENSÃO DO “ESTRATÉGIA SAÚDE
DA FAMÍLIA” AO ATENDIMENTO DOS
IDOSOS ACOLHIDOS EM INSTITUIÇÕES
DE LONGA PERMANÊNCIA PÚBLICAS E
PRIVADAS REGULARIZADAS PERANTE
O CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS
DOS IDOSOS: ANÁLISE CASUÍSTICA E
FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA PARA A
ATUAÇÃO COLETIVA DO MINISTÉRIO
PÚBLICO
Luan de Moraes Melo1
RESUMO
O trabalho se dedica a caracterizar a relevância da iniciativa proposta
e traçar estratégias institucionais para sua implementação, o que será
construído a partir da análise jurídica dos fundamentos que estabelecem
tal dever ao Poder Público. Pretende-se ainda determinar, além dos efeitos
positivos quanto à saúde individual dos atendidos, o impacto coletivo
para a promoção da regularização das Instituições de Longa Permanência,
desde o seu regular cadastramento no Conselho Municipal de Direitos dos
Idosos até a observância das normas de vigilância sanitária.
Palavras-chave: Estratégia Saúde da Família. Instituições de Longa
Permanência de Idosos. Ministério Público do Estado de Santa Catarina.
Estatuto do Idoso. Atendimento domiciliar.

1. INTRODUÇÃO
A relevância do tema decorre de uma falha sistêmica verificada na
atuação na tutela coletiva da saúde das pessoas idosas: a política pública
1

Promotor de Justiça do Estado de Santa Catarina. Pós-graduado em Processo Civil.
Pós-graduado na Carreira do Ministério Público.
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existente que orienta o público-alvo do “Estratégia Saúde da Família”
não tem se aplicado aos idosos acolhidos em Instituições de Longa
Permanência, embora tais pessoas estejam em situação de vulnerabilidade
presumidamente superior àqueles idosos que permanecem em suas
residências. Com efeito, os idosos em acolhimento comumente precisam
de atendimento médico periódico e, dependendo do grau de dependência
(o grau de dependência elevado é um dos motivos mais comuns para
a alocação da pessoa idosa em Instituições) que ostentam, sequer são
capazes de se deslocarem até as unidades de saúde.
Além disso, com a implantação de tal prestação estatal, busca-se o
combate às Instituições clandestinas particulares não só pela perseguição
ministerial, mas também pelo fomento à regularização pela lei da oferta e
demanda, na medida em que as Instituições concorrentes poderão conferir
aos idosos e aos seus familiares a segurança do atendimento à saúde.
Atrelado a esse fato, tem-se ainda que os idosos que estão
institucionalizados e que seriam levados (geralmente em grupos de
dezenas) a uma unidade de saúde para fazerem atendimento de rotina
(normalmente uma Unidade Básica de Saúde), por terem prioridade no
atendimento, acabariam por travar o atendimento do restante do público
em geral, representando uma demanda relevante, prioritária e imprevisível
para o Sistema Único. Por outro lado, com o atendimento através do
Estratégia Saúde da Família, permite-se ao Poder Público se programar
quanto aos atendimentos a serem prestados e às demandas específicas da
geriatria, compondo equipes especializadas no trato da saúde do idoso,
melhorando tanto a qualidade quanto a eficiência do serviço prestado.

2. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA PARA A EXTENSÃO DO
“ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA” ÀS INSTITUIÇÕES DE
LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS
A análise inicial sobre as premissas do ordenamento jurídico que
sustentam a pretensão de que o atendimento domiciliar especializado
seja prestado aos idosos acolhidos em instituições perpassa pelo Direito
Constitucional, Civil, do Idoso e à Saúde, demandando a compreensão
ainda do propósito de cuidado das Instituições de Longa Permanência e
do público-alvo do Estratégia Saúde da Família.

246

REVISTA DE DIREITO SANITÁRIO DA COMISSÃO DA SAÚDE
Saúde e Ministério Público - Desafios e Perspectivas

2.1. Direito fundamental à saúde do isoso e
atendimento domiciliar
Em termos gerais e iniciais, o direito fundamental à saúde é
consagrado no ordenamento jurídico pátrio como norma originária da
Constituição Federal (dotada, portanto, de hierarquia normativa máxima),
de eficácia plena (os contornos básicos sobre o dever prestacional do Poder
Público são extraíveis do próprio texto constitucional) e de aplicabilidade
imediata (a produção de efeitos é imediatamente exigível no plano jurídico,
conforme o art. 5º, § 1º, da Constituição, apesar de a sua concretização
poder ser limitada no plano fático por razões orçamentárias, justamente
pelo seu caráter de direito social).
A doutrina especializada explica ser um direito fundamental
multifuncional2, ou seja, tanto de defesa contra arbitrariedades estatais,
assegurando no plano jurídico a liberdade individual sobre as decisões
relativas à própria saúde (o direito de não se submeter a tratamento
cirúrgico arriscado, por exemplo) quanto de caráter obrigacional do
Estado, demandando prestações materiais (notadamente através do SUS),
sendo este o aspecto que nos interessa em especial.
Sobre a obrigação que o Poder Público assumiu no texto
constitucional quanto ao direito individual e social à promoção da saúde,
o art. 196 dispõe que “a saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido 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”. Ainda, o
art. 198, inciso II, estabelece como diretriz do SUS o atendimento integral,
que abarca atividades assistenciais e preventivas.
A essas determinações soma-se outra do texto constitucional, dotada
dos mesmos predicados típicos dos direitos fundamentais já expostos,
essencial à compreensão da proposta primordial deste escrito:
Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de
amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação
na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e
garantindo-lhes o direito à vida.

2

PIVETTA, Saulo Lindorfer. Direito fundamental à saúde: regime jurídico,
políticas públicas e controle judicial. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014,
p. 37-39.

247

REVISTA DE DIREITO SANITÁRIO DA COMISSÃO DA SAÚDE
Saúde e Ministério Público - Desafios e Perspectivas

§ 1º Os programas de amparo aos idosos serão executados
preferencialmente em seus lares.

A garantia aos idosos de que os serviços públicos prestacionais
ser-lhes-ão prestados em seu domicílio decorre do próprio princípio da
dignidade humana compreendido na dimensão da igualdade material (e
não meramente formal), promovendo a facilitação do acesso como forma
de compensar as dificuldades inerentes ao avanço da idade.
Trazendo mais densidade normativa e especificidade ao comando (já
plenamente exigível), o Estatuto do Idoso preconiza que:
Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do
idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde –
SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário,
em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços,
para a prevenção, promoção, proteção e recuperação
da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que
afetam preferencialmente os idosos.
§ 1o A prevenção e a manutenção da saúde do idoso
serão efetivadas por meio de:
I – cadastramento da população idosa em base territorial;
II – atendimento geriátrico e gerontológico em
ambulatórios;
III – unidades geriátricas de referência, com pessoal
especializado nas áreas de geriatria e gerontologia social;
IV – atendimento domiciliar, incluindo a internação, para
a população que dele necessitar e esteja impossibilitada
de se locomover, inclusive para idosos abrigados e
acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem
fins lucrativos e eventualmente conveniadas com o Poder
Público, nos meios urbano e rural;

Diante de tais premissas jurídicas, tem-se por estabelecido que o
Poder Público tem sim a atribuição de prestar serviço de saúde aos idosos
especializado em geriatria e gerontologia social; que o atendimento deve
ser domiciliar para os idosos abrigados e acolhidos em instituições de
longa permanência.
A essa premissa soma-se a obrigatoriedade de atuação ministerial
na hipótese, com o fito de estabelecer que o Ministério Público é o agente
estatal por excelência a quem foi confiado zelo aos direitos individuais
indisponíveis e coletivos em sentido estrito dessa parcela hipervulnerável
dos idosos. Para tanto, a par de todo o arcabouço jurídico constitucional e
legal sobre o tema (que pode ser resumido a uma leitura conglobada dos
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art. 127 da Constituição da República3, e do art. 52 do Estatuto do Idoso4),
tem-se a Resolução n. 154, de 13 de dezembro de 2016, do Conselho
Nacional do Ministério Público5, que normatiza que o Órgão de Execução
com atribuição natural realize vistoria com periodicidade mínima atual
nas instituições de longa permanência de idosos. Constata-se assim que
o principal agente na defesa e promoção de direitos fundamentais, tanto
individuais quanto coletivos, é o Ministério Público, cabendo-lhe, para
tanto, a organização dos demais serviços públicos quando esta se mostrar
ineficiente.

2.2. O dever estatal de prestação de serviços de saúde in
loco e o dever de cuidado e assistência da instituição de
longa permanência
Apesar de o texto do supracitado art. 15 do Estatuto do Idoso se
referir limitadamente a instituições públicas, o acolhimento em instituições
privadas não tem o condão de exonerar o Poder Público do cuidado com
a saúde.
Ora, a saúde como direito fundamental é uma demanda premente
da dignidade humana, e o Poder Público tem a sua existência fundada
justamente no atendimento dos anseios dos cidadãos, de modo que a
prestação de tal serviço é inerente ao pacto entre o sujeito e o Estado.
Desse raciocínio se extrai que o Estado não se pode exonerar de tal
atribuição por sua própria vontade, não podendo delegar serviço tão crucial
a particulares sem o devido critério. Exatamente por isso as instituições
de longa permanência evidentemente não se prestam a substituir o SUS
3

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro
de 1988. Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>.
Acesso
em: 12 ago. 2019.

4

BRASIL. Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. Dispõe sobre o estatuto do
idoso. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.
htm>. Acesso em: 5 jun. 2019. Art. 52. As entidades governamentais e nãogovernamentais de atendimento ao idoso serão fiscalizadas pelos Conselhos do
Idoso, Ministério Público, Vigilância Sanitária e outros previstos em lei.

5

BRASIL. Conselho Nacional do Ministério Público. Resolução n. 154, de 13 de
dezembro de 2016. [Dispõe sobre a atuação dos membros do Ministéiro Público
na defesa dos direitos fundamentais das pessoas idosas residentes em instituições de
longa permanência e dá outras providências]. Disponível em: <http://www.cnmp.
mp.br/portal/images/normas/RESOLUO_154.pdf>. Acesso em: 12 ago. 2019.
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para os consumidores de seus serviços. Impera então delimitar quais são
as suas atribuições quanto ao trato da saúde do idoso.
A principal definidora de normas para tais instituições é a Resolução
da Diretoria Colegiada da ANVISA n. 283, de 26 de setembro de 2005, da
qual se destaca que:
Quanto às definições, tem-se por cuidador de idosos –
pessoa capacitada para auxiliar o idoso que apresenta
limitações para realizar atividades da vida diária;
4.2 – A instituição deve propiciar o exercício dos direitos
humanos (civis, políticos, econômicos, sociais, culturais
e individuais) de seus residentes;
5.2.1 - A instituição deve elaborar, a cada dois anos, um
Plano de Atenção Integral à Saúde dos residentes, em
articulação com o gestor local de saúde.

Sobre o Plano de Atenção Integral, analisando detidamente seu
regramento, constata-se que ele se destina a promover o controle de
doenças, medicamentos e tratamentos de cada indivíduo acolhido, bem
como, eventualmente, o seu transporte emergencial. Não há, portanto,
disposições a indicar que a instituição deva ter uma equipe própria,
completa e especializada na saúde do idoso, o que existe, entretanto, para
o Poder Público.
Apesar disso, poder-se-ia opor que o idoso em situação de
acolhimento não estaria em seu lar (termo do texto constitucional para o
caso) ou domicílio (usado pelo Estatuto do Idoso).
Tal oposição não faria sentido primeiramente porque a interpretação
da Constituição deve primar pelo sentido que dê máxima efetividade aos
seus preceitos fundamentais e que promova uma compreensão una e coesa
do texto constitucional.
Além disso, o conceito de domicílio abrange tal situação. Sobre o
tema colhe-se da doutrina civilista6:
Domicílio civil da pessoa natural é o lugar onde estabelece
residência com ânimo definitivo, convertendo-o, em
regra, em centro principal de seus negócios jurídicos ou
de sua atividade profissional. Note-se a amplitude da
definição.

6

250

GAGLIANO, P. S.; PAMPLONA FILHO, R. Domicílio civil. In: Novo curso de
direito civil: parte geral 1. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2018. cap. 7, p. 319-330.

REVISTA DE DIREITO SANITÁRIO DA COMISSÃO DA SAÚDE
Saúde e Ministério Público - Desafios e Perspectivas

Compõem-na duas situações, que geralmente se
confundem, mas possuem caracteres distintos.
A primeira é a noção de domicílio ligada à vida privada
da pessoa, às suas relações internas, sugerindo o local
onde reside permanentemente [...].
A segunda, que interessa à atividade externa da pessoa, à
sua vida social e profissional, refere-se ao lugar onde fixa
o centro de seus negócios jurídicos ou de suas ocupações
habituais. Tanto em uma hipótese quanto em outra,
estamos diante da noção de domicílio.

O conteúdo do texto é perfeitamente compatível com a situação
daquele idoso que está acolhido em uma instituição, já que é ali que ele
estabelece sua residência com ânimo definitivo, onde centra sua atividade
diária e trava suas relações e ocupações habituais. Entender que a instituição
de longa permanência do idoso não é o seu lar ou o seu domicílio seria
negar reconhecimento jurídico a uma situação fática inconteste, já que tal
pessoa não está em sua residência familiar e tampouco está em situação
de rua; corresponderia, portanto, a submetê-lo a um limbo jurídico.
Para o âmbito do serviço público a ser prestado, especialmente, o
que mais importa para a ideia de atendimento domiciliar é que o usuário
tenha a prestação do serviço no lugar em que habitualmente é encontrado
e onde possa estabelecer habitualidade e confiança com a equipe de
referência.
Com tais ponderações, compreende-se que a função da instituição de
longa permanência de idosos não é de prestar os serviços de saúde, mas
apenas os cuidados diários e os encaminhamentos e acompanhamentos
a consultas, exames e cirurgias e que o atendimento devido pelo Estado
deve ser prestado através de serviço próprio, no âmbito domiciliar, e tal
atuação, conforme a estrutura do SUS, incumbe ao Estratégia Saúde da
Família.
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3. ANÁLISE CASUÍSTICA DA INICIATIVA EXTRAJUDICIAL
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE EXTENSÃO DO
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA AOS IDOSOS
EM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA EM
JOINVILLE-SC
3.1. Termo de Ajustamento de Conduta para
estruturação e efetivação do serviço
As constatações fáticas e jurídicas expostas subsidiaram a
implantação do Estratégia Saúde da Família nas Instituições de Longa
Permanência de Idosos de Joinville a partir da iniciativa do Ministério
Público, através da 15ª Promotoria de Justiça, com o acolhimento do
projeto pelo Conselho Municipal de Direitos dos Idosos e o convencimento
do Executivo Municipal, que aderiu e auxiliou na sistematização do
atendimento, resultando na pactuação do Termo de Ajustamento de
Conduta no bojo do Inquérito Civil n. 06.2018.00001736-1, que entrou
em vigor no dia 26 de abril de 2018.
O Termo foi submetido à análise do Conselho Superior do
Ministério Público Catarinense, que o homologou, estando ele em pleno
vigor.
Dentre as normas convencionadas, destacam-se as seguintes, que
estipulam o funcionamento da prestação estatal:
CLÁUSULA 2ª - O atendimento das necessidades de
saúde da população idosa residente em ILPIs será
prestado pelos serviços de Atenção Básica de acordo com
o seguinte fluxo:
I- No contato inicial da ILPI com a Unidade Básica
de Saúde responsável, será exigida a comprovação
da regularidade da instituição perante o COMDI e a
Vigilância Sanitária;
II- Comprovada a regularidade, deverá a Unidade Básica
de Saúde incluir a ILPI em seus cadastros e realizar,
no prazo máximo de 30 dias, visita de sua equipe à
instituição para a identificação das necessidades de
saúde dos idosos residentes;
III- Na mesma ocasião, a Caderneta de Saúde da Pessoa
Idosa será fornecida a todos os idosos residentes na ILPI,
devendo a equipe iniciar o preenchimento do referido
documento, inclusive registrando a demanda por fraldas
geriátricas, e prestar aos pacientes e aos funcionários da
instituição as devidas orientações quanto ao seu uso;
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IV- A equipe de saúde, em sua visita inicial, classificará
cada idoso de acordo com o Protocolo de Identificação
do Idoso Vulnerável;
V- Concluída a visita, a equipe de saúde elaborará, em
conjunto com o responsável técnico pela ILPI, o plano
de cuidado de cada idoso conforme os protocolos de
atendimento, a fim de que sejam ofertadas consultas
médicas e de enfermagem à população residente na
instituição e para que sejam programadas as visitas
domiciliares e o fornecimento de insumos, ressalvados os
produtos não padronizados, de higiene pessoal e aqueles
inerentes aos serviços prestados pela ILPI;
VI- O plano de cuidado elaborado pela equipe de saúde e
pela ILPI deverá ser compartilhado com os familiares do
idoso pela instituição, para que sua corresponsabilização
no cuidado integral à saúde do idoso seja fortalecida;
VII- Na periodicidade estabelecida pelo plano de
cuidado, deverão ser dispensados, pela Unidade de
Saúde responsável, os medicamentos do elenco básico
padronizados pelo Município e insumos necessários
à atenção primária à saúde dos idosos residentes
nas ILPIs, os quais serão entregues a funcionário
especialmente designado pela direção da instituição, que
ficará responsável pela guarda, entrega e administração
de tais itens;
VIII- Independentemente do registro mencionado no
inciso III, o fornecimento de fraldas geriátricas aos
idosos residentes nas ILPIs ocorrerá de acordo com os
critérios definidos pelas decisões proferidas nos autos da
Ação Civil Pública nº 0317039-52.2015.8.24.0038 e no
Agravo de Instrumento nº 4005444-102017-8-24.0000
e apenas enquanto durarem seus efeitos.
IX - Em razão dos axiomas constitucionais da igualdade
e da isonomia, tal obrigação não será sancionável
pela multa estabelecida na Cláusula 8ª, sujeitando-se,
exclusivamente, à execução através da Ação Civil Pública
nº 0317039-52.2015.8.24.0038.
CLÁUSULA 3ª - O serviço se iniciará em 30 dias a contar
da assinatura do presente termo e consistirá atendimento
domiciliar a cada ILPI regularizada com periodicidade
mínima bimestral, informando-se ao representante da
instituição, a cada oportunidade, a data do atendimento
seguinte.
III – DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DOS PACTUANTES
CLÁUSULA 4ª - O Ministério Público se compromete
a, antes do início da data prevista para inauguração
da extensão do serviço, promover palestra conjunta
elucidativa sobre o objeto do presente termo de
ajustamento de conduta, especialmente sobre as
exigências e os limites do serviço; o COMDI se
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compromete a organizar o espaço e a convidar os
responsáveis pelas instituições e os representantes do
Executivo Municipal para o evento;
CLÁUSULA 5ª - O COMDI se compromete a enviar
bimestralmente à Gerência Municipal de Atenção
Básica à Saúde a listagem atualizada das instituições
regularmente cadastradas, destacando as inclusões e
as exclusões do período para que o órgão municipal
estenda ou limite (respectivamente) o atendimento;
as exclusões deverão ser comunicadas de imediato à
instituição, concedendo-lhe o prazo de 30 dias para
sanar a irregularidade apontada;
CLÁUSULA 6ª - A Vigilância Sanitária Municipal,
promoverá a imediata comunicação à Gerência Municipal
de Atenção Básica à Saúde sobre as instituições que,
já notificadas a sanar irregularidades relevantes que
revelem grave risco ou efetivo prejuízo à saúde dos idosos
(critérios técnicos a serem analisados e fundamentados
pela equipe), não solucionarem a exigência no prazo
assinalado, a fim de que, sem prejuízo das demais
medidas cabíveis, seja promovida a sua exclusão do
atendimento domiciliar até que retorne à situação de
regularidade;
PARÁGRAFO ÚNICO - Os casos de exclusão de
instituições do serviço serão comunicados ao Ministério
Público no prazo máximo de 10 dias a contar da sua
efetivação.
CLÁUSULA 7ª - A cada um dos três primeiros trimestres
de operação a Secretaria Municipal de Saúde encaminhará
ao Ministério Público relatório periódico, contendo os
dados básicos sobre os serviços prestados e a avaliação
fundamentada sobre o desenvolvimento da iniciativa;
após o referido período será analisada a eventual
necessidade de prorrogação desse acompanhamento;

Da análise das cláusulas, nota-se que o pacto firmado teve por
finalidade precípua que o atendimento fosse estendido especialmente às
instituições regularmente registradas no Conselho Municipal de Direitos
do Idoso (órgão democrático e paritário que tem por atribuição fiscalizar
o atendimento das instituições às demandas dos demais órgãos públicos,
especialmente da Vigilância Sanitária Municipal). Tal medida teve por
finalidade reforçar a figura central e democrática do órgão colegiado
no controle da regularidade das instituições de longa permanência,
justamente por isso foram pensadas normas para que periódica e
episodicamente fosse feita a atualização dos cadastros de instituições de
regularizadas, bem como que firmassem a comunicação entre o Conselho
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e a Vigilância Sanitária para exclusão de entidades, o que, por sua vez,
confere especial coercibilidade aos comandos dos agentes da vigilância.
Convencionou-se ainda condicionar a permanência da instituição no
programa à manutenção de sua situação de regularidade, controle a ser
realizado pelo Conselho Municipal a partir do encaminhamento periódico
de informações pela Vigilância Sanitária.
Com isso promoveu-se o fortalecimento de tais instituições,
conferindo exequibilidade e coercibilidade às suas atuações. Sob essa
perspectiva ainda houve forte movimento de fomento à regularização.
Isso porque o ordenamento jurídico não confere qualquer tratamento
vantajoso às instituições que empenham notórios esforços organizacionais
e econômicos para o cumprimento das determinações normativas próprias,
em especial aquelas constantes do Estatuto do Idoso e da Resolução da
Diretoria Colegiada 283 da ANVISA. O que se tem na prática, portanto, é
que a instituição busca se regularizar para adimplir aos comandos jurídicos,
entretanto, não se conferia efetivamente vantagem ao empreendimento.
Contudo, alterando-se tal realidade fática, as instituições
regularizadas passam a contar com um diferencial extremo: os idosos
acolhidos – assim como os familiares desses idosos –, ao contratarem
um serviço regularizado, contam com a tranquilidade e a satisfação de
saberem que ali há a garantia da prestação de serviço de saúde in loco
e da presença marcante do Poder Público no empreendimento. Tal
vantagem é de presumível cunho decisivo na escolha da instituição de
acolhimento, fomentando os negócios que cumprem fielmente as normas
de funcionamento e se submetem à fiscalização dos órgãos públicos. Com
isso então se estabelece, de modo inédito, um efetivo interesse, não só
jurídico, mas financeiro e empresarial, de que as instituições busquem sua
regularização. Nesse movimento a própria demanda de clientes se torna
responsável por tal cobrança e fiscalização das entidades, aliando-se o
instituto democrático do controle consumerista ao interesse público de
fiscalização que antes estava adstrita aos órgãos que têm a sua incumbência
pregada no Estatuto do Idoso: Ministério Público, Conselho de Direitos do
Idoso e Vigilância Sanitária (art. 52).
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3.2. Relatório das unidades da estratégia de saúde da
família sobre os desafios e avanços na implantação do
programa
Por se tratar de uma iniciativa de fato inovadora e sem paradigmas
de atuação, promoveu-se estudo de caso para a avaliação dos desafios,
impactos, repercussões e perspectivas com as equipes diretamente
incumbidas pelo Poder Público para a prestação do serviço, espalhadas
pelas regiões de atendimento do Estratégia Saúde da Família em Joinville.
Optou-se em estabelecer que cada uma das equipes de saúde ficaria
responsável por englobar nos seus atendimentos as instituições que se
encontrassem em sua área de atuação, obedecendo ao critério territorial
que ordinariamente já define a prestação do serviço.
Foi elaborado então um questionário contendo indagações
pragmáticas e concernentes à implantação fática do serviço, obtendo-se
resposta de cada uma das regiões que atendem ao município.
Com o intuito de facilitar a compreensão e análise dos resultados,
fez-se uma seleção das ponderações encaminhadas pelas equipes que
demonstraram significativo intuito contributivo, expostas a seguir7:
1. Quais foram os principais desafios para a implantação?
Bom Retiro: Contatar e chamar para uma reunião os
responsaveis pelas ILP, colocar e ATA para reunião
do CLS informando a nova forma de agir perante os
idosos internados. Orientação a todos servidores da UBS
para que todos saibam como agir e falar uma mesma
linguagem.
Bucarein: Implantação da primeira equipe de saúde da
família da UBSF Bucarein;
Organização da equipe na lógica do cuidado integral a
saúde do idoso;
Muitas ILPIs localizadas no território não possuíam
registro no COMDI e nem alvará sanitário;
A equipe fez um plano de ação para conhecer a realidade
das ILPIs e a implantação e implementação demandou
bastante tempo, visto que eram 15 instituições.
Comasa: Implantação da primeira equipe de saúde da
família da UBSF Bucarein;
Organização da equipe na lógica do cuidado integral a
saúde do idoso;
Muitas ILPIs localizadas no território não possuíam
registro no COMDI e nem alvará sanitário;
7
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A equipe fez um plano de ação para conhecer a realidade
das ILPIs e a implantação e implementação demandou
bastante tempo, visto que eram 15 instituições.
Leonardo Schilickmann: Entre as dificuldades encontradas desde que iniciei atendimento na Instituição
existente na área de abrangência foram à rotatividade
de proprietários preexistindo uma descontinuidade no
atendimento da unidade, orientações que muitas vezes
já havíamos realizadas reforçadas novamente talvez
pela ausência do profissional técnico (enfermeiro,
nutricionista entre outros) em horário integral
disponíveis apenas como RT em horários definidos
pela instituição muitas vezes não mantínhamos contato
direto com estes profissionais, que influi na adesão ao
tratamento do interno e ou continuidade da realização
dos procedimentos (curativos especiais, glicemias, dieta
etc.) Visitas solicitadas para pacientes a serem avaliados
naquele momento sem a devida triagem e a equipe se
deslocava até o local com agenda definida muitas vezes
houve necessidade de atendimento de pacientes que
não estavam na agenda gerando a “olhadinha” assim
sendo obrigando praticamente a equipe a atrasos no
atendimento ou atender sem a qualidade desejada, muitas
vezes foi negociado com administrador, reagendado ou
mesmo atendimento rápido com retorno. Outra questão
observada foi a rotatividade de internos a clientela não é
fixa muitos internos foram para outras instituições e ou
de volta para família havendo assim descontinuidade de
acompanhamento.
2. Foi necessária a contratação de profissionais e equipes
próprias para atendimento da nova demanda? Houve
necessidade de qualificação específica?
Bom Retiro: As médicas ESF fazem o atendimento e a
enfermagem revesa quando existe necessidade de estar
presente na consulta.
Bucarein: Foi necessária montar uma equipe de saúde
da família, pois, a unidade de saúde estava configurada
no modelo de unidade de rede, ou seja, foram chamados
para compor a equipe: uma enfermeira, uma médica de
saúde da família e comunidade, uma agente comunitária
de saúde, uma técnica de enfermagem e uma agente
administrativa, estas duas últimas já faziam parte do
quadro de profissionais da unidade de saúde Bucarein,
mas tiveram sua carga horária ampliada para 40h. Não
houve necessidade de qualificação específica.
Comasa: Não houve contratação de novas equipes.
A equipe de ESF responsável pelo território onde
se localizam as ILPIs assumiu o atendimento destas
instituições.
Leonardo Schilickmann: não foi necessária, pois a
Unidade realizou Territorialização sendo que inicialmente
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não era ESF (Estratégia saúde da família ) e aos poucos
a equipe responsável foi se organizando com as agendas
e realizando as atividades na Instituição e importante
destacar o papel do ACS para realizar agendamentos e
também como “ponte “ entre a equipe e a Instituição
e tudo foi fluindo e se organizando. Lembrando que a
Equipe neste interim realizou programações e retornos
conforme necessidade e este profissional foi de grande
importância para que o processo fosse realizado pois a
visita deste profissional e mais frequente e planejada pelo
supervisor. Quanto a qualificação específica não cremos
que isto seja relevante pois a Equipe Saúde da Família está
preparada para o Atenção Básica ao Idoso a Portaria GM
2528 prevê para esta população como porta de entrada a
atenção Básica/ Estratégia de Saúde da Família. A Rede
de Atenção Psicossocial (CAPS) e a Rede de Urgências
e Emergências (UPAS e Pronto Atendimentos), sendo
assim todos os casos que demandam outras necessidades
são encaminhadas tanto nos níveis de média quanto de
alta complexidade. A equipe conta também com o serviço
de educação continuada da Secretaria e Tele consultoria
para demandas específicas que são encaminhadas ao
serviço a qual se fizer necessário.
3. Como está estruturado o atendimento quanto a
periodicidade, equipe e serviços prestados?
Bom Retiro: 2 vezes ao mês as médicas consultam na
ILP. São consultados idosos que previamente (2 dias
antes a instituição informa) que necessitem renovação
de receita, consultas e exames. No dia da Consulta junto
com a médica vai um administrativo que faz a parte dos
agendamentos, as evoluções são feitas em um notebook
com sistema da unidade onde as receitas e solicitações
ja ficam prontas na hora da consulta, agilizando o
atendimento.
Bucarein: A equipe é composta por: 01 médico de saúde
da família e comunidade, 01 enfermeira, 01 técnica de
enfermagem, 01 agente comunitária de saúde e 01 agente
administrativa; cabe salientar que estas profissionais
não são exclusivas para atendimento as ILPIs, atuando
em várias demandas de atendimento a população. Esta
equipe está organizada duas vezes por semana para
realizar visitas domiciliares nas ILPIs, conforme demanda
avaliada pela instituição, familiar e equipe de saúde da
UBSF Bucarein. Atualmente 08 ILPIs estão de acordo
com o que versa a TAC para atendimento pela equipe
de saúde da família. A prioridade para atendimento
são os idosos avaliados como risco 2 e 3, os demais são
atendidos na UBSF conforme agendamento prévio. O
acolhimento a demanda espontânea é realizado durante
todo o período de funcionamento da USBF. Os serviços
prestados são consulta e avaliação médica, vacina,
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consulta e avaliação de enfermagem, quando necessário
os idosos são encaminhados para outros atendimentos,
como odontologia, por exemplo, a ACS realiza cadastro e
atualiza mensalmente.
Comasa: Os idosos residentes estão sendo avaliados e
classificados de acordo com grau de dependência, a partir
disto é estabelecida a periodicidade de atendimento para
cada idoso de forma individualizada. Ainda no caso da
necessidade de atendimento fora do período programado
a ILPI sinaliza a equipe de ESF e o atendimento é
agendado.
Leonardo Schilickmann: No caso desta Unidade de
Saúde conta apenas com uma Instituição na área fica
cargo da equipe ESF da área delimitada e definida após
a Territorialização e a administração da Instituição tem
acesso tanto por telefone quanto por agendamento na
recepção para as demandas existentes e conta ainda com
o ACS que encontra se ativamente na micro área que está
localizada a Instituição e o acesso se fluí e se acontece
sem problemas através de agendamento e ou semanal
conforme disponibilidade no dia destinado a visita da
equipe que conta com médico , enfermeiro técnico de
enfermagem e ACS.
4. Notou-se redução no número de demandas por
atendimento nas unidades básicas próximas às
Instituições de Longa Permanência pelos idosos
acolhidos?
Bom Retiro: A demanda na unidade está aumentando. O
que ficou nítido foi que os representantes das instituições
agora não ficam vindo 2 a 3 vezes por semana para
agendar e procurar consultas para seus idosos.
Bucarein: Considerando que os idosos tem suas
demandas centralizadas na equipe de referência da
UBSF, se percebeu uma organização e diminuição dos
serviços, pois, as ILPIs procuravam a unidade de modo
a que atendêssemos todas as queixas de forma imediata,
sem muito critério ou organização das necessidades
dos idosos. Durante os acolhimentos a equipe percebeu
que grande parte dos idosos são atendidos em outras
unidades onde o familiar está situado, o que gerava
várias consultas pra uma mesma necessidade, assim
como várias receitas de um mesmo medicamento,
consequentemente um ônus aomunicípio e um excesso
de medicações “em posse” do usuário/instituição/família,
também evidenciando dificuldade de comunicação entre
ILPI e familiares.
Comasa: O número de atendimentos continua o mesmo,
porém, agora de forma agendada e programada.
Leonardo Schilickmann: No caso desta Unidade de
Saúde conta apenas com uma Instituição na área fica
cargo da equipe ESF da área delimitada e definida após
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a Territorialização e a administração da Instituição tem
acesso tanto por telefone quanto por agendamento na
recepção para as demandas existentes e conta ainda com
o ACS que encontra se ativamente na micro área que está
localizada a Instituição e o acesso se fluí e se acontece
sem problemas através de agendamento e ou semanal
conforme disponibilidade no dia destinado a visita da
equipe que conta com médico, enfermeiro técnico de
enfermagem e ACS.
5. Quais os principais benefícios para a saúde dos
atendidos puderam ser observados com a implantação
do atendimento nas Instituições?
Bom Retiro: Uma consulta mais ampla e digna.
Um atendimento holístico para os acamados.
Acompanhamento dos exames.
Bucarein: Aumento da responsabilização dos familiares
e das ILPIs no cuidado integral dos usuários; Melhora
nos serviços das ILPIs, como condições de higiene
do ambiente; Com o TAC, as ILPIs que não estavam
regularizadas começaram a se adequar dentro da RDC
283, melhorando a qualidade do ambiente.
Comasa: O uso correto das medicações prescritas, sem
que o paciente fique sem as medicações ao vencimento
de suas receitas, assim mantendo os benefícios
proporcionados pelo tratamento de cada usuário.
Leonardo Schilickmann: Com o aumento da expectativa
de vida da população aumenta-se a probabilidade de
dependência entre os idosos, então observa se melhoria
da qualidade de vida principalmente para alguns
internos onde o vínculo com familiares estão fragilizados
ou rompidos. O compartilhamento e promoção da
convivência mista entre os internos com diferentes de
diversos graus de dependência também auxilia; Garantia
de espaços adequados, com atendimento humanizado
devidamente fiscalizado; o desenvolvimento de atividades
coletivas e de integração inserido na comunidade,
favorecendo o convívio familiar e comunitário, a
utilização dos equipamentos e serviços disponíveis na
comunidade local.
6. Para o aprimoramento do atendimento aos idosos
há pretensão de efetivar a entrega de medicamentos e
fraldas geriátricas no momento das visitas técnicas?
Bom Retiro: Estuda-se a possibilidade de entregar, mas
estamos aperfeiçoando essa primeira etapa que é as
consultas nas ILP, os representantes das ILP nao veem
dificuldade em estar retirando medicamentos, fraldas e
insumos.
Bucarein: Considerando a corresponsabilidade do cuidado, onde se almeja que a responsabilidade seja dividida
entre familiar, ILPI e serviços de saúde, cada uma
atuando naquilo que é de sua premissa; Considerando
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que há estudos em que afirmam que muitas vezes a
institucionalização do idoso acaba sendo uma decisão da
família por considerar que está sobrecarregada, delegando
toda a responsabilidade para a ILPI; Considerando que
a ILPI repete com os serviços de saúde, às vezes de
forma não consciente, o mesmo comportamento dos
familiares dos idosos; Visando uma relação fortalecida
onde todos os atores deste processo devem assumir suas
responsabilidades, declaramos que não há pretensão de
fornecimento de medicação ou fraldas geriátricas nas
visitas técnicas.
Comasa: No momento não. Em relação às medicações,
como a unidade passa por um período de construção
da nova sede e a farmácia não se encontra em nossas
dependências, dificultando o acesso da equipe às
medicações, ainda existe um controle rigoroso via
sistema da dispensação de medicamentos, que para
maior segurança deve ser realizado pelos farmacêuticos.
Em relação às fraldas geriátricas, o processo de
avaliação da documentação para cadastro no programa
e o fornecimento das fraldas, é individualizado, e requer
documentos pessoais do paciente e seus responsáveis,
como documentos pessoais e comprovantes de renda
e despesas. Assim o cadastro e fornecimento caba se
tornando lento e burocrático, dificultando o acesso dos
pacientes às fraldas geriátricas.
Leonardo Schilickmann: No momento não. Em relação
às medicações, como a unidade passa por um período de
construção da nova sede e a farmácia não se encontra
em nossas dependências, dificultando o acesso da equipe
às medicações, ainda existe um controle rigoroso via
sistema da dispensação de medicamentos, que para
maior segurança deve ser realizado pelos farmacêuticos.
Em relação às fraldas geriátricas, o processo de
avaliação da documentação para cadastro no programa
e o fornecimento das fraldas, é individualizado, e requer
documentos pessoais do paciente e seus responsáveis,
como documentos pessoais e comprovantes de renda
e despesas. Assim o cadastro e fornecimento caba se
tornando lento e burocrático, dificultando o acesso dos
pacientes às fraldas geriátricas.
7. Como foi a receptividade da iniciativa pelos responsáveis pelas Instituições?
Bom Retiro: No início acharam que não daria certo, foi
pedido compreensão e organização das ILP. Passados 2
meses as coisas mudaram de opinião, os responsáveis
gostaram da iniciativa e agora sempre que solicitado
procuram ajudar para a melhoria do atendimento dos
idosos.
Bucarein: A ida da equipe da UBSF aproximou e
melhorou a relação do responsável técnico da ILPI com o
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serviço de saúde. As instituições se mostraram receptivas
as sugestões de aprimoramento do processo de trabalho,
visando o cuidado integral do idoso.
Comasa: Foi boa, visto que as ILPIs não possuíam em
sua grade de serviços, diversos atendimentos ofertados
pela ESF.
Leonardo Schilickmann: Não houve alteração de rotina
de entrega, nossa unidade realiza atendimento médico
sempre que necessário e ou previsto em agenda na
instituição, o médico define a conduta e prescreve as
medicações tanto de caráter continuo, manutenção ou
emergencial e as medicações são fornecidas mediante o
cartão nacional do SUS no horário de funcionamento da
unidade.
8. Considerações ou observações que julgar pertinentes.
Bom Retiro: Em um planejamento como esse nunca se
diz que está finalizado, pois, sempre existe algo para
melhorar. Mas para UBS e para ILP houve melhora
considerável. Acredita-se que em números isso não surta
tanto efeito positivo, mas em efetividade no atendimento
de idosos e acamados esse fluxo melhorou bastante a
rotina de todos.
Comasa: O atendimento as ILPIs, foi implantado visando
a melhoria de serviços ofertados aos usuários residentes
nestas instituições. Tal serviço está continuamente
sendo adequado de forma a atender as necessidades das
instituições e seus residentes.
Leonardo Schilickmann: A Unidade ESF é porta de
entrada do SUS, nossa unidade possui cadastro junto
ao OLOSTECH de todos os moradores da instituição
existente em nossa área. Cabe ressaltar que, com base
no princípio de Territorialização, a Atenção Básica/
Saúde da Família é responsável pela atenção à saúde
de todas as pessoas idosas que estão na sua área de
abrangência, inclusive, aquelas que encontram-se em
instituições O atendimento a esta instituição é básico,
ou seja: gerenciamento das condições de vida e saúde,
ações de imunização, atenção aos quadros crônicos e
agudos e também assistência farmacêutica; baseados
na coordenação do cuidado, do vínculo e continuidade.
Colocamo-nos a disposição no caso se não houve clareza
da proposta de trabalho e agradecemos oportunidade
de participar da organização da gestão do serviço da
Atenção Básica as pessoas idosas.

A vivência narrada pelas equipes participantes evidencia que a
organização e a efetivação do serviço dependem de aprimoramento
constante e diálogo pelos pactuantes do Termo de Ajustamento de
Conduta, refletindo grande êxito na entrega de atendimento de saúde aos
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idosos institucionalizados, em situação de hipervulnerabilidade social,
permitindo ainda a presença marcante do Poder Público e da fiscalização
rotineira como agentes de intensa transformação na rotina e na qualidade
de vida dos idosos em acolhimento.
A médio e longo prazos é de esperar ainda reflexos positivos no
combate às instituições irregulares e clandestinas, esta a ser incentivada e
controlada pelo próprio mercado consumidor de tais serviços, ante à grande
vantagem para acolhidos e familiares de contratarem instituições que
recebem o serviço público de saúde, abrindo-lhe as portas constantemente,
o que fortalece ainda a fiscalização rotineira.

4. EXTENSÃO DA INICIATIVA AO ESTADO DE SANTA
CATARINA
Do quanto já foi exposto, considera-se estabelecido que a iniciativa
tem exigibilidade jurídica e atende satisfatoriamente, no plano material, à
melhoria da qualidade de vida e do gozo do direito à saúde por um nicho
populacional especialmente suscetível a males e agravos e com notória
fragilização do acesso à cidadania, a evidenciar a necessidade emergencial
de que o serviço Estratégia Saúde da Família seja estendido e coletivizado.
Como um serviço projetado pelo Ministério da Saúde, tem alcance nacional
e as razões aqui trabalhadas se aplicam a todo o território brasileiro.
Entretanto, o foco deste estudo, promovido no âmbito do Ministério
Público estadual, é relacionar as formas de atuação coletiva à disposição
no Estado de Santa Catarina.
O que se objetiva de resultado prático e efetivo, em suma, é que o
serviço seja levado às Instituições de Longa Permanência de todo o Estado
de Santa Catarina e, para tanto, vislumbram-se algumas possibilidades
factíveis de atuação ministerial.
Como premissa essencial dessa explanação, reporta-se à experiência
prática de Joinville (note-se: a cidade com maior população no estado),
em que a solução foi construída em conjunto com o Executivo. Para a
prestação do serviço, apesar de toda a obrigatoriedade e cogência das
normas jurídicas definidoras da proteção e promoção da saúde dos
idosos, a discricionariedade administrativa ainda é fator marcante para a
estruturação de todo o serviço, cabendo ao ente definir, dentro da atenção
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básica à saúde, a equipe a ser destinada, os serviços a serem prestados,
a regularidade com que os atendimentos serão feitos e o acesso a outras
portas de entrada para tratamentos de média ou alta complexidade. Além
disso, qualquer solução heterônoma (especialmente a imposição judicial
por Ação Civil Pública) seria absolutamente inócua e de inviável controle,
especialmente porque os agentes que trabalham efetivamente com o
Estratégia Saúde da Família é que serão os responsáveis pelo tratamento
dos idosos hipervulneráveis, de modo que a parceria e a disponibilidade
deles é o que determina a qualidade do serviço. As medidas indicadas
e razoáveis à solução em tempo célere (compatível com a urgência
demandada) são eminentemente administrativas, não judiciais.
Para tanto, o trabalho de convencimento e demonstração, pelo órgão
ministerial, da emergência da extensão do atendimento é fator decisivo
na construção dessa articulação entre Conselho Municipal de Direitos
dos Idosos, Instituições de Longa Permanência e Secretaria Municipal de
Saúde (através da gerência de Atenção Básica). Como o que se pretende
é um serviço contínuo, a informação e a interação dos agentes direta e
ordinariamente envolvidos na iniciativa são imprescindíveis à manutenção
do projeto.
A Estratégia Saúde da Família, apesar de ter estruturação definida
pelo Ministério da Saúde, é de execução municipal, de modo que a
solução a ser dada passará necessariamente por esse diálogo no âmbito
interno de cada município. Apesar disso, por se tratar de uma iniciativa
que já incumbe ao Poder Público, independentemente de qualquer
provocação ministerial, orientações (sem caráter vinculante) inclusive
estaduais pela Gerência de Coordenação da Atenção Básica são salutares
e poderiam provocar a solução de boa parte da demanda. Nesse ponto
lembre-se que existe interesse público primário no atendimento dos
idosos institucionalizados pela Estratégia Saúde da Família porque é um
serviço já existente e estruturado, habituado a esse tipo de demanda e que
evitaria a busca individual multitudinária por atendimentos prioritários
nas Unidades Básicas de Saúde, tendo ainda o condão de presumidamente
reduzir a severidade dos agravos e, conjuntamente, exonerar os serviços
de média e alta complexidades, melhorando a situação de vida e de saúde,
e não apenas conferindo o tratamento de doenças em estágios avançados
e a renovação periódica e real de receitas psiquiátricas; permite ainda a
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diminuição e o controle de dispensação de medicamentos em dosagens
que se tornaram inadequadas ou com efeitos indesejáveis a longo prazo.
Para a promoção da articulação com a rede, o instrumento
extrajudicial mais interessante é a reunião com os envolvidos para a
explicação das propostas, exortação da relevância dos interesses individuais
indisponíveis em tutela e discussão das possibilidades reais do município.
Para instrumentalizar o avençado, tem-se que a mera elaboração de
Recomendação (em detrimento do Termo de Ajustamento de Conduta)
não confere a exigibilidade e a coercibilidade jurídica necessárias para
atuação do Órgão de Execução em caso de descumprimento das disposições
pactuadas.

5. CONCLUSÃO
Com o presente estudo pôde-se ponderar, portanto, que, no plano
teórico-jurídico e no aspecto fático-casuístico, a iniciativa trabalhada
encontra respaldo no ordenamento jurídico para se disseminar
institucionalmente, estendendo o serviço prestado a instituições de longa
permanência de idosos de cunho público ou da iniciativa privada.
Avançando na análise do papel do Ministério Público, aliás, notouse que é seu papel primordial e emergencial a atuação resolutiva no
âmbito administrativo junto ao Executivo para concretizar a prestação
de atendimento domiciliar aos idosos hipervulneráveis acolhidos em
instituições.
Estabelecidas tais premissas, foi elaborada a análise casuística
da iniciativa pioneira travada já na mais populosa cidade do Estado de
Santa Catarina, Joinville. Nesse ponto, a construção colaborativa do ente
ministerial, da Secretaria Municipal de Saúde e do Conselho Municipal
de Direitos dos Idosos, após inúmeras reuniões e amplo debate, culminou
em instrumento normativo complexo a estabelecer obrigações recíprocas:
o termo de ajustamento de conduta para a extensão do serviço público. A
análise municiosa do pacto revela a necessidade de conferir parâmetros
exequíveis e eficientes ao serviço, que atenda às demandas típicas
da idade em termos de saúde e confira exequibilidade aos comandos
convencionados.
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Na sequência, o estudo da execução de implantação daquele acordo
se deu através do relatório circunstanciado em resposta ao questionário
proposto às equipes de atendimento. Cunhou-se e analisou-se, assim,
instrumento hábil, técnico e legítimo a explorar as dificuldades e as
conquistas com a implantação do termo de ajustamento de conduta, a
revelar, indubitavelmente, o sucesso da empreitada na concretização dos
interesses iniciais.
Estabelecidas tais premissas, retomou-se a análise jurídica e técnica
da instituição do Ministério Público Estadual, da qual se extraíram
propostas de atuação coletiva factíveis à extensão da iniciativa pioneira a
todas as instituições de longa permanência de idosos, destacando-se que a
via administrativa consensual revelou-se presumivelmente a mais efetiva
ferramenta de atuação.
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A JUDICIALIZAÇÃO DO PROJETO MAIS
MÉDICOS PARA O BRASIL
Isabel Rodrigues Chanes1
RESUMO
A judicialização da saúde é fenômeno que representa desafio aos sistemas
de saúde, no que tange à alocação de recursos, à gestão do cuidado e aos
consequentes desdobramentos sociais. No presente artigo, ao se adotar
como escopo a judicialização do projeto Mais Médicos para o Brasil
(PMMB), discutiu-se sua relevância no contexto da Atenção Primária à
Saúde (APS), bem como a ausência de exposição de sua judicialização.
A fim de fornecer elementos para a discussão, realizou-se revisão
integrativa de literatura, mediante consulta no SCIELO. Não foram
encontrados estudos específicos sobre o tema. Não obstante, as informações
encontradas foram confrontadas com os dados da literatura internacional
e com a legislação vigente, bem como os dados qualitativos e quantitativos
levantados acerca de processos judiciais entre os anos de 2019 e 2020,
disponibilizados pelo Ministério da Saúde.
Conclui-se que existe uma inanidade no enfrentamento do tema, quer seja
no âmbito jurídico como no sanitário, o que se soma à complexa interação
entre a implementação e a manutenção de políticas públicas pelos gestores
do SUS e a atividade jurisdicional dos magistrados brasileiros.
Palavras-chave: Judicialização da saúde. Programa Mais Médicos.
Atenção Primária à Saúde.

INTRODUÇÃO
A Atenção Primária à Saúde compõe a organização da atenção à
saúde em diversos níveis, sendo este o contato inicial com os cuidados
essenciais, socialmente aceitos e universalmente acessíveis na comunidade
aos indivíduos e às famílias, com sua total participação e custos

1
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suportáveis, à medida em que é desenvolvido um espírito de autonomia e
autodeterminação2.
Nesse sentido, o Programa Mais Médicos para o Brasil, instituído em
2013, nasce como uma estratégia voltada ao combate da desigualdade de
acesso à Atenção Primária, estruturada em três eixos de ação: investimento
em infraestrutura da rede de saúde; ampliação e reforma educacional dos
cursos de graduação em medicina e residência médica no país; e o Projeto
Mais Médicos para o Brasil, de provisão emergencial de médicos em áreas
vulneráveis3.
A judicialização como um todo, fenômeno em que o Poder Judiciário
é provocado a proferir decisões que, por fim, interferem na instituição e
na gestão de uma política pública por outro poder, em que pese decorrer
do desenho institucional vigente4, configura um problema público,
especialmente na saúde, ao passo que, entre 2008 e 2017, houve um
aumento de 130% no número de processos5.
O mesmo se observa em relação ao Programa Mais Médicos,
judicializado desde a sua instituição, inclusive acerca de sua
constitucionalidade (ADI 5035). Entretanto, o Relatório Analítico
Propositivo acerca da judicialização da saúde no Brasil, realizado pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em parceria com o Instituto de Ensino
e Pesquisa (INSPER), publicado em 2019, não faz menção.
Consideradas as alterações que os editais e as portarias sofreram ao
longo dos anos com a reestruturação do Ministério da Saúde em 2019,
em que a gestão do programa passou a ser realizada por nova secretaria,
o rompimento do acordo de cooperação internacional entre o Brasil e o
governo de Cuba, intermediado pela Organização Pan-Americana da Saúde
(OPAS) e a pandemia de coronavírus, a exposição do tema delimita-se aos
anos de 2019 e 2020.

2

Organização Mundial da Saúde/UNICEF, 1979.

3

OLIVEIRA, Felipe Proenço de et tal. Mais Médicos: Um programa brasileiro em
uma perspectiva internacional. Interface. Botucatu: 2015.

4

ROCHA, Bernardo Amaral da. Do direito fundamental à saúde: reflexões
acerca do relatório do CNJ sobre a judicialização da saúde no Brasil. XII Mostra
Internacional de Trabalhos Científicos. São Paulo: 2019.
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BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Judicialização da Saúde no Brasil:
perfil das demandas, causas e propostas de solução. INSPER: 2019.
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Assim, com o objetivo de subsidiar a discussão, buscaram-se
elementos teóricos e dados, de forma que se realizou uma revisão
integrativa das medidas acerca da judicialização e propôs-se retrato do
Programa em questão, desconsiderado pelo Relatório, de forma a expor seu
litígio recorrente como integrante do problema público da judicialização
de questões em saúde e suas políticas públicas.

METODOLOGIA E RESULTADOS
A metodologia adotada pelo presente trabalho trata da busca de
evidências após observação da realidade e identificação de uma situaçãoproblema, amparada pela busca em literatura acadêmica e ponderação
dos resultados encontrados.
A questão norteadora proposta circunscreve-se à ausência de
notabilidade que a judicialização de uma política pública em saúde
específica encontra, evidenciada pela publicação de relatório dedicado
ao tema. Com desfecho esperado, observando-se as decisões judiciais
proferidas, especialmente em cognição precária, os argumentos presentes
na literatura científica indexada no SCIELO (Scientific Eletronic Library
Online), a análise dos dados levantados nas conclusões observadas no
referido relatório, busca-se um diálogo entre a saúde e o direito.
Para identificar as publicações que compuseram a base sobre
judicialização, saúde e políticas públicas, realizou-se levantamento no
site indexador SCIELO. Os descritores utilizados foram judicialização da
saúde e programa Mais Médicos. Para restringir a amostra, foi empregado
o operador and. Não obstante, a pesquisa não resultou no encontro de
documentos.
A partir de nova parametrização, utilizaram-se os descritores
judicialização e atenção primária, empregando-se o operador and, e
obteve-se o encontro de dois documentos.
Diante disso, operou-se levantamento em apartado dos descritores
programa Mais Médicos e atenção primária (and) e judicialização da
saúde. Foram considerados os seguintes critérios de inclusão previamente
estabelecidos: artigos publicados e disponíveis na íntegra, no período de
2019 e 2020, na modalidade original. Quanto aos critérios de exclusão:
artigos em duplicidade, não citáveis e aqueles que, em que pese
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apresentarem os descritores selecionados, não abordavam especificamente
o escopo da pesquisa.
Coadunam-se os achados de literatura com os dados levantados a
partir do controle de processos judiciais recebidos pelo Ministério da
Saúde nos anos de 2019 e 2020 que possuíam como causa de pedir o
Programa Mais Médicos para o Brasil, procedeu-se a uma análise indutiva.
Quanto aos dados extraídos a partir do controle de processos
judiciais mantido pelo Ministério da Saúde relativos aos anos de 2019 e
2020, verificou-se o total de 2.171 resultados cujo assunto catalogava-se
como relacionado ao Programa Mais Médicos.
Com o fito de expor o panorama da judicialização do Programa, mas
ainda analisar qualitativamente os dados levantados, dentro do recorte
temporal, delimitou-se como amostra um total de 200 processos, escolhidos
pelo método de sorteio, metade refletida nos processos recebidos em 2019
e a outra, em 2020.

DISCUSSÃO
1. A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE E A DEMANDA
ADMINISTRATIVA SANITÁRIA
O fenômeno da judicialização da saúde é tema amplamente debatido,
vez que a exigibilidade do direito à saúde fez com que as discussões se
direcionassem ao Poder Judiciário, de tal forma que o Supremo Tribunal
Federal (STF) proferiu decisões paradigmáticas, o Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) instituiu Fórum da Saúde (Resolução CNJ nº 107/2001),
criou o Núcleo de Apoio Técnico aos magistrados (NATJus) e, em 2018,
o Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu critérios objetivos para a
concessão de medicamentos não previstos no SUS6.

6
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Sobrevém a isso um “protagonismo evidente do Judiciário em
detrimento de abordagens envolvendo a Administração”7, de forma que
um dos principais desafios da gestão do Sistema Único de Saúde (SUS),
sob a percepção de gestores municipais nas cinco regiões do país e no
tocante à judicialização da saúde, é ampliar o conhecimento dos órgãos de
controle sobre a gestão do Sistema8.
Isso porque, em consequência, a judicialização cria ou modifica as
configurações das escolhas públicas para atender processos de caráter
individual e aqui se pode ressaltar as demandas que objetivam provisão
de medicamentos não previstos em Protocolos Clínicos e Diretrizes
Terapêuticas9.
Certo é que, nessa circunstância, o magistrado se encontra frente a
situações que exigem não apenas conhecimentos jurídicos, mas também
ponderação de interesses, “do orçamento público e, em última análise,
a própria justiça da decisão, mormente em se considerado o aspecto
macro do decisum e seus efeitos sobre aqueles que não ingressaram no
Judiciário, mas que aguardam na fila para atendimento”10.
A complexidade do problema público se adiciona ao exponencial
aumento de 130% no número de processos entre os anos de 2008 e
2017, conforme demonstra o Relatório Analítico Propositivo acerca da
judicialização da saúde no Brasil, lançado pelo Conselho Nacional de
Justiça (CNJ)11.

7

CASIMIRO, Ligia Maria Silva Melo de; SOUSA, Thanderson Pereira de. A tutela
do direito à saúde pela Administração Pública: delineando o conceito de tutela
administrativa sanitária. Rev. Investig. Const., Curitiba, v. 7, n. 2, p. 601-629,
Aug. 2020.

8

OUVERNEY, Assis Luiz Mafort et al. Gestores municipais do Sistema Único de
Saúde: perfil e perspectivas para o Ciclo de Gestão 2017-2020. Saúde em Debate,
Rio de Janeiro, v. 43, n. spe7, p. 75-91, 2019.

9

MARTINS, Mary Anne Fontenele; GALATO, Dayani. Irregularidades dos
medicamentos comercializados no Brasil: uma análise das notificações e das
medidas sanitárias de 2012 a 2017. Vigilância Sanitária em Debate: sociedade,
ciência e tecnologia, Rio de Janeiro, [s.l.], vol. 6, n. 4, p.23-33, 2018.
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BASTOS, Soraya Pina; FERREIRA, Aldo Pacheco. A judicialização da saúde: uma
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implementação de políticas públicas na área da saúde. Saúde debate, Rio de
Janeiro, v. 43, n. spe4, p. 48-60, 2019.

11

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Judicialização da Saúde no Brasil:
perfil das demandas, causas e propostas de solução. INSPER: 2019.
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A partir da estatística também se pode inferir perda de legitimidade
do sistema sanitário, de forma que, ao tempo em que os críticos à
judicialização ressaltam exatamente o “predomínio dos pleitos individuais,
a desigualdade no acesso à justiça, o não respeito à separação de
poderes e a influência da indústria farmacêutica”12, outra parte entende
que a judicialização, à medida que permite o acesso a serviços de
saúde não previstos no sistema, sinaliza as necessidades não atendidas,
caracterizando-se como relevante instrumento de avaliação de política
pública.
Fato é que a judicialização da saúde é tema complexo e transversal,
de forma que sua resolução exige solução de igual medida. Embora
vários aspectos das políticas públicas sanitárias sejam judicializados,
o mais recorrente se refere à política nacional de medicamentos e à
disponibilização de tratamentos hospitalares, ou seja, matérias afetas à
atenção à saúde de média e alta complexidade13.
Ainda, não se discute a importância do Poder Judiciário a intervir
quando provocado, no intuito de garantir as disposições constitucionais,
mas há de se ressaltar o efeito orçamentário que decisões voltadas a
pleitos individuais trazem na dotação dos entes federativos. São situações
que ocasionam a transferência de recursos de uma coletividade, que se
beneficia de determinada política pública, a um único indivíduo específico
com a finalidade de cumprir determinada decisão judicial14.
Essa transferência de recursos viola o princípio do equilíbrio
financeiro, o qual estabelece o dever de haver, justamente, equilíbrio
entre a receita arrecadada e a despesa realizada no contexto do exercício
financeiro ao qual se refere, bem como confronta o princípio da
especificação, de modo a realizar despesa cuja finalidade não foi prevista
na Lei Orçamentária Anual.

12

D’ÁVILA, Luciana Souza et al. Judicialização da saúde no Brasil e na Colômbia: uma
discussão à luz do novo constitucionalismo latino-americano. Saúde e Sociedade
[online]. v. 29, n.3. 2020.

13

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Judicialização da Saúde no Brasil:
perfil das demandas, causas e propostas de solução. INSPER: 2019.

14

SEVEGNANI, Ana Luisa. Ativismo judicial em matéria de políticas públicas de
saúde: uma escolha trágica? Revista Digital de Direito Administrativo. Vol.
7, n.1, p. 200-225, 2020.
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Assim, em que pese a natureza do orçamento ter sofrido alterações
ao longo do tempo15, especialmente em observação às chamadas emendas
parlamentares, ao objetivar a efetivação de políticas públicas, o Poder
Judiciário acaba por reduzir ainda mais o poder discricionário do
administrador sob o fundamento de se avaliar eventual legalidade de ato
administrativo.
Considerado ainda o artigo 21 da Lei de Introdução às Normas
do Direito Brasileiro (LINDB)16, o qual determina que a decisão que
decretar a invalidação de ato ou norma administrativos deverá indicar,
de modo expresso, suas consequências jurídicas e administrativas, bem
como, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização
ocorra “de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses
gerais”, o magistrado indiretamente deve agir como verdadeiro gestor de
recursos em face da escassez orçamentária, atentando-se à política pública
vigente e a seus aspectos extraprocessuais, a fim de que a interferência
crescente na atuação do Poder Executivo não a inviabilize, o que obrigaria
a Administração a “ajustar suas disponibilidades financeiras, retirando
recursos destinados a outros setores deficitários e prejudicando, inclusive,
a concretização dos direitos sociais”17.
Nesse contexto, nem sempre o magistrado detém todas as
informações necessárias para se debruçar sobre o caso, tendo em mente
a interdisciplinaridade das demandas sanitárias, o grande e crescente
número de ações a serem analisadas e a urgência pleiteada, o que
ocasiona insuficiência temporal para que se confira especial atenção. Esta
constatação se corrobora pela estatística de que apenas 20% das decisões
sobre saúde citam os protocolos de apoio do CNJ18, externados através dos
NATJus.

15

LEITE, Harrison. Manual de Direito Financeiro. Salvador: JusPOIVM, 2020.

16

Decreto nº 4.657, de 4 de setembro de 1942. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm>.

17

SEVEGNANI, Ana Luisa. Ativismo judicial em matéria de políticas públicas de
saúde: uma escolha trágica? Revista Digital de Direito Administrativo. Vol.
7, n.1, p. 200-225, 2020.

18

SENNA, Carlos de Azevedo. Só 20% das decisões sobre saúde citam protocolos de
apoio do CNJ, diz pesquisa. Consultor Jurídico online. Disponível em: <https://
www.conjur.com.br/2019-mar-18/20-decisoes-saude-citam-protocolos-apoio-cnj>.
Acesso em: 8 mar. 2021.
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Assim, nota-se que ações individuais, em nível excessivo, interferem
na concretização de políticas públicas, ao passo que ampliam o escopo
de bens e serviços a serem ofertados pelo SUS, porém, sem o alcance a
todos os usuários de maneira objetiva. Tanto é que, quando comparado
ao cenário internacional, D’Ávila et al19 destaca que um indicador de
avanço na busca de soluções estruturais ao fenômeno da judicialização é
a atribuição de efeitos coletivos às demandas empreendidas, como ocorre
na Colômbia, detentora de situação similar à brasileira.
Nesse sentido, como alvitre para a minimização da judicialização e
melhoramento da qualidade dos serviços públicos, encontra-se a tutela
administrativa sanitária, o que se traduz, como propõe Casimiro e Sousa20,
no:
(a) poder-dever da Administração Pública em atuar,
voluntariamente ou por solicitação do cidadão, para
deslindar questões controversas e, potencialmente,
violadoras do direito fundamental social à saúde, bem
como de outras garantias dele decorrentes, (b) mediante
órgão independente e autônomo, integrado à estrutura
do Sistema Único de Saúde – SUS, (c) adotando as
técnicas concertadas necessárias, podendo desaguar em
atos próprios do controle interno, (d) com decisões de
caráter resolutivo e vinculante.

Enquadra-se nesse conceito, por exemplo, a chamada mediação
sanitária, método consensual de resolução de conflitos no âmbito da saúde
que também possui um viés de compreender as celeumas que culminaram
nos problemas de saúde pública, apresentado no relatório CNJ como
proposta de solução e que traz como exemplo iniciativas estaduais.
Assim, o sucesso da tutela administrativa sanitária depende
não apenas da disponibilização das ferramentas, mas também da
conscientização populacional acerca da existência desses meios
alternativos, de maneira a retomar a legitimidade do sistema sanitário,
bem como o protagonismo do gestor público e a diminuição da cultura da
judicialização que cresce no País.
19

D’ÁVILA, Luciana Souza et al. Judicialização da saúde no Brasil e na Colômbia: uma
discussão à luz do novo constitucionalismo latino-americano. Saúde e Sociedade
[online]. v. 29, n.3. 2020.

20

CASIMIRO, Ligia Maria Silva Melo de; SOUSA, Thanderson Pereira de. A tutela
do direito à saúde pela Administração Pública: delineando o conceito de tutela
administrativa sanitária. Rev. Investig. Const., Curitiba, v. 7, n. 2, p. 601-629,
Aug. 2020.
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2. A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E SUAS POLÍTICAS
PÚBLICAS
O SUS, um dos maiores e complexos sistemas de saúde pública
do mundo, abarca diferentes níveis de atenção e objetiva o provimento
do acesso integral, universal e gratuito previsto constitucionalmente21.
Para tanto, ao abranger a promoção e a proteção da saúde, a prevenção
de agravos e doenças, o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação, bem
como a redução de danos e manutenção da saúde, tal como definida pela
OMS22, a Atenção Primária à Saúde (APS) se caracteriza como o primeiro
e primordial acesso ao sistema.
Assim, observado o processo saúde-doença, a APS incide justamente
em tentar reverter o enfoque curativo, individual, hospitalar e dispendioso
tradicionalmente instituído em um modelo preventivo, coletivo,
territorializado e democrático.
No Reino Unido, a partir do Relatório Dawson, em 1920, surgiu
a moderna concepção de APS, que descreveu suas funções, relações e
organizou o sistema em diversos níveis com base na saúde da população
regionalizada23.
Muitos movimentos levaram, desde então, direta ou indiretamente,
à APS, como a adoção do médico generalista, em 1948, também no Reino
Unido, embrião da medicina de família e comunidade. Em 1979, na
conferência de Alma-Ata, definiu-se APS24 como:
Cuidados essenciais baseados em métodos de trabalho e
tecnologias de natureza prática, cientificamente críveis
e socialmente aceitáveis, universalmente acessíveis na
comunidade aos indivíduos e às famílias, com sua total
participação e a um custo suportável para as comunidades

21

Cabral ERM, Melo MC, Cesar ID, Oliveira REM, Bastos TF, Machado LO, et
al. Contribuições e desafios da Atenção Primária à Saúde frente à pandemia de
COVID-19. InterAm J Med Health 2020;3:e202003012.

22

“A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas
a ausência de doença ou enfermidade”. Decreto nº 26.042, de 17 de dezembro de
1948. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1940-1949/
decreto-26042-17-dezembro-1948-455751-publicacaooriginal-1-pe.html>.

23

MENDES, Eugênio Vilaça. Desafios do SUS. CONASS. Brasília: 2019.

24

Declaração de Alma Ata sobre Cuidados Primários. Organização Mundial da Saúde/
UNICEF, 1979. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/
declaracao_alma_ata.pdf>.
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e para os países, à medida que se desenvolvem num
espírito de autonomia e autodeterminação.

A consolidação internacional da organização da APS possui
interligação com as ideias ventiladas pela medicina preventiva,
especialmente voltada a se pensar a prática médica, formando-se, a partir
daí, uma cultura acerca dos diferentes momentos da atenção25.
No Brasil, a APS tem história registrada por ciclos de
desenvolvimento. O primeiro, em 1924, elevou-se com os Centros de
Saúde criados na Universidade de São Paulo (USP). O segundo, no início
dos anos 1940, com a criação do Serviço Especial de Saúde Pública
(SESP), atualmente Fundação Nacional de Saúde (FNS). O terceiro, a
partir dos anos 1960, desenvolveu-se nas Secretarias Estaduais de Saúde,
com os denominados programas de saúde pública. O quarto, em 1970, “é
contemporâneo da emergência, na cena internacional, da proposta da APS
que seria referendada pela Conferência de Alma-Ata em 1978”26. O quinto,
no início de 1980, paralelo à crise da Previdência Social que desembocou
nas Ações Integradas de Saúde (AIS).
A instituição do SUS culminou no sexto ciclo, gerando uma grande
expansão nos cuidados primários. O sétimo foi marcado pela implantação
do Programa Saúde da Família (PSF) e foi influenciado pelos modelos
praticados em países como Inglaterra, Canadá e Cuba, marcado pelo
Programa de Agentes Comunitários de Saúde. O oitavo e vigente ciclo
é representado pela evolução e adoção da Estratégia Saúde da Família
(ESF), a partir da publicação, em 2006, da Política Nacional de Atenção
Básica (PNAB)27.
Concerne ressaltar que a PNAB passou por duas revisões. A primeira,
através da Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, que flexibilizou
a carga horária da categoria média objetivando suprir o deficit desses
profissionais nas equipes, incluiu a ESF para a população ribeirinha e
programas como Academia da Saúde e Programa Saúde na Escola. Após,
25

FAUSTO, Márcia Cristina Rodrigues; MATTA, Gustavo Corrêa. Atenção primária
à saúde: histórico e perspectivas. In: MOROSINI, Márcia Valéria G. C; CORBO,
Anamaria D´Andrea (Org.). Modelos de atenção e a saúde da família. Rio de
Janeiro: ESPJV/FIOCRUZ, 2007. (Coleção Educação Profissional e Docência em
Saúde: a formação e o trabalho do agente comunitário de saúde, 4). p. 43-67.

26

MENDES, Eugênio Vilaça. Desafios do SUS. CONASS. Brasília: 2019.

27

MENDES, Eugênio Vilaça. Desafios do SUS. CONASS. Brasília: 2019.
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programas como o Requalifica UBS e o Programa Mais Médicos28. Em
2017, a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro, propôs nova revisão das
diretrizes para a organização da Atenção Básica.
Assim, a ESF é o elemento prioritário para a expansão e a consolidação
da APS, no qual as práticas orientam-se pelas necessidades loco-regionais
e pelos determinantes sociais em saúde, o que impacta no processo saúdedoença, tanto no campo do indivíduo quanto no seu contexto familiar e
comunitário29.
Um ponto importante da estratégia é efetivar a capilaridade do SUS
no território nacional, bem como concretizar os princípios e as diretrizes
operacionalizados na APS, a partir do estabelecimento de uma equipe
multiprofissional, a Equipe de Saúde da Família (ESF), composta por, no
mínimo: a) um médico generalista, ou especialista em saúde da família,
ou médico de família e comunidade; b) um enfermeiro generalista ou
especialista em saúde da família; c) auxiliar ou técnico de enfermagem; e d)
agentes comunitários de saúde. Ainda podem ser acrescidos profissionais
de saúde bucal, cirurgião-dentista generalista ou especialista em saúde da
família, auxiliar e/ou técnico em saúde bucal30. A equipe atua de forma
interdisciplinar e é responsável por um número específico de pessoas por
um território determinado.
Porém, desde a instituição da Política Nacional de Atenção Básica
(PNAB), do ponto de vista do funcionamento do SUS, compreendem-se
problemas relacionados à concentração geográfica desigual de profissionais
de saúde, especialmente no denominado Brasil profundo31.

28

GOMES, Clarice Brito e Souza et al. Política Nacional de Atenção Básica de 2017:
análise da composição das equipes e cobertura nacional da Saúde da Família.
Ciência & Saúde Coletiva, 25(4):1327-1337, 2020.

29

CABRAL, ERM; MELO, MC; CESAR, ID; OLIVEIRA, REM; BASTOS, TF;
MACHADO, LO, et al. Contribuições e desafios da Atenção Primária à Saúde frente
à pandemia de COVID-19. InterAm J Med Health 2020;3:e202003012.

30

Política Nacional de Atenção Básica – PNAB. Decreto nº 2.436, de 21 de setembro
de 2017.

31

SANVITO, Wilson Luiz. O Brasil profundo e o sistema público de saúde. Arq Med
Hosp Fac Cienc Med Santa Casa São Paulo 2011; 56(1):47-8.
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Essa crise global da força de trabalho em saúde32 determina-se
por mudanças no perfil demográfico e epidemiológico da população,
o que cria distorções no mercado de trabalho, considerando também
melhores remunerações, principalmente aos profissionais médicos. Não
apenas a escassez geográfica dos profissionais, mas a questão também foi
marcada por suas formações acadêmicas, vez que não correspondiam às
necessidades sociais e de saúde pública, de forma que a necessidade por
mudanças na formação em saúde no Brasil foi motivação para diversas
ações governamentais, sendo a iniciativa de maior abrangência o Programa
Mais Médicos, criado pela Medida Provisória nº 621/2013, convertida na
Lei nº 13.871/201333.
O programa se propôs a reordenar a oferta de cursos de medicina, de
vagas de residência, estabelecer novos parâmetros para a formação médica
no país e promover aperfeiçoamento de profissionais na área da atenção
básica por meio da integração ensino-serviço. Assim, estruturaram-se em
três eixos de ação: a) investimento na melhoria da infraestrutura da rede
de saúde, particularmente nas unidades básicas de saúde; b) ampliação e
reformas educacionais dos cursos de graduação em medicina e residência
médica no país; e c) provisão emergencial de médicos em áreas vulneráveis,
o chamado Projeto Mais Médicos para o Brasil (PMMB).
Com isso, a partir de 2013, esse enfoque deixou de ser efetuado pelo
município e passou a ser realizado pelo governo federal, quando houve
um aumento do valor da bolsa-formação e foi ofertada uma pontuação
adicional de 10% na nota referente às provas de residência médica. Além
disso, foi a partir daí que a especialização em Atenção Primária passou a
ser obrigatória34.
Na busca pelo maior alcance possível do Programa, com o Ministério
da Educação, admitiu-se a participação de médicos estrangeiros, bem como
a de médicos brasileiros com formação no exterior. Esses submetem-se a
32

GASPARINI, Max Felipe Vianna; FURTADO, Juarez Pereira. Longitudinalidade e
integralidade no Programa Mais Médicos: um estudo avaliativo. Saúde Debate.
Rio de Janeiro, v.43, n.120, p.30-42, 2019.

33

OLIVEIRA, Felipe Proenço de, et al. Programa Mais Médicos e diretrizes curriculares
nacionais: avanços e fortalecimento do sistema de saúde. Trab. Educ. Saúde. Rio
de Janeiro, 17(1):e0018415, 2019.

34

OLIVEIRA, Felipe Proenço de et tal. Mais Médicos: Um programa brasileiro em
uma perspectiva internacional. Botucatu: Interface, 2015.
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um treinamento oferecido por universidades brasileiras que contemplam
a linguagem clínica, protocolos assistenciais nacionais e o SUS. Com a
aprovação, recebem um registro provisório para o exercício da medicina
restritamente no âmbito do Projeto, mas que não se equivale ao registro
junto ao Conselho Profissional de Medicina ou à revalidação do diploma
exterior no Brasil, e é chamado de Registro Único do Ministério da Saúde
(RMS). Simultaneamente, aos médicos estrangeiros é atribuído um visto
especial emitido pelo Ministério das Relações Exteriores.
No primeiro chamamento público do Projeto, em julho de 2013,
houve a adesão de 3.511 municípios, que solicitaram 15.460 médicos,
e, em que pese a prioridade por médicos brasileiros, apenas 1.096 com
registro em conselho regional de medicina se candidataram, com 522
médicos estrangeiros35. Há também que se destacar que as escolhas dos
profissionais acerca dos municípios onde exerceriam suas participações
não se coadunava com a maior carência deles por médicos, ou seja, o
problema da interiorização ainda se manifestava, como em comunidades
rurais quilombolas, comunidades ribeirinhas e distritos sanitários
indígenas.
Consequentemente, firmou-se o acordo de cooperação internacional
com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) para o provimento
de médicos cubanos em missão, de maneira que, em 12 meses, foram
recrutados 14.462 médicos (79% cubanos, 16% brasileiros e 5% de demais
nacionalidades), o que atendeu a 93,51% da demanda dos municípios
aderentes36.
O impacto positivo do Programa não se detém apenas ao terceiro
eixo, mas, como anteriormente destacado, à melhoria na formação médica
voltada às necessidades de saúde pública, ou seja, não apenas a prover
quantitativo maior de médicos, mas melhores profissionais e, também,
a ampliação e reforma de Unidades Básicas de Saúde (UBS), principal
ambiente onde se executa a Estratégia Saúde da Família37.

35

SANTOS, Wallace dos, et al. Avaliação do Programa Mais Médicos: relato de
experiência. Saúde Debate. Rio de Janeiro, v. 43, n. 120, p. 126-168, 2019.

36

SANTOS, Wallace dos, et al. Avaliação do Programa Mais Médicos: relato de
experiência. Saúde Debate. Rio de Janeiro, v. 43, n. 120, p. 126-168, 2019.

37

§ 2º, art. 30, Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013.
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Em suma, desde a implementação da Atenção Primária como
estratégia prioritária de organização do sistema de saúde nacional,
para que sua política seja consolidada e revisada, nota-se que, por sua
capacidade de tratar e acompanhar as condições mais comuns, pode
atender a cerca de 80% a 85%38 das necessidades de saúde de uma
população, o que contribui não apenas à prevenção de agravos e melhora
na qualidade de vida dos usuários, mas à redução dos custos globais da
assistência à saúde.
Adiciona-se à importância natural da estratégia suas ações no
combate à pandemia de Covid-19, que é um desafio sem precedentes para
a ciência e a sociedade, além de exigir respostas rápidas e diversas, bem
como o gerenciamento de riscos e a atuação de forma articulada com a
vigilância epidemiológica dos municípios, de forma a estabelecer fluxo de
informação39.

3. O PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMO
DEMANDA SANITÁRIA E SUA JUDICIALIZAÇÃO
A partir dos dados coletados no período de 2019 e 2020, verificou-se
que a política pública, no âmbito da Atenção Primária à Saúde, que mais
sofre impactos com a judicialização trata-se do Programa Mais Médicos,
vez que, de 4.113 processos categorizados como ação judicial, apenas três
se referiam ao Programa Saúde na Escola (PSE), 34 ao Núcleo Ampliado
de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF), 54 ao Programa Nacional
de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ), 139 ao
Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde –Requalifica
UBS, 616 ao Fundo de Financiamento Estudantil voltado a profissionais
médicos (FIESMED) e, finalmente, 3.267 ao Programa Mais Médicos para
o Brasil.

38

NUNES, Rui. Regulação da Saúde. 3ª Ed. Porto: Vida Econômica, 2014, p.
80.; SOLLA, Jorge; CHIORO, Arthur. Atenção ambulatorial especializada. In
GIOVANELLA, Ligia, et al. Políticas e Sistemas de Saúde no Brasil. Rio de
Janeiro: FIOCRUZ, 2009, p. 628.

39

MEDINA, Maria Guadalupe, et al. Atenção primária à saúde em tempos de
COVID-19: o que fazer? Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 36, n. 8,
e00149720, Jun. 2020.
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Porcentagem de Ações Judiciais por Programa

Fonte: autoria própria.

Conforme já exposto, o provisionamento de profissionais aos
municípios prioritários, classificados em oito perfis de vulnerabilidade,
compõe o terceiro eixo de ação do Programa e, aliado ao aperfeiçoamento
dos médicos participantes pelo curso de especialização, com o envolvimento
de atividades de ensino, pesquisa e extensão, traduz o Projeto, em poucas
palavras, em uma espécie de pós-graduação sui generis.
Não obstante, em que pese a comparação, os procedimentos
de seleção dos profissionais participantes diferem-se, uma vez que,
considerado o objetivo de fortalecer a Atenção Primária e distribuir
médicos de forma a melhor atender às necessidades do SUS e de seus
usuários, não há a aplicação de provas vestibulares. Após realizada a fase
de escolha de municípios, somente aos médicos formados no exterior,
brasileiros ou não, é ofertado o Módulo de Acolhimento e Avaliação
(MAAv), onde lhe são lecionados os fundamentos básicos do Sistema Único
de Saúde e protocolos de manejos clínicos brasileiros. Há uma avaliação
para averiguação destes conhecimentos, mas não é classificatória.
A seleção ocorre por meio de chamamento público, instrumentalizado via edital, em que a verificação documental e o processamento
ocorrem eletronicamente, por meio do Sistema de Gerenciamento de
Programas (SGP). A seleção e a ocupação de vagas têm por ordem de
prioridade médicos formados no Brasil ou com diploma revalidado (CRM
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Brasil). A seguir, caso não preenchidas as vagas, médicos brasileiros
formados no exterior e médicos estrangeiros, chamados de intercambistas40.
Relembre-se, no início do Programa a atração de médicos com
inscrição em conselho regional de medicina brasileiro foi baixa. Entretanto,
esse cenário foi revertido, revelando-se indicador de sucesso da ação
estatal. Antes mesmo do rompimento do acordo de cooperação entre o
governo cubando e a OPAS, o preenchimento de vagas por médicos CRM
Brasil já vinha se mostrando crescente e, após o rompimento, anote-se
que, do total de 15.336 vagas preenchidas no Programa até fevereiro de
2021, 8.678 são ocupadas por médicos CRM Brasil41.
Posto isso, verifica-se também que, dentro do período amostral, o
aspecto mais judicializado do Projeto é o procedimento de seleção, em
resumo. Dos assuntos-objeto listados, sumarizados no gráfico a seguir
conforme maior recorrência, pode-se observar nuances coincidentes
com as especificidades de cada edital de chamamento. Tais nuances,
consequentemente, se coadunam com os pedidos requeridos nas petições
iniciais.
Porcentagem por Assunto

Fonte: autoria própria
40

Art. 13, § 1º, Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013.

41

Dados obtidos em consulta realizada no Sistema de Gestão de Programas (SGP) em
23/03/2021.
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A exemplo, dos ciclos mais judicializados, pode-se destacar o
20º, regido pelo Edital nº 08, de 26 de março de 2020, em que as
vagas disponibilizadas destinavam-se à reincorporação de médicos
intercambistas oriundos da cooperação internacional que: a) estavam
no exercício de suas atividades quando do rompimento do 80º Termo
de Cooperação Técnica firmado com o governo cubano; b) foram
desligados do Projeto em virtude da ruptura do acordo de cooperação; e
c) permaneceram no Brasil até 1º de agosto de 2019, data da publicação
da Medida Provisória nº 890 na condição de naturalizado, residente ou
com pedido de refúgio.
Percentual de judicialização por Ciclo

Fonte: autoria própria.

O segundo ciclo mais judicializado (17º) refere-se ao Edital nº 22, de
7 de dezembro de 2018, que se destinou ao chamamento para a ocupação
de vagas que eventualmente restariam desocupadas, remanescentes
da seleção regida pelo Edital anterior, nº 18, de 19 de novembro de
2018, que, por sua vez, objetivou rapidamente reocupar as vagas que
seriam desocupadas pela ruptura do acordo com o governo cubano. Em
coadunação, o segundo assunto-objeto mais requerido é a alocação em
vaga ociosa.
Ademais, infere-se que, direta ou indiretamente, a requisição
judicial consubstancia-se em participar do Projeto, em prosseguir no
procedimento de seleção. Interessante ressalva deve ser atribuída à
inscrição com entrega posterior de documentos, vez que, em sua grande
maioria, fundamenta-se juridicamente com o pedido de interpretação
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análoga à Súmula nº 266 do Superior Tribunal de Justiça42, a qual se
destina a regrar concursos públicos com seleção de provas e títulos, bem
como o exercício de cargos, situação dissonante com a proposta de curso
de especialização com integração ensino-serviço do Projeto, em que a
entrega posterior de documentos deferida em sede judicial gerou, em
diversos casos, desassistência a municípios, bem como gastos públicos
não ressarcidos.
E é nesse ponto que se pode depreender indício pelo qual a
judicialização do Projeto não é entendida como demanda sanitária, uma
vez que o ponto mais judicializado é a seleção, e esta não é diferida, por
muitas das vezes, de chamamento público diverso de concurso público
para provisão de cargos43.
Note-se, em que pese abaixo a estatística geral elucidar que a maioria
dos pedidos liminares são indeferidos, que quando se isola apenas aqueles
que tem por objeto a entrega posterior de diploma ou habilitação para o
exercício da medicina no exterior, a maioria, consubstanciada na súmula
acima mencionada, é deferida.
Decisão Limiar - Entrega posterior de documento

Fonte: autoria própria.

42

“O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse
e não na inscrição para o concurso público”. (SÚMULA 266, TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em 22/05/2002, DJ 29/05/2002, p. 135).

43

“[...] A fim de evitar perecimento do direito invocado, determino à autoridade
coatora que permita provisoriamente ao impetrante que exerça o direito de
escolha do Município onde pretende trabalhar.” Mandado de Segurança. Processo nº
1002604-67.2019.4.01.3400. 16ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco.
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Outro termômetro do equívoco acerca da atividade exercida pelos
profissionais médicos no âmbito da Atenção Primária nesse contexto é a
utilização do Projeto como balizador para a contratação de médicos sem
revalidação de diploma no Brasil e, consequentemente, registro junto
aos conselhos profissionais para atuar na linha de frente ao combate à
pandemia de coronavírus, objeto da ADPF nº 807, ajuizada em 16 de
março de 2021 pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB)44, bem como de
diversas outras ações em primeiro grau45.
Também, a participação no procedimento de seleção é inteiramente
custeada pela União, desde o sistema de informação até as passagens
aéreas46 do profissional, e seu acompanhante, ao município em que
desempenhará suas atividades de ensino-serviço. Quando, por outro lado,
o profissional não atende a critérios mínimos estabelecidos (até no bojo
das decisões judiciais47), o município resta desamparado, e a vaga retorna
à estatística para a preparação de novo edital. Este ínterim pode levar
meses.
Contrapõe-se a isso o percentual de liminares deferidas, em que 100%
das requeridas constatam-se no 18º Ciclo, regido pelo Edital nº 11, de 10
de maio de 2019, que se destinou ao chamamento dos perfis profissionais
compostos por médicos brasileiros, formados ou com diploma revalidado
no Brasil ou formados e habilitados no exterior, mas não contemplou
médicos estrangeiros, meses após o rompimento do acordo Cuba x OPAS.
Destaca-se ainda que o chamamento por médicos brasileiros formados no
exterior se daria apenas em caso de não ocupação das vagas pelo primeiro
perfil prioritário.
44

Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=613
3410>. Acesso em: 11 abr. 2021.

45

Por exemplo: Ação Civil Pública nº 1006216-33.2021.4.01.3500. Associação
Internacional para Profissionais da Saúde em desfavor do Conselho Regional de
Medicina do Estado do Goiás. Ajuizada em: 2 mar. 2021.

46

Portaria Interministerial MPOG/MS nº 266, de 24 de julho de 2013. Disponível em:
<http://maismedicos.gov.br/legislacao>. Acesso em: 11 abr. 2021.

47

“Para garantir a inscrição sem apresentação preliminar de diplomas ou
outros de habilitação para exercício de função, profissão ou cargo, diferida a
obrigatoriedade da apresentação para quando da posse, quando e se houver
aprovação no processo seletivo. Dessa liminar não decorre direito a nomeação
ou posse, o que somente advirá da aprovação em todas as etapas do certame, de
provimento judicial em tal sentido ou da conveniência e oportunidade da própria
Administração”. Mandado de Segurança. Processo nº 1000140-07.2017.4.01.3400.
4ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal.
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Limiar por Ciclo

Fonte: autoria própria.

Nessa linha, em um olhar ampliado dos dados levantados no período
de 2019 e 2020, constata-se que apenas 7% das ações judiciais não
possuíam pedido liminar. Do restante, o percentual de decisões judiciais
a deferir o pedido liminar encontra-se muito próximo ao dos pedidos em
sede de cognição precária indeferidos.

Percentual por limiar

Fonte: autoria própria.

Proporcionalmente, quando do proferimento de sentença, nota-se
padrão similar, ou seja, há casos em que o Juízo defere a antecipação
da tutela, por vezes sem a oitiva da Administração Pública, e seu
convencimento não é revertido após a apresentação de elementos técnicos
e jurídicos pela defesa da União.
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Percentual por Sentença

Fonte: autoria própria.

Depreende-se, por fim, especialmente nos editais de chamamento
publicados em meio à pandemia de Covid-19, que o cronograma de execução
da seleção é exíguo48, o que pode mover a compreensão do magistrado pela
existência da probabilidade do direito49 alegada liminarmente. Porém,
ao passo que se compreende não se tratar de demanda administrativa,
de uma política pública que ao fim objetiva o atendimento de usuários
do SUS com foco preventivo em Atenção Primária e seu melhoramento,
paralelamente à longa tramitação de um processo judicial, a frustração
do interesse público repercute de maneira mais abrangente que o direito
individual tutelado.
Tal constatação se agrega às instituições de multa por
“descumprimento” do mandamento judicial nos exatos termos delimitados
na petição inicial que perdem seu objeto, bem como ao fato de que não há
limite para participação do profissional médico no Projeto, ou seja, findado

48

Disponível em: <http://www.maismedicos.gov.br/cronogramas>.

49

“O Novo Código de Processo Civil [...], tanto para a tutela cautelar como para
a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos
que evidenciem a probabilidade do direito, sendo a mesma [..] suficiente para
a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. [...] Em outras palavras,
tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte
convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará
uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito”. NEVES, Daniel
Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Vol. Único. 9. Ed.
Salvador: Editora Juspodivm, 2017.
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o prazo determinado de participação, poderá o profissional se candidatar
novamente em um novo procedimento de seleção.
Apenas entre o período da decretação do estado de emergência
em saúde pública de importância nacional pela Portaria nº 188, de 3
de fevereiro de 2020, até o mês de março de 2021 (13 meses), foram
publicados 14 editais50.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em linhas gerais, a Atenção Primária à Saúde possui relevância
ímpar no SUS visto compor o aspecto da política que prima pela prevenção
e promoção à saúde e, em que pese não ser o foco da judicialização das
demandas sanitárias, em se tratando de recursos públicos, não é menos
importante o seu estudo.
Nesse diapasão, verificada a tímida exposição do tema, buscou-se
expor a temática, prover um olhar diverso e não menos importante acerca
da judicialização sobre uma das mais relevantes políticas públicas em
Atenção Primária, especialmente ao se observar a recente utilização do
Projeto como referência para as atuações profissionais em meio à pandemia
de coronavírus, indicando que pode o objeto jurídico da judicialização
enredar por novas direções, incitando, portanto, novas discussões.
Considera-se também a relevância na atuação do Poder Judiciário
sobre as políticas públicas sanitárias, de modo que não apenas os
magistrados, mas todos os atores envolvidos, tornam-se influenciadores
de ações estatais, de modo que a reflexão e a discussão sobre os diversos
aspectos demonstram-se necessária, desviando-se do olhar tradicional
do fornecimento de medicamentos e insumos e direcionando-se a
compreender o Sistema Único de Saúde em suas diversas e distintas
complexidades.
Assim, ambicionou o presente estudo convir como substrato a
discussões e estudos futuros a partir da exposição inicial do tema, vez
que o quadro ilustrado representa apenas uma aresta do que se possui
em termos de dados, mormente quando se destacam os oitos anos de
existência do Programa Mais Médicos para o Brasil, suas modificações, a
50
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Disponível em: <http://maismedicos.gov.br/editais-abertos-anteriores>.
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criação do Programa Médicos pelo Brasil objetivando a operação da ação
por um serviço social autônomo, a reestruturação da pasta ministerial e a
pandemia de coronavírus.
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CÓDIGO SANITÁRIO PARA ENTES
DO SISTEMA NACIONAL DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA: MODELO
DE ORGANIZAÇÃO BASEADO NA
INTEGRALIDADE, NA GESTÃO DA
QUALIDADE, NO GERENCIAMENTO DO
RISCO E NOS PERFIS DE COMPETÊNCIA
Lindinalva Helena Barbosa Teixeira1
Alex Sander Duarte da Matta2
Artur Iuri Alves de Sousa3
RESUMO
A atuação da vigilância sanitária nos estados, Distrito Federal e municípios
foi estabelecida por meio de códigos de saúde, regulamentados por
Decretos e Leis, em face do cumprimento ao Princípio da Legalidade
esculpido na Constituição Federal Brasileira de 1988 a que está adstrita
a Administração Pública. Levando-se em conta o resultado relativo ao
diagnóstico situacional quanto à composição e à estrutura organizacional
nas 27 Unidades Federadas (UF) que compõem o Sistema Nacional de
Vigilância Sanitária (SNVS), constatou-se que as normas estaduais e do
Distrito Federal estão amparadas em preceitos jurídicos generalistas,
que não mais atendem aos anseios da sociedade contemporânea nem à
realidade dos determinantes e condicionantes de saúde de seu território.
O estudo evidenciou uma heterogeneidade na aplicação dos temas e nas
diretrizes estabelecidas nos regulamentos do Sistema Único de Saúde
(SUS). Por esta razão, é imperioso que os estados e o Distrito Federal,
por meio dos seus Órgãos de Vigilância Sanitária, revisitem as diretrizes
dos seus regramentos, considerando as especificidades de cada território,
por serem únicas e individuais. Partindo-se dessa premissa, este estudo
1

Advogada Especialista em Direito Sanitário e Segurança do Paciente. Consultora
PNUD.

2

Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária – Anvisa.

3

Gerente-Geral de Conhecimento e Inovação – Anvisa.
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tem por objetivo propor um modelo de código sanitário para os entes
do SNVS, explorando os fundamentos da organização e das práticas
existentes na vigilância sanitária e no SUS, em seus respectivos territórios,
baseados na integralidade das ações de saúde, na gestão da qualidade, no
gerenciamento de risco das atividades de interesse para vigilância sanitária
e nos perfis de competência necessários para que os entes executem suas
atividades.
Palavras-chave: Políticas de Saúde. Regulamentação. Códigos Sanitários.
Ações de Vigilância Sanitária.

INTRODUÇÃO
O conceito ampliado de saúde assumido pela Constituição Federal
Brasileira de 1988 – como resultante de políticas sociais e econômicas
– demanda um avanço no plano da consciência sanitária de todos os
segmentos sociais por intermédio da valorização da qualidade das relações,
bem como dos produtos, processos, ambientes e serviços.
Uma plena estruturação da vigilância sanitária é requisito
fundamental para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS),
principalmente, em virtude de seu poder normativo e fiscalizatório nos
serviços contratados e na qualidade dos insumos terapêuticos ofertados
no âmbito do próprio SUS. Assim, a qualificação da gestão dos serviços
do SUS, por exemplo, pode ser amplamente aperfeiçoada por meio do uso
adequado dos instrumentos de que a vigilância sanitária dispõe4.
Vista por esse ângulo, a vigilância sanitária é um dos braços
executivos que estruturam e operacionalizam o SUS na busca da
concretização do direito social à saúde5. Todavia, a Constituição Federal
Brasileira de 1988 consagra, em seu art. 37, a ideia de que a administração
pública está submetida, entre outros princípios, ao da legalidade, que
abrange postulados de supremacia da lei e o princípio da reserva legal.
A supremacia da lei expressa a vinculação da administração pública
ao Direito, o postulado de que o ato administrativo que contraria norma
4

LUCCHESE, Geraldo. A Vigilância Sanitária no Sistema Único de Saúde.
Disponível em: <https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/886988/mod_folder/
content/0/Texto%208.pdf?forcedownload=1>.

5

Ibdem.
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legal é inválido. Esse princípio está sintetizado na Constituição (art. 5º,
caput, inciso II) pela disposição: “Ninguém será obrigado a fazer ou
deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei6” Isto demonstra
que o Estado de Direito submete todas as relações ao regime da lei.
Para tanto, as decisões fundamentais para a vida da sociedade devem
ser tomadas pelo Poder Legislativo, instituição fundamental do regime
democrático representativo.
Destarte, as exigências da vida moderna não só atribuem ao
legislador o poder de agir, mas o dever de agir, como forma de cobrarlhe respostas rápidas e eficazes diante dos problemas – dever de agir
com a possível presteza e eficácia, pois a propositura de normas de
forma apressada, e muitas vezes até desprovida de reflexão, termina por
ocasionar deficiências, tais como: a incompletude, a incompatibilidade
com a sistemática vigente, a incongruência, e a inconstitucionalidade7.
Nas palavras de Degenhart, “a utilização de fórmulas obscuras ou
criptográficas, motivadas por razões políticas ou de outra ordem,
contraria princípios básicos do próprio Estado de Direito, como os da
segurança jurídica e os postulados de clareza e de precisão da norma
jurídica8”.
É nesse sentido que o princípio da segurança jurídica, como
elemento fundamental do Estado de Direito, consagra que as normas
devem ser precisas e claras para que o destinatário das disposições possa
identificar a nova situação jurídica e as consequências que dela decorrem.
O regramento jurídico – código sanitário – para o Sistema Nacional
de Vigilância Sanitária (SNVS), na qualidade de norma jurídica, revestese de característica de lei ordinária, considerada norma jurídica primária,
devendo se mostrar compatível e harmônica com todo o sistema
jurídico, afinal esta é, em linhas gerais, a função social de uma norma,
ou seja, que seus fundamentos de justiça e de segurança assegurem um
desenvolvimento social harmônico em um contexto de paz e de liberdade.

6

BRASIL. Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988, 5 de
outubro de 1988. Diário Oficial da União. Brasília, 1990.

7

BRASIL. Presidência da República. Manual de redação da Presidência da
República / Gilmar Ferreira Mendes e Nestor José Forster Júnior. – 2. ed. rev. e
atual. – Brasília: Presidência da República, 2002. 140 p. ISBN 85-85142-21-9.

8

DEGENHART, Christoph. Staatsrecht. 3. ed. Heidelberg: C. F. Müller, 1987.
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Ademais, sempre que possível, deve-se avaliar o grau de aceitabilidade
dos destinatários, bem como se factível e exequível.
Importante ressaltar que a simples existência de um código sanitário
não é suficiente para legitimar a intervenção da vigilância sanitária no
âmbito dos direitos e das liberdades individuais. Faz-se necessário que
as limitações por ela impostas sejam proporcionais, isto é, que sejam
adequadas e justificadas pelo interesse público e atendam ao critério de
razoabilidade9, ou seja, há de se ter o equilíbrio entre a restrição a ser
imposta aos cidadãos e os objetivos desejados.
A Constituição Federal diz, no art. 5º, caput, inciso XXXVI, que
“a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada10”. Isto significa que as situações jurídicas individuais
consolidadas devem ser observadas, bem como os efeitos delas,
preservados. Trata-se de premissa fundamental de segurança jurídica,
vértice do Estado de Direito11.
Assim, ao propor um modelo de código sanitário para os entes do
SNVS, deve-se explorar os fundamentos da organização e das práticas
existentes na vigilância sanitária e no SUS, em seus respectivos territórios,
baseados na integralidade das ações de saúde, na gestão da qualidade,
no gerenciamento de risco das atividades de interesse para a vigilância
sanitária e nos perfis de competência necessários para que os entes
executem suas atividades.

9

MENDES, Gilmar. Questões Fundamentais de Técnicas Legislativas – RERE
– Revista Eletrônica sobre a Reforma do Estado – nº. 11, setembro, outubro e
novembro de 2007 – Salvador – Bahia-Brasil. Apud “Representação nº. 930”.
Relator: Ministro Rodrigues Alckmin. In. Diário da Justiça de 2 de setembro de
1977.

10

BRASIL. Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988, 5 de
outubro de 1988. Diário Oficial da União. Brasília, 1990.

11

MENDES, Gilmar. 1990, p. 48; CASTRO, 1989. p. 153.
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MÉTODO
Foi realizada uma revisão narrativa12 com base em textos e artigos
selecionados com abordagem legal, empírica, teórica e/ou conceitual
que discutiam as diferentes formas de organização de órgão públicos,
tendo como foco a organização da Vigilância Sanitária. As referências
bibliográficas foram pesquisadas na coleção do PubMed e Google Scholar.
No levantamento, foram ainda incluídas Leis, Decretos, Portarias e outros
instrumentos legais associados à organização da Vigilância Sanitária.
Foram elaborados um roteiro e um modelo de orientação para
implantação/revisão dos códigos sanitários, bem como para a realização
de atividades de harmonização dos conceitos com entes do Sistema
Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS). O referido roteiro foi dividido
em diretrizes, de 1 a 9, com o objetivo de facilitar a leitura e a reflexão
sobre a matéria.
O escopo deste estudo considerou a organização e as competências
dos entes do SNVS, quanto: à sua forma de gestão; às diretrizes para
formação e capacitação de profissionais; aos objetos de regulação e
controle sanitário; aos instrumentos para propiciar a comunicação e gestão
do conhecimento; e às formas de financiamento sustentável e eficiente das
ações e práticas sanitárias realizadas pelos entes do SNVS.

RESULTADOS
Diretriz 1 – Estrutura Organizacional da Vigilância
Sanitária: Definição de Políticas Públicas; integração das ações de
vigilância sanitária com as ações em saúde; e definição das autoridades
sanitárias e suas respectivas atribuições e competências.
Os regramentos sanitários precisam prever, em seu marco legal, a
missão e a visão do órgão sanitário e a definição do seu locus de atuação. A
organização e a estrutura para funcionamento do órgão devem contemplar
a definição de suas ações, bem como o escopo, a abrangência e o objeto
de normatização, regulação, controle e monitoramento de atividades
econômicas e/ou de serviços de interesse para a vigilância sanitária.
12

TOLEDO, JA; RODRIGUES, MC. Teoria da mente em adultos: uma revisão narrativa
da literatura. Bol. Acad. Paul. Psicol., São Paulo, Brasil-V.37, no92, p.139-156.
2017.
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Da mesma forma, também, prever as atribuições e delegações do poder
de polícia, com a descrição do perfil e competências para autoridades
sanitárias, bem como a definição da formação, qualificação e a capacitação
necessárias para exercer as funções e as atribuições dos cargos para exercer
as atividades no âmbito da vigilância sanitária.
Diretriz 2 – Das competências e Atribuições do SNVS:
Exercício do Poder de Polícia; ações de intervenção nas relações sociais e
econômicas em prol do interesse da saúde e da sociedade; e aprimoramento
dos instrumentos e regulação, controle e monitoramento dos objetos e
atividades de interesse para vigilância sanitária.
A definição dos atos públicos de competência da Vigilância Sanitária
(Visa), via de regra, convergem na identificação de atos como: alvará
ou licença sanitária, termo de ajustamento sanitário (TAS), certificado
de boas práticas de fabricação (CBPF), notas técnicas, autorização de
funcionamento, concessão, inscrição, permissão, cadastro, credenciamento,
registro e os demais atos exigidos, sob qualquer denominação, por órgão
ou entidade da administração pública na aplicação de legislação, como
condição para o exercício de atividade econômica.
Assim, pode-se definir ações sanitárias como conjunto de ações
capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir
nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e
circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
Dentre as ações da Visa, destacam-se a inspeção sanitária como
conjunto de procedimentos técnicos e administrativos que visa à
proteção da saúde individual e coletiva, por meio da verificação in loco
do cumprimento dos marcos legal e regulatório sanitários relacionados às
atividades desenvolvidas e às condições sanitárias de estabelecimentos,
processos e produtos.
Sendo assim, das ações de inspeção e fiscalização, extraem-se os
documentos pertinentes a estas atividades, sendo necessário apontar que
outras ações são de prerrogativa/competência do Órgão de Vigilância
Sanitária, que atos públicos são legítimos para a fiel condução dessas
ações, bem como as formas de regulação sanitária.
Além disso, devem ser abordados assuntos pertinentes aos direitos
e deveres tanto do setor regulado quanto das autoridades sanitárias no
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desempenho de suas funções. Nesse sentido, são elementos fundamentais
para essa diretriz: ter a definição das formas de regulação do Órgão de
Vigilância Sanitária (Visa); a definição dos atos públicos de competência
do Órgão de Visa; a definição dos objetos de regulação do Órgão de Visa; a
definição de Responsabilidade Técnica; a definição dos direitos e deveres
do Setor Regulado e seus respectivos profissionais; a definição do Código
de Conduta e Ética da autoridade sanitária que detalhe as situações de
conflito de interesse nas atividades relacionadas ao Órgão de Visa; bem
como ter a definição de instrumentos para formação e capacitação das
autoridades sanitárias.
Diretriz 3 – Mapa da saúde e a descentralização das ações
de vigilância sanitária: Identificação das necessidades de saúde
do território; identificação dos vazios assistenciais; identificação das
capacidades, instalações, atividades e objetos de interesse para vigilância
sanitária; e a promoção e o fortalecimento do planejamento das ações de
vigilância sanitária.
O Mapa de Saúde, considerando o contexto do território, auxilia
na identificação das necessidades de saúde, capacidade instalada, vazios
assistenciais, base para o processo de planejamento, bem como auxilia a
tomada de decisão quanto às intervenções no território e à direcionalidade
do investimento. Neste sentido, a norma deve apresentar neste capítulo:
identificação do mapa de saúde e as regiões de saúde abrangidos no
território; identificação dos regulamentos e instrumentos pactuados nas
respectivas Comissões Intergestores Bipartite (CIB) que promovam a
regionalização, a descentralização e a delegação das ações sanitárias no
território; identificação dos procedimentos e fluxos processuais para gestão
das ações de vigilância sanitária integradas com a Vigilância em Saúde
e com Atenção Básica; identificação do planejamento e gestão das ações
sanitárias realizadas no território; definição do alvará ou licenciamento
sanitário, bem como seus critérios de concessão; identificação dos
procedimentos e fluxos processuais para o cadastramento e o licenciamento
das atividades sob controle sanitário dos produtos, serviços e ambientes
abrangidos no território; e identificação dos procedimentos e fluxos
processuais com a Rede de Laboratórios de Saúde Pública para o controle
e monitoramento da qualidade dos produtos de interesse de saúde pública
e do padrão de conformidade de amostras ambientais.
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Diretriz 4 – Planejamento das ações de regulação e controle
sanitário: Importância do planejamento das ações de vigilância
sanitária. Definição de critérios baseados no gerenciamento de riscos e
na identificação de oportunidades de intervenção; definição de critérios e
requisitos baseados nos instrumentos e ferramentas do Sistema de Gestão
da Qualidade; integração das ações sanitárias com as demais ações em
saúde; e identificação dos recursos, responsáveis, prazos e avaliação dos
resultados previstos no Plano de Ação e Gestão ou no Planejamento das
ações sanitárias.
O Planejamento é um processo gerencial que diz respeito à
formulação de objetivos para seleção de programas de ação e para
sua execução, levando-se em conta as condições internas e externas à
organização e sua evolução esperada. Outrossim, também considera
premissas básicas que a organização deve respeitar para que todo o
processo tenha coerência e sustentação.
A elaboração do Plano de Saúde será orientada pelas necessidades
de saúde da população, considerando:
a)
Análise situacional, orientada, entre outros, pelos seguintes
temas contidos no Mapa da Saúde: estrutura do sistema de saúde; redes
de atenção à saúde; condições sociossanitárias; fluxos de acesso; recursos
financeiros; gestão do trabalho e da educação na saúde; e ciência,
tecnologia, produção, inovação em saúde e gestão;
b)

Definição das diretrizes, objetivos, metas e indicadores; e

c)

Atividade de monitoramento e avaliação.

Partindo-se dessas premissas, o planejamento das ações sanitárias
deve conter: identificação do cadastro e de descrição situacional de
empresas, estabelecimentos, serviços, ambientes e atividades profissionais
regulados e controlados pelo Órgão de Vigilância Sanitária; identificação
dos instrumentos e formas de gestão de dados e divulgação da informação
dos resultados do controle sanitário dos produtos, serviços, ambientes e
atividades profissionais de competência e de responsabilidade do Órgão de
Vigilância Sanitária; identificação dos procedimentos e fluxos processuais
para corregedoria; identificação dos procedimentos e fluxos processuais
para instrução e apuração do processo administrativo funcional;
identificação dos procedimentos e fluxos processuais para assistência
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jurídica e/ou da Procuradoria; identificação dos procedimentos e fluxos
processuais para gestão de dados e de informação em vigilância sanitária;
e identificação dos procedimentos e fluxos processuais para ouvidoria e
comunicação à sociedade.
Diretriz 5 – Gerenciamento do Risco Sanitário: Identificar,
estimar e analisar os possíveis riscos e eventos ou agravos danosos à
saúde e ao meio ambiente, decorrentes de uma atividade ou objeto de
controle e de interesse para vigilância sanitária; promover a categorização
e a classificação das atividades econômicas de interesse para vigilância
sanitária, baseada no grau de risco da referida atividade e de seu impacto
à saúde e ao meio ambiente; e promover a organização e o planejamento
das ações sanitárias baseadas nos critérios do gerenciamento do risco e da
gestão da qualidade.
Entende-se por Risco Sanitário a propriedade que tem uma atividade,
serviço ou substância, de produzir efeitos nocivos ou prejudiciais à saúde
humana. Risco sanitário agrega o elemento de “potencial dano à saúde”
e, consequentemente, a possibilidade de que um perigo venha causar um
evento adverso.
Pode-se definir o Gerenciamento de Risco Sanitário como aplicação
sistêmica e contínua do conjunto de procedimentos, condutas e recursos,
com vistas à análise quantitativa e qualitativa dos potenciais eventos
adversos que podem afetar a segurança sanitária, a saúde humana, a
integridade profissional e o meio ambiente, a fim de identificar, avaliar
e propor medidas sanitárias apropriadas à minimização dos riscos.
Enquanto o grau de risco como nível de perigo potencial de ocorrência
de danos à integridade física e à saúde humana, ao meio ambiente em
decorrência de exercício de atividade econômica.
Para medir o grau de risco, pode-se utilizar a ferramenta Matriz de
Risco, que permite aos gestores mensurar, avaliar e ordenar os eventos de
riscos que podem afetar o alcance dos objetivos do processo da área.
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A Lei Federal nº 13.874/201913 considera como atos públicos de
liberação a licença, a autorização, a concessão, a inscrição, a permissão,
o alvará, o cadastro, o credenciamento, o estudo, o plano, o registro e os
demais atos exigidos, sob qualquer denominação, por órgão ou entidade
da administração pública na aplicação de legislação, como condição para o
exercício de atividade econômica, inclusive o início, a continuação e o fim
para a instalação, a construção, a operação, a produção, o funcionamento,
o uso, o exercício ou a realização, no âmbito público ou privado, de
atividade, serviço, estabelecimento, profissão, instalação, operação,
produto, equipamento, veículo, edificação e outros.
Desse modo, conforme previsto no Decreto nº 10.178 de 201914, que
regulamenta a Lei Federal nº 13.874/2019, bem como a Resolução da
Diretoria Colegiada – RDC nº 153/Anvisa, de 201715, e suas alterações, e
Instrução Normativa nº 66/Anvisa, de 202016,17, cabe ao órgão e à entidade
responsável pela decisão administrativa acerca do ato público de liberação
a classificação do risco da atividade econômica em:
a)
nível de risco I – baixo risco: atividades econômicas cujo início
do funcionamento da empresa ocorrerá sem a realização de vistoria prévia
13

BRASIL. Presidência da República. Lei Federal nº 13.874/2019 - Institui a
Declaração de Direitos de Liberdade Econômica; estabelece garantias de livre
mercado; altera as Leis nos 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, 11.598, de 3 de dezembro de 2007, 12.682, de 9 de
julho de 2012, 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 10.522, de 19 de julho de 2002,
8.934, de 18 de novembro 1994, o Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946
e a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943; revoga a Lei Delegada nº 4, de 26 de setembro de 1962, a Lei nº
11.887, de 24 de dezembro de 2008, e dispositivos do Decreto-Lei nº 73, de 21 de
novembro de 1966; e dá outras providências.

14

BRASIL. Presidência da República. Decreto nº 10.178/2019 - Regulamenta
dispositivos da Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, para dispor sobre os
critérios e os procedimentos para a classificação de risco de atividade econômica e
para fixar o prazo para aprovação tácita e altera o Decreto nº 9.094, de 17 de julho
de 2017, para incluir elementos na Carta de Serviços ao Usuário.

15

BRASIL. Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 153, de 26 de abril
de 2017, alterada pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 418, de 1º de
Setembro de 2020. Brasília, 2020. Diário Oficial da União.

16

BRASIL. Instrução Normativa IN nº. 66, de 1º de setembro de 2020. Diário
Oficial da União. Brasília, 2020.

17

ANVISA. Guia para implantação de Sistema de Gestão da Qualidade
em Unidades do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Anvisa,
2020. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/
publicacoes/sistema-nacional-de-vigilancia-sanitaria/publicacoes-de-projetos/
integravisaii_guiasgq_interativo_leve-1.pdf>.
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e sem emissão de licenciamento sanitário, ficando sujeitas à fiscalização
posterior ao funcionamento da empresa e ao exercício da atividade
econômica;
b)
nível de risco II – médio risco: atividades econômicas que
comportam vistoria posterior ao início do funcionamento da empresa, de
forma a permitir o exercício contínuo e regular da atividade econômica,
sendo que, para essas atividades, será emitido licenciamento sanitário
provisório pelo órgão competente; e
c)
nível de risco III – alto risco: as atividades econômicas
que exigem vistoria prévia e licenciamento sanitário antes do início do
funcionamento da empresa.
Portanto, o órgão de vigilância sanitária, quando da aferição do
nível de risco da atividade econômica, deve considerar a probabilidade
de ocorrência de eventos danosos; e a extensão, a gravidade ou grau de
irreparabilidade do impacto causado à sociedade na hipótese de ocorrência
de evento danoso, devendo o capítulo conter: identificação dos riscos à
saúde e o grau de vulnerabilidade atribuídos à população de seu território;
identificação e descrição dos regulamentos e procedimentos que definem
o gerenciamento do risco sanitário, para que seja possível mesurar o nível
do grau de risco de suas atividades e atribuições, de modo a minimizar a
ocorrência de danos à saúde humana decorrentes do exercício de atividade
econômica de interesse à saúde; identificação dos documentos referentes à
Matriz de Risco para definição do gerenciamento de risco de suas ações de
controle sanitário; identificação dos tipos de empresas, estabelecimentos
e serviços que possuem maior grau de risco, conforme os requisitos e
procedimentos previstos na matriz de risco e no gerenciamento de risco;
e identificação e descrição das empresas, estabelecimentos e serviços que
atendem aos critérios de priorização para realização de ações sanitárias
programáticas, previstas na matriz de risco;
Diretriz 6 – Sistema de Gestão da Qualidade: Foco nas
necessidades dos cidadãos/sociedade e partes interessadas, considerando o
contexto externo e interno da unidade do SNVS; liderança; planejamento;
apoio; operações; avaliação do desempenho; e melhoria.
A ferramenta da Gestão da Qualidade é utilizada para melhoria da
atuação do SNVS. A implantação do Sistema de Gestão da Qualidade
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(SGQ) nos entes do SNVS vem atender à necessidade de harmonização
e padronização dos processos de trabalho, subsidiando a qualificação das
ações de vigilância sanitária, de modo a contribuir na maior eficiência,
eficácia e efetividade das ações e práticas sanitárias, minimizando o risco
à saúde quando da oferta de produtos e serviços à população.
Conforme apresentado na Resolução RDC nº 34/Anvisa de 201318,
Resolução RDC nº 207/Anvisa de 201819 e na Instrução Normativa
Instrução Normativa nº 32/Anvisa de 201920, para fins de fortalecimento
das ações de vigilância sanitária, os entes do SNVS devem adotar práticas
harmonizadas com SGQ. Sendo assim, devem possuir qualificação e
capacitação requeridas em documentos padronizados e experiência
comprovada nas ações e no controle sanitário no âmbito do seu território.
Portanto, a existência de um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ)
implantado e operante no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS)
traduz-se em padronização da execução de atividades, harmonização
de entendimentos e condutas, otimização de recursos e consequente
elevação da produtividade, contendo: descrição do Manual da Qualidade
implantado pelo Órgão de Vigilância Sanitária; identificação do comitê
gestor da qualidade no Órgão de Vigilância Sanitária; identificação de
procedimentos e fluxos processuais para implantação e monitoramento
do sistema de gestão da qualidade no Órgão de Vigilância Sanitária;
identificação de procedimentos e fluxos processuais para planejamento,
realização, monitoramento e avaliação das ações sanitárias; identificação
18

BRASIL. Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 34, de 8 de julho de
2013. Institui os procedimentos, programas e documentos padronizados, a serem
adotados no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), para
padronização das atividades de inspeção em empresas de medicamentos, produtos
para a saúde e insumos farmacêuticos e envio dos relatórios pelo sistema CANAIS.

19

BRASIL. Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 207, de 03 de janeiro
de 2018. Dispõe sobre a organização das ações de vigilância sanitária, exercidas
pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, relativas à Autorização de
Funcionamento, Licenciamento, Registro, Certificação de Boas Práticas, Fiscalização,
Inspeção e Normatização, no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária SNVS.

20

BRASIL. Instrução Normativa n° 32, de 12 de abril de 2019. Dispõe sobre
os procedimentos, fluxos, instrumentos e cronograma relativos ao cumprimento,
pelos estados, Distrito Federal e municípios, dos requisitos para delegação da
inspeção para verificação das Boas Práticas de Fabricação de fabricantes de
insumos farmacêuticos ativos, produtos para a saúde de classe de risco III e IV
e medicamentos, exceto gases medicinais, para fins de emissão da Autorização de
Funcionamento e do Certificado de Boas Práticas de Fabricação.
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de procedimentos e fluxos processuais para formação, capacitação e
qualificação dos profissionais que atuam no Órgão de Vigilância Sanitária;
identificação da competência e habilidades do corpo técnico profissional
do Órgão de Vigilância Sanitária; identificação do quadro profissional
capacitado, qualificado e em número suficiente para adequada cobertura
das ações sanitárias de competência do Órgão de Vigilância Sanitária; e
identificação e definição de metas e indicadores para monitoramento e
avaliação de desempenho das ações realizadas pelo Órgão de Vigilância
Sanitária.
Diretriz 7 – Gestão da Informação e do Conhecimento em
saúde: Delineamento dos processos críticos junto aos entes que compõem
o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), de forma a favorecer o
gerenciamento do risco sanitário no âmbito do território.
Nesse contexto, é mister estimular os entes do SNVS para
que adotem ferramentas institucionais para gerenciar os dados e as
informações geradas, bem como fortalecer os mecanismos de gestão da
informação e comunicação com os diferentes atores, internos e externos
e, assim, implementar a gestão de conhecimento das práticas sanitárias,
estabelecendo, inclusive, uma rede colaborativa de melhores práticas
adotadas.
A Gestão do Conhecimento está normatizada no documento ISO
30401:2018, logo, temos que o conhecimento é o entendimento obtido
pela experiência e o compartilhamento de como fazer. Destarte, o
capítulo deve contemplar os seguintes pontos: identificação dos bancos
de dados do Órgão de Vigilância Sanitária;
identificação
dos
instrumentos e formas para gerenciamento dos dados e das informações
geradas pelo Órgão de Vigilância Sanitária; identificação dos sistemas de
informação e de comunicação de alertas de risco sanitários; identificação
de instrumentos e formas para resposta à emergência em saúde pública;
identificação dos instrumentos e formas para gestão do conhecimento; e
identificação dos instrumentos e formas de participação da sociedade.
Diretriz 8 – Processo Administrativo Sanitário: Em virtude
da sua função regulatória, a vigilância sanitária constitui o componente
do sistema de saúde de maior interseção com o Direito. Um conjunto de
práticas de vigilância sanitária é pautado nos fundamentos do Direito
Administrativo, cujos princípios e ritos devem ser seguidos de modo que
os direitos de todos sejam assegurados.
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Entre tantas interfaces com o Direito, a atuação em saúde, nesta área
específica, implica procedimentos corretamente executados, para que as
práticas alcancem sua finalidade; ou seja, que a decisão final resultante do
processo administrativo sanitário (PAS) seja conveniente e oportuna para
a Vigilância Sanitária, como braço do Estado responsável pela proteção
da saúde, e, ao mesmo tempo, ofereça garantias para os administrados,
protegendo-os de arbítrios das autoridades administrativas do sistema
de saúde. Levando-se em conta esses argumentos, o capítulo referente
ao P.A.S. deve conter: conceito; princípios do Processo Administrativo
Sanitário; finalidade do Processo Administrativo Sanitário; Infração
Sanitária e suas classificações; as Circunstâncias Atenuantes e Agravantes;
fluxo do Processo administrativo Sanitário, contendo Instauração,
Instrução e Julgamento; Penalidades; Aplicação das penalidades;
Publicação da Decisão Final; Procedimentos de Análise Fiscal, com coleta
de amostras; procedimentos para análise fiscal com e sem interdição e os
Termos sanitários utilizados em vigilância sanitária.
Diretriz 9 – Financiamento das ações de Vigilância
Sanitária: Financiamento dos serviços e ações de saúde, garantido de
forma tripartite, deve ser especíﬁco, permanente, crescente e suﬁciente
para assegurar os recursos e as tecnologias necessários ao cumprimento
do papel institucional das três esferas de gestão, bem como deve contribuir
para o aperfeiçoamento e melhoria da qualidade de suas ações.
O financiamento das ações sanitárias está previsto na Lei Federal nº
8080, de 19 de setembro de 199021, devendo os entes do SNVS considerarem
os requisitos e as normas elencadas nas seguintes normativas:
a)
Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de
201722, publicada no Diário Oficinal da União (DOU) do dia 3 de outubro
de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e os deveres dos
usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de
Saúde;
21

BRASIL. Presidência da República. Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro
de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras
providências.
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BRASIL. Portaria Ministerial. Portaria de Consolidação nº 1, de 28 de Setembro
de 2017. Consolidação das normas sobre os direitos e deveres dos usuários da
saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde.
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b)
Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de
2017 , publicada no Diário Oficial da União do dia 3 de outubro de 2017,
que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos
recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único
de Saúde;
23

c)
Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa nº 153, de 26 de
abril de 2017, publicada no Diário Oficial da União do dia 27 de abril de
2017, alterada pela Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 418, de 1º
de setembro de 2020, e Instrução Normativa nº 66, de 1º de setembro de
2020, que dispõe sobre a Classificação do Grau de Risco para as atividades
econômicas sujeitas à vigilância sanitária, para fins de licenciamento, e dá
outras providências; e,
d)
Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa nº 207, de 3 de
janeiro de 2018, publicada no DOU do dia 5 de janeiro de 2018, que
dispõe sobre a organização das ações de vigilância sanitária, exercidas pela
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, relativas à Autorização de
Funcionamento, Licenciamento, Registro, Certificação de Boas Práticas,
Fiscalização, Inspeção e Normatização, no âmbito do Sistema Nacional de
Vigilância Sanitária (SNVS).
Como disposto na Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de
2012 , o processo de planejamento e orçamento será ascendente e deverá
partir das necessidades de saúde da população em cada região, com base
no perfil epidemiológico, demográfico e socioeconômico, para definir as
metas anuais de atenção integral à saúde e estimar os respectivos custos.
Então, o capítulo deve contemplar os seguintes pontos: identificação dos
custos e despesas para funcionamento do Órgão Sanitário e da realização
das ações sanitárias; identificação das fontes e formas de arrecadação
e de financiamento do Órgão de Vigilância Sanitária; identificação
24
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BRASIL. Portaria Ministerial. Portaria de Consolidação nº 6, de 28 de setembro
de 2017. Consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos
recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde
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BRASIL. Presidência da República. Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro
de 2012. Regulamenta o § 3o do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre
os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito
Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios
de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização,
avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga
dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho
de 1993; e dá outras providências.
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de instrumentos e modelos de fortalecimento das ações sanitárias;
identificação de instrumentos e modelos de mensuração da eficiência
das ações sanitárias realizadas pelo Órgão de Vigilância Sanitária; e
identificação de instrumentos e procedimentos para a realização de
auditorias internas e avaliação.

DISCUSSÃO
Um dos princípios que rege a atividade legislativa é o do Princípio
da Necessidade. Esse princípio indica que o seu exercício tem como
finalidade evitar o abuso do poder de legislar25, evitando a promulgação
de leis supérfluas ou interativas.
O fortalecimento da gestão das vigilâncias sanitárias dar-se-á por
meio de práticas coesas e efetivas. Todavia, isto não será possível se
não conduzida, ou desacompanhada de normas que não identifiquem de
maneira inequívoca os motivos que levaram a gestão pública a propor uma
determinada lei, especialmente aquelas que atingem direitos ou interesses
de terceiros. Esta norma, ou ato normativo que o valha, deve ter um
fundamento objetivo, com vistas à discussão de temas que perpassam,
inicialmente, pela sua estrutura organizacional até o financiamento das
ações de vigilância sanitária.
Nessa função mediadora entre as duas ordens de interesse (saúde e
direito), compete à vigilância sanitária proteger e defender a saúde com
competência técnico-científica, jurídica e política, sem criar obstáculos e
impedimentos desnecessários às atividades produtivas relacionadas com a
saúde. O fato é que a complexidade da natureza do trabalho de Vigilância
Sanitária (Visa) a torna diferenciada das outras práticas de saúde, devido
a seu universo de atuação demandar necessidades de saberes de vários
campos do conhecimento, principalmente o jurídico, tendo em vista que
a atuação em saúde exige a prática do ato administrativo, o qual é espécie
do gênero ato jurídico, que venha a ser praticando dentro dos estritos
limites legais.
Por essa razão, é fundamental desenvolver habilidades que
possibilitem a esses profissionais aplicar o conhecimento advindo do Direito
25
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Sanitário, como atribuição inerente à sua atividade, para construírem seus
próprios regramentos, de natureza jurídica, abordando questões que são
essenciais para a boa e correta gestão da Visa.
A atuação da Visa foi estabelecida por meio de códigos de saúde ou
códigos sanitários, regulamentados por Decretos e/ou Leis. Em estudo
realizado por Matta et al., tem-se o diagnóstico situacional da composição
e da estrutura organizacional dos entes do SNVS na esfera estadual
e Distrital por meio da análise da composição dos códigos sanitários
vigentes nas 27 unidades federadas (UF)26. Na ocasião, o estudo identificou
que há regramentos vigentes que foram publicados na década de 1970,
caso do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, e há regramentos mais
recentes, como os do Piauí, do Rio Grande do Norte e do Distrito Federal,
publicados na década de 2010. Dos regramentos levantados, cerca de 30%
foram publicados antes da Constituição Federal de 1988.
Em um modo geral, pelo menos 88,9% dos regramentos abrangem
ações integradas ao sistema de saúde, como assistência à saúde, vigilância
epidemiológica, vigilância ambiental e saúde do trabalhador. Uma série de
atributos se mostrou pouco presente nos regramentos, como os referentes
às competências da rede laboratórios de saúde pública (48,1%), ao
gerenciamento dos fatores de riscos (22,2%), ao financiamento (33,3%) e
às taxas de fiscalização sanitária (18,5%).
Os regramentos jurídicos publicados, via de regra, apresentaram
uma heterogeneidade na aplicação dos temas e diretrizes estabelecidas nos
regulamentos do SUS. Constatou-se a existência de sistemas complexos,
cujas legislações estaduais e do Distrito Federal estão amparadas em
normas generalistas, elaboradas em sua maioria num momento histórico
idêntico ou semelhante, fundamentando-se em um regramento jurídico,
que não mais atende aos anseios da sociedade contemporânea nem à
realidade dos determinantes e condicionantes de saúde de seu território.
Com o advento das novas legislações que se correlacionam com a
ação da Vigilância Sanitária, a exemplo da Lei da Liberdade Econômica,
26

MATTA, A. S. D; TEIXEIRA, L H. B.; SOUSA, A. I. A. Gestão das ações sanitárias
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a Lei Federal nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, propõe a revisão
do arcabouço legal e jurídico que produzirá a segurança e a efetividade
das ações de Vigilância Sanitária praticadas em cada território, uma vez
que mudanças no cenário político, econômico, social e, principalmente,
jurídico ocorreram nos últimos anos. Assim, é possível propiciar a
intersetorialidade e a transversalidade com as demais áreas da saúde,
especialmente a atenção primária, a epidemiologia, a saúde do trabalhador,
a ambiental, de modo a alinhar as iniciativas que alcancem os princípios
e as diretrizes do SUS já traçadas, desde 2001, na I Conferência Nacional
de Vigilância Sanitária27.
Portanto, no contexto de regulação das práticas sanitárias, tem-se
a necessidade da coordenação do processo de elaboração e revisão dos
Códigos Sanitários, ou regramentos jurídicos equivalentes, com ampla
participação dos entes federativos, do setor regulado e da sociedade.
A efetiva qualificação das ações de vigilância sanitária vem fortalecer
os processos de construção coletiva, uma vez que está associada à definição
das responsabilidades, suportada em critérios técnicos de competência e
na uniformidade na execução de suas ações, com impacto na proteção da
saúde da população.
Para tanto, é imprescindível que os códigos sanitários, na qualidade
de instrumento jurídico norteador das ações da vigilância sanitária,
salvaguardadas as peculiaridades de cada ente, compreendam uma estrutura
harmônica capaz de direcionar esforços para ampliar a qualificação e a
integração das ações preventivas e fiscalizatórias no contexto do próprio
SNVS, com ênfase na cooperação e no compartilhamento de tecnologias,
modelos, dados e informações. O propósito é aumentar a capacidade de
atuação do SNVS, com ganhos de eficiência e efetividade para as ações de
regulação e controle sanitário.
A existência de documento técnico que subsidie a discussão para
a elaboração/revisão do regramento sanitário permitirá aos gestores da
saúde e à própria sociedade aprimorar e inovar as práticas sanitárias
em seu território, de modo a construir um modelo lógico para gestão e
avaliação dos condicionantes e determinantes da saúde, considerando a
27
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regulação, o controle e o gerenciamento do risco à saúde de produtos e
serviços oferecidos à população. As transformações das práticas sanitárias
e as suas inovações dependem do conhecimento dos processos de trabalho
e das ações multidisciplinares, bem como do envolvimento dos atores
internos e externos do SNVS.
Assim, tem-se a necessidade de uma gestão adaptativa e inovadora
na área da saúde, em especial da vigilância sanitária, com a priorização
e a melhoria da eficiência e efetividade das ações e práticas sanitárias,
integração e articulação dos diferentes agentes e atores envolvidos,
capacitação e qualificação de gestores e profissionais de saúde, subsídios
para a realização do planejamento estratégico, a sistemática e a
padronização das práticas e processos de vigilância sanitária, avaliação
e monitoramento dos impactos e dos resultados das ações sanitárias,
fortalecimento do SNVS com a realização de trocas de experiências
e de gestão de conhecimento entre os entes com a formação de redes
colaborativas, e a garantia do financiamento sustentável das ações
sanitárias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A proposta de elaboração de um modelo de documento técnico e
jurídico norteador será de extrema valia, pois os regramentos sanitários
existentes padecem de valiosas diretrizes, atributos, ferramentas e políticas
necessárias a uma gestão de qualidade.
Restou demonstrado, até o momento, o desejo de uma abordagem
de vigilância sanitária menos burocrática, menos fiscalizatória, mas com
o olhar voltado para o monitoramento, para o incentivo aos protocolos e
gerenciamento de risco intrínseco às atividades e aos produtos sujeitos à
ação da Visa, sem esquecer a preocupação relativa ao financiamento das
ações executadas pelos órgãos de vigilância sanitária.
É extremamente válido seguir uma harmonização e uma
modernização jurídica considerando artefatos no âmbito da gestão da
qualidade e do monitoramento e avaliação, que servirão de suporte para a
efetiva avaliação dos resultados da ação da vigilância sanitária.
Por todo o exposto, essa proposição objetiva o desenvolvimento
de uma proposta de atuação da vigilância sanitária que possibilite a
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harmonização de atividades e práticas, como forma de aprimorar a
efetividade das ações e a identificação de critérios de execução das ações,
como orientador das pactuações e programações de Visa.
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