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Introdução
Em virtude do advento da Constituição Cidadã, em
1988, foram consagrados inúmeros direitos
fundamentais sociais, tais como o direito à saúde,
que, posteriormente, vieram a ser entendidos como
de eficácia imediata pelas cortes judiciais brasileiras.
Em razão da ineficácia ou omissão dos poderes
legislativo e judiciário, e da amplitude conferida ao
conceito
de
saúde
adotado
pela
Carta
Constitucional, aliado ao progresso clínico
tecnológico desmedido, inúmeros cidadãos buscam
o Judiciário para verem um direito que lhes é
prometido, garantido.
Dentre estes cidadãos, estão aqueles portadores de
doenças raras, como Síndrome de Berdon e
Síndrome do Intestino Curto, que buscam o custeio
e realização de transplantes intestinais e
multiviscerais pelo sistema público de saúde
brasileiro, gerando gastos de amplitudes gritantes
que vêm a beneficiar poucos indivíduos.

Objetivos
Com o desenvolvimento do trabalho, há o intuito de
contribuir com o avanço da discussão sobre o tema
e a busca de soluções frente a uma demanda já
existente e que conflita de forma direta com a
realidade orçamentária do país; analisar como os
tribunais têm respondido a demanda dos
transplantes intestinais e multiviscerais no Brasil
entre 2014-2016 e entender se sua atuação adequase à Constituição Brasileira, na busca da efetivação
do direito à saúde.

Material e Métodos
A abordagem metodológica se baseará na
proposição de ALEXY (2015) por meio de uma
dogmática em três diferentes níveis: analítico,
empírico (jurisprudencial) e normativo.

Não se deve olvidar que, para as doenças raras
digestivas mencionadas, o SUS, até 2014, apenas
oferecia a nutrição parenteral (via cateter), que não
é capaz de curar as moléstias, apenas possibilita a
nutrição do indivíduo.

Conclusões
É possível afirmar que a demanda dos transplantes
intestinais e multiviscerais, por ter sido judicializada,
despertou maior preocupação da Administração
Pública, inclusive, impulsionando sua atuação para a
promoção deste tratamento no Brasil.
É certo que a judicialização da saúde,
principalmente em casos de procedimentos de
altíssimo custo, e em demandas individuais, tende a
desregular a máquina pública, razão pela qual
devem ser estimulados diálogos institucionais para o
aprimoramento da atuação do Estado.
Conclui-se, portanto, que em casos de doenças
digestivas raras onde a única alternativa oferecida
pelo SUS é a nutrição parenteral, que não
proporciona a cura e nem permite a vida normal do
indivíduo, faz-se absolutamente plausível que o
judiciário atue, quando provocado, para garantir a
possibilidade de realização de transplantes, ainda
quando estes não eram oferecidos pelo Brasil, visto
que já fora comprovada sua eficácia e adequação
ao caso em países estrangeiros.
A atuação judicial, neste caso, nada mais é do que a
efetivação do direito à saúde devidamente previsto
na Constituição Brasileira sendo totalmente legítima,
devendo, todavia, ocorrer com a devida parcimônia
para aferição da adequação da medida ao caso
concreto.
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Nota-se que, entre 2014 e 2016, o Estado Brasileiro
foi obrigado a arcar com a realização de cinco
transplantes no exterior, entretanto, desde o fim do
ano de 2016, dois pedidos foram negados, em
virtude do argumento da União de que o transplante
poderia ser realizado no Brasil. Cabe ressaltar que
apenas no ano de 2014 foram gastos R$
9.732.120,77 para o tratamento de apenas quatro
pessoas.
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