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RESUMO 
 

 

A judicialização da saúde no Brasil vem crescendo significativamente nos últimos 
anos, trazendo consigo uma série de obstáculos para o Sistema Único de Saúde 
(SUS), na medida em que o poder público é chamado a despender recursos para o 
atendimento das ações impetradas contra os estados. Nesse contexto, a 
Coordenadoria de Assistência Farmacêutica do Estado do Ceará (COASF), 
especificamente, em seu componente excepcional, se traduz no setor mais 
solicitado por estes instrumentos em face das peculiaridades e complexidades 
inerentes ao mesmo, tais como inserção gradativa de novos fármacos no mercado, 
grande variabilidade de prescritores e, principalmente, o não cumprimento das 
diretrizes contidas nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do 
SUS. A judicialização tem sido um instrumento de acesso aos medicamentos para 
alguns, mas ela pode comprometer a racionalidade da gestão pública ao impor 
gastos não programados pelo sistema e que podem gerar custos de oportunidades e 
desmantelar o próprio orçamento público. Esta Dissertação tem como objetivo 
principal a análise dos gastos das intervenções do processo de judicialização de 
medicamentos gerenciados pela COASF da Secretaria da Saúde do Estado do 
Ceará (SESA-CE). Com o uso de instrumentos econométricos, pudemos descrever o 
comportamento dos gastos com demandas por medicamentos solicitadas de forma 
administrativa e/ou judicial (GMAJ). O estudo, realizado pelo método de testes de 
raízes unitárias ADF-Dickey-Fuller aumentado, demonstrou que a série de GMJA 
tem comportamento explosivo, ou seja, apresenta raízes unitárias, demonstrando 
que estas demandas estão crescendo indefinidamente, ao longo do tempo, e que, 
por hora, ainda não levaram a série de gastos totais (GTM) da SESA/COASF a ter 
um comportamento similar ao apresentado pelos GMJA. A tendência deste processo 
é de que os GTM possam ser comprometidos, visto que o resultado dos GMJA 
demonstra comportamento explosivo, isto, no entanto, ainda não desequilibra o 
orçamento e as finanças públicas. 
 
Palavras-chave: Sistema Único de Saúde; Assistência Farmacêutica; Judicialização 
de Medicamentos; séries temporais; gastos com fármacos. 
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ABSTRACT 
 
 
The judicialization of Health in Brazil has been increasing significantly in the past few 
years, bringing also a series of obstacles to the Brazilian National Health System- 
Sistema Único de Saúde (SUS) – as the public power is asked for disbursing 
recourses for the attendance of the requested proceedings against the states.  It is in 
this context, that the Coordination of Pharmaceutical Assistance of the State of 
Ceará - Coordenadoria de Assistência Farmacêutica do Estado do Ceará (COASF) – 
specifically, in its exceptional component, translates itself into the most required 
sector by these instruments in face of the peculiarities and complexities inherent to 
itself, such as the gradual insertion of new medicines in the marketplace, great 
variability of people who prescribe and, mainly, the unaccomplished guidelines 
contained in the Clinical Protocols and Therapeutic Guidelines - Protocolos Clínicos 
e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) - of SUS. The judicialization has been an 
instrument for the access of the medications for some, but it can also compromise 
the rationality of the public management when it imposes unplanned expenses by the 
system which may generate opportunity costs and the dismantle of the public budget. 
This dissertation has as a main goal the analysis of the expenses of the interventions 
of the process of the judicialization of medications managed by the COASF of the 
Health Secretariat of Ceará State - Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (SESA-
CE). With the usage of econometric instruments, we could describe the behavior of 
expenses with the demands for medications requested in a 
administratively and / or judiciary way (GMAJ). The study, performed by the 
augmented Dickey-Fuller (ADF) unit root test, demonstrated that the series of GMJA 
has an explosive behavior, that is, it presents unit roots, demonstrating that these 
demands are growing indefinitely, as time goes by, and that, per hour, haven’t yet 
taken the series of total expenses (GTM) of SESA/COASF to have a similar behavior 
to the presented by the GMJA. The tendency of this process is that the GTM could 
be compromised, since the result of the GMJA demonstrates an explosive behavior, 
this, however, doesn’t unbalance the budget and the public finances.  
  
Keywords: Brazilian National Health System; Pharmaceutical Assistance; 
Judicialization of medications; time series; expenses with medicines  
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

7

LISTA DE TABELAS 
 
 
TABELA 01 - Orçamento e gastos da SESA/CE, por Órgão e Fonte de 

Recursos, no período de Janeiro a Julho de 2010........................... 15
   

TABELA 02 - Orçamento de 2010 por Grupo de Despesa da SESA..................... 16
   

TABELA 03 - Gasto com Saúde por Bloco de Atenção e Programas de Saúde 
SESA-Período de janeiro a julho de 2010....................................... 17

   

TABELA 04 - Execução Orçamentária por Órgão, Programa, Ação, Função e 
Sub-Função Programa: 005 - Sistema Integral de Assistência 
Farmacêutica....................................................................................

20
   

TABELA 05 - Orçamento de 2000 a 2010 valores correntes e valor com ano 
base 2000......................................................................................... 21

   

TABELA 06 - Gastos com Medicamentos da Secretária de Saúde do Estado do 
Ceará-período 2000 a julho de 2010 (atenção básica, média e alta 
complexidade)..................................................................................

22
   

TABELA 07 - Relatório de gastos com medicamentos adquiridos através de 
processos administrativos ou judiciais............................................. 23

   

TABELA 08 - Variáveis Analisadas........................................................................ 27
   

TABELA 09 - Teste ADF-DICKEY FULLER para gastos com 
medicamentos.................................................................................. 30

   

TABELA 10 - Teste Dickey-Fuller aumentado para GMJA teste de hipótese de 
passeio aleatório com inclusão da constante (intercpto).................. 35

   

TABELA 11 - Teste ADF-Dickey-Fuller para GMJA, para valores deflacionados 
pelo IGP-M, teste de hipótese de passeio aleatório com 
deslocamento...................................................................................

36
   

TABELA 12 - Teste ADF para GTM quinzenal com teste de hipótese de passeio 
aleatório com inclusão da constante................................................ 37

   

TABELA 13 - Teste ADF para GTMDEFL quinzenal com teste de hipótese de 
passeio aleatório com inclusão da constante................................... 38

   

TABELA 14 - Teste Dickey-Fuller aumentado para GMJA /GTM com 
deslocamento................................................................................... 39

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

8

 
LISTA DE GRÁFICOS 

 
 
GRÁFICO 01- Gastos com medicamentos administrativos e/ou judiciais…… 28
   

GRÁFICO 02 - Gastos totais com medicamentos……………………………….. 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

9

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 
 
 

ADF Augmented Dickey-Fuller 

ASPS Ações e serviços de saúde 

CELIF Célula de Informática 

CNS Conselho Nacional de Saúde 

COASF Coordenadoria de assistência farmacêutica do Estado do Ceará. 

CONASS Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

DIREB Diretoria Regional de Brasília 

ESNP Escola Nacional de Saúde Pública 

ESPCE Escola de Saúde Pública do Ceará 

EUA Estados Unidos da América 

FGV Fundação Getúlio Vargas 

FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz 

FUNDES Fundo Estadual de Saúde 

GMAJ Gastos com medicamentos totais com medicamentos adquiridos 

através de demandas judiciais ou administrativas 

GMED Sistema de Gestão de Medicamentos 

GMJADEFL Gastos com Medicamentos Administrativos e/ou judiciais 

deflacionados 

GMJDEFLA Gastos com Medicamentos Administrativos e/ou judiciais 

deflacionados 

GTM Gastos totais com medicamentos. 

ICMS Imposto Sobre Mercadorias e Serviços 

IGP-M Índice Geral de Preços do Mercado 

IPCA Índice de Preço ao Consumidor 

IPVA Imposto sobre a propriedade de Veículos Automotores 

LRF Lei de Responsabilidade Fiscal 

MQO Mínimos Quadrados Ordinários 

NUASF Núcleo de Assistência Farmacêutica 

NUCONS Núcleo de Economia da Saúde 



 

 

10

PCDT Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas. 

PNAF Política Nacional de Assistência Farmacêutica 

PNM Política Nacional de Medicamentos 

PPA Plano Estratégico das Ações Governamentais 

SESA Secretaria da Saúde do Estado do Ceará 

SIOF Sistema de informações orçamentárias 

STF Supremo Tribunal Federal 

SUS Sistema Único de Saúde 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11

SUMÁRIO 
 
 
1. INTRODUÇÃO................................................................................................... 12
  

2. ORÇAMENTO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ E GASTOS COM 
MEDICAMENTOS................................................................................................... 14
  

3. METODOLOGIA E BASE DE DADOS............................................................... 24
  

4. RESULTADOS................................................................................................... 28
  

5. CONCLUSÃO E DISCUSSÃO........................................................................... 31
  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS....................................................................... 33
  

ANEXOS................................................................................................................. 34
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

12

1. INTRODUÇÃO 
  
 

A Constituição da República de 1988, no seu artigo 196, apregoa que a 

saúde é “um direito de todos e dever do Estado”. Sob esse fundamento, tem sido 

proposto um número significativo de ações judiciais em face do Estado. Pedidos de 

medicamentos variam entre fármacos disponibilizados ou não pelo Estado. Esses 

variam desde ácido acetilsalicílico e captopril - drogas que compõem a lista básica 

do Sistema Único de Saúde (SUS) - às mais diversas medicações de alta 

complexidade como mesilato de imatinibe e rituximab (PEPE,2010).  

 

A “judicialização da saúde” pode ser entendida como a busca de 

medicamentos e serviços de saúde, através do Poder Judiciário, sendo este um 

fenômeno cada vez mais recorrente, e com um potencial para desestabilizar o 

orçamento do SUS. Esta situação suscita reflexão sobre o que se entende por 

justiça social e direito à saúde (SOUZA, 2005). Também coloca em pauta a 

necessidade de recuperação do ideário de universalidade, igualdade e integralidade, 

defendido pelo Movimento de Reforma Sanitária e concretizado na forma de 

princípios do SUS, dado que o acesso à judicialização seja talvez ainda mais 

restritivo que o próprio acesso aos medicamentos demandados (ANDRADE, 2008). 

 

No estado do Ceará, por exemplo, os gastos com medicamentos por via 

judicial já somam mais de 20% dos gastos totais em medicamentos e com uma 

tendência ascendente. Esta dissertação visa identificar e examinar criticamente os 

impactos causados pela “judicialização da saúde” e por processos administrativos, 

na busca de medicamentos de alta e baixa complexidade. O principal objetivo é 

verificar se os gastos com medicamentos por via judiciais estão impondo trajetórias 

insustentáveis de gastos para o Estado do Ceará. Para isso, realiza testes de 

estacionariedade às séries temporais de gastos com medicamentos por via judicial, 

e de gastos com medicamentos totais, para as quinzenas de 2006 a 2010. Portanto, 

esta dissertação não apenas sugere uma metodologia de avaliação do impacto dos 

gastos judiciais, mas também, qualifica as mesmas.  
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Identificar a sustentabilidade dos gastos com medicamentos é 

fundamental para uma reavaliação do orçamento público que garanta ao mesmo 

tempo um melhor acesso a medicamentos e a sua própria sustentabilidade.    

 

Este trabalho está dividido em mais quatro seções além desta introdução. 

A segunda seção descreve o orçamento e os gastos do governo do Estado do Ceará 

em medicamentos. A terceira seção mostra a metodologia utilizada para analisar a 

sustentabilidade dos gastos e a quarta seção explicita os resultados encontrados. 

Finalmente, a última seção apresenta as conclusões encontradas juntamente com 

uma discussão positiva e normativa sobre o caso aqui analisado.     
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2. ORÇAMENTO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ E GASTOS COM 
MEDICAMENTOS 
 

 

Para entender como são realizados os gastos em medicamentos em 

Saúde, faz-se necessário conhecer o orçamento da Saúde.  Nesta seção, descreve-

se como está organizado e distribuído o orçamento da Saúde no Ceará (CEARÁ, 

2010). Para isso, utilizam-se tabelas que descrevem o orçamento do ano de 2010 

por fonte de recurso, por grupo de despesa e por blocos de atenção. Identifica-se, 

portanto, onde se inserem os gastos com medicamentos da assistência farmacêutica 

no orçamento, e verificam-se de forma pontual os gastos com medicamentos 

adquiridos através de processos administrativos ou judiciais. 

  

O orçamento da Saúde do Estado do Ceará está distribuído em 3 outros 

orçamentos: SESA (Secretaria da Saúde), ESP (Escola de Saúde Pública) e 

FUNDES (Fundo Estadual da Saúde). No orçamento da SESA estão contidos os 

recursos para pagamento de pessoal com vínculo empregatício e encargos sociais, 

representando 20,85% do crédito orçamentário. A participação da Escola de Saúde 

Pública (ESP) é de 0,746%, enquanto o Fundo Estadual de Saúde (FUNDES) 

responde por 78,39% do valor do orçamento, onde estão inseridos os recursos 

disponíveis para pessoal terceirizado, custeio e investimentos das 51 Unidades 

Orçamentárias da SESA (Tabela 1).  

 

O orçamento disponível para a Assistência farmacêutica é classificado no 

Programa 005 – Sistema Integral de Assistência Farmacêutica. Este programa está 

destinado a atender às demandas de medicamentos de baixa, média e alta 

complexidade. Classificado como grupo de despesa custeio, representa 10,30% do 

total do orçamento e 25,89% do grupo de despesa de custeio. O Programa 005 – 

Sistema Integral de Assistência Farmacêutica está dividido em diversas ações, 

conforme a Tabela 4.  
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Vale destacar dentre essas ações a “20886 - Medicamentos não 

Contemplados nos Protocolos Clínicos e Diretrizes terapêuticas do Ministério da 

Saúde” - criada no ano de 2010, com o objetivo de suprir, com orçamento, às 

demandas judiciais por medicamentos.  Esta ação não consta no orçamento de anos 

anteriores, pelo fato de não serem gastos planejados. Segundo a COASF, essa 

iniciativa, de criar uma ação especifica para medicamentos, visou solucionar a 

dificuldade gerada pelo fato destes gastos, apesar de obrigatórios, por força de ação 

judicial, não estarem no orçamento. Dessa forma, os gestores acabavam utilizando 

orçamento de outras ações. Ou seja, segundo a COASF, recorria-se a 

suplementações orçamentárias, tendo em vista que em algumas situações o 

orçamento não era suficiente, gerando, assim, um custo de oportunidade para o 

sistema.  

 
Tabela 1-Orçamento e gastos da SESA/CE, por Órgão e Fonte de Recursos, no período de Janeiro a 
Julho de 2010 

Fonte: SIOF / Núcleo de Economia da Saúde: NUCONS/SESA- Elaboração Própria1 
 

 

Vale salientar que dos R$ 212.513.280 milhões de orçamento em 

Assistência Farmacêutica (Tabela 2) R$ 13.575.874,27 milhões, até 12/07/2010, 

                                                 
1 A tabela 1 descreve o orçamento público por fonte de recurso e por órgão (SESA, ESP e FUNDES) o que se vê 
na primeira coluna. Na segunda coluna, temos a Lei que é o orçamento anual, e em seguida temos os valores da 
lei acrescidos de créditos orçamentários que são as suplementações orçamentárias. Na quarta coluna tem-se a 
variação percentual de valores da lei para lei com suplementação. Os valores empenhados por fonte e por órgão, 
e a porcentagem do valor empenhado em relação ao valor do orçamento acrescido do crédito orçamentário. Na 
última coluna tem-se o valor a proporção do valor empenhado por fonte de recurso: tesouro do Estado, recursos 
Federais e outras fontes. 

Órgão Lei Lei+crédito Var.% Empenhado %Emp % Emp do Orç. 
Tesouro do Estado 

SESA 431.218.300 433.214.060 0,5 239.833.406 55,4 38,9
ESP 8.196.000 11.312.853 38,0 5.212.201 46,1 0,8
FUNDES 605.371.510 870.679.188 43,8 371.378.324 42,7 60,2
Total 1.044.785.810 1.315.206.102 25,9 616.432.932 46,9 100,0

Recursos Federais 
SESA - - - - - -
ESP 3.046.281 3.046.281 - 89.956 3,0 0,0
FUNDES 530.793.776 605.311.003 14,0 187.293.526 30,9 100,0
Total 533.840.057 608.357.005 14,0 187.383.482 30,8 100,0

Outras fontes 
SESA - - - - - -
ESP 1.141.270 1.141.270 - 214.477 18,8 9,2
FUNDES 98.268.758 152.215.735 55,1 2.123.722 1,4 90,8
Total 99.268.758 153.215.735 54,5 2.338.199 1,5 100,0
Total Geral 1.677.894.652 2.076.920.390 23,8 806.154.612 38,8 - 
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foram aplicados em medicamentos básicos, de média e alta complexidade via 

demanda administrativa e judicial no ano de 2010, segundo Sistema de Gestão de 

Medicamentos – GMED/NUASF/CELIF/SESA. Isto equivale a 11,67%2 do total 

programado. Já no ano de 2008 esse valor chegou a 30,20% , segundo o relatório 

de gestão 2009, exercício de 2008.  

 
Tabela 2 - Orçamento de 2010 por Grupo de Despesa da SESA 

Tesouro do 
Estado 

Recursos 
Federais 

Outras 
Fontes 

Todas as 
Fontes 

Programa Orçamento 
Anual(LEI+ 

Crédito) 

Orçamento 
Anual(LEI+ 

Crédito) 

Orçamento 
Anual(LEI+ 

Crédito) 

Orçamento 
Anual(LEI+ 

Crédito) 
Pessoal 510.393.867 69.042.151 367.000 579.803.018 

Fortalecimento da Atenção a Saúde 
nos Níveis Secundário e Terciário 

23.565.488 69.042.151 367.000 80.498.685 

Vigilância a Saúde 2.077.750 5.309.000 - 7.386.750 
Coordenação e Manutenção Geral 484.750.629 7.166.954 - 491.917.583 

Custeio 471.177.321 347.844.733 1.505.548 820.527.602,00
Coordenação e Manutenção Geral 35.869.428 1304000 200.177 37.373.605 
Desenvolvimento educacional, 
científico e produção do 
conhecimento 

6.777.758 286.075 207.400 562.146 

Desenvolvimento Educacional 
Permanente no SUS 

68.671 2.624.619 25.200 9.427.577 

Expansão e melhoria da assistência 
especializada 

550.000 -  550.000 

Fortalecimento da Atenção a Saúde 
nos Níveis Secundário e Terciário 

287.451.623 181.316.697 636.857 469.405.177 

Fortalecimento e Expansão da 
Atenção a Saúde no Nível Primário 

4.336.785 3.816.136 - 8.152.921 

Controle Social e Desenvolvimento 
Institucional do Sistema Único de 
Saúde - SUS 

3.119.883 4.106.328 - 7.226.211 

Gestão de Tecnologia da Informação 
- FUNDES 

88.000 107.000 - 195.000 

Planejamento, Orçamento e Gestão - - - - 
Desenvolvimento de Recursos 
Humanos,Ensino e Pesquisa em 
Saúde 

23.191.616 7.619.689 212.500 31.023.805 

Programa de Atenção à Pessoa com 
Deficiência 

260.373 114.400 - 374.773 

Programa de Atendimento a pessoa 
idosa 

797.863 180.000 - 977.863 

Sistema Integral de Assistência 
Farmacêutica 

90.208.621 122.304.659 - 212.513.280 

Modernização da Gestão Pública - 
ESP 

22.000 - 60.000 82.000 

Valorização do Servidor 258.055 25.000 163.414 446.469 
Investimento 333.634.914 191.470.399 147.730.448 672.835.761 
Coordenação e Manutenção Geral - - - - 
Sistema Integral de Assistência 
Farmacêutica 

1.200.000 400.000 - 1.600.000 

                                                 
2 Vale ressaltar que ainda não são valores conclusivos para o ano. 
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Tesouro do 
Estado 

Recursos 
Federais 

Outras 
Fontes 

Todas as 
Fontes 

Programa Orçamento 
Anual(LEI+ 

Crédito) 

Orçamento 
Anual(LEI+ 

Crédito) 

Orçamento 
Anual(LEI+ 

Crédito) 

Orçamento 
Anual(LEI+ 

Crédito) 
Desenvolvimento educacional, 
científico e produção do 
conhecimento 

30.000 5.000 - 35.000 

Desenvolvimento Educacional 
Permanente no SUS 

- 24.900 - 24.900 

Expansão e melhoria da assistência 
especializada 

99.402.448 21.300.000 1.794.377 265.784.526 

Fortalecimento da Atenção a Saúde 
nos Níveis Secundário e Terciário 

176.396.457 152.117.076 329.345 330.763.803 

Fortalecimento e Expansão da 
Atenção a Saúde no Nível Primário 

46.509.482 200.000 - 47.073.082 

Controle Social e Desenvolvimento 
Institucional do Sistema Único de 
Saúde - SUS 

2.120.726 975.000 - 3.095.726 

Gestão de Tecnologia da Informação 
- FUNDES 

2.868.187 10.129.392 - 12.997.579 

Planejamento, Orçamento e Gestão - - - - 
Modernização da Gestão Pública - 
ESP 

1.000.000 105.687 - 1.135.687 

     
Valorização do Servidor - - - - 
Vigilância a Saúde 1.000.000 6.170.044 - 10.166.544 
Inversões Financeiras - - - 3.754.009 
Expansão e melhoria da assistência 
especializada 

- - 3.754.009  

Total Geral 1.315.206.102 608.357.284 2.338.199 2.076.920.390 
Fonte: SIOF/NUCONS/SESA3 
 
 
 
Tabela 3 - Gasto com Saúde por Bloco de Atenção e Programas de Saúde SESA-Período de janeiro 
a julho de 2010 

Todas as Fontes 

Programa LEI+Crédito %Empenhado 

% por 
Bloco e 

Programa 
sob total do 

Orçam 
BLOCO 1 - ATENÇÃO BÁSICA 56.221.178 43,00 2,70 

536 Fortalecimento e Expansão da 
Atenção a Sáude no Nível 
Primário - Saúde da Família 

55.226.003 43,70 2,65 

076 Atendimento à pessoa idosa 995.175 5,5 0,04 
BLOCO 2 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA 1.151.223.775 32,3 55,42 

                                                 
3 A tabela 2 descreve o orçamento da SESA, lei orçamentária anual acrescida de créditos 
orçamentários, relacionados por grupo de despesa e por fonte de recurso. Onde na primeira coluna 
estão os programas e os grupos de despesas: Pessoal, Custeio, Investimento e inversões 
financeiras. Nas colunas seguintes os recursos estão divididos por fontes de recursos: tesouro do 
Estado, recursos Federais e outras fontes. Na última coluna temos o total do orçamento anual com 
suas suplementações. Esse total é a soma dos programas, grupos de despesa e todas as fontes de 
recursos. 
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COMPLEXIDADE 
535 Fortalecimento da Atenção a Saúde 

nos Níveis Secundário e Terciário 
880.667.664 39,6 42,40 

090 Expansão e melhoria da assistência 
especializada 

270.088.535 8,2 13,00 

074 Programa de Atenção à Pessoa 
com Deficiência 

467.575 2,7 0,02 

BLOCO 3 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 59.770.069 33,9 2,87 
559 Vigilância em Saúde 33,9 33,9 1,63 

BLOCO 4 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 214.113.280 41,8 10,30 
005 Sistema Integral de Assistência 

Farmacêutica 
214.113.280 41,8 10,30 

BLOCO 5 - GESTÃO 595.592.088 50,5 28,67 
554 Desenvolvimento de Recursos 

Humanos,Ensino e Pesquisa em 
Saúde 

31.072.605 5,1 1,49 

553 Controle Social e Desenvolvimento 
Institucional do Sistema Único de 
Saúde - SUS 

10.321.937 15,5 0,49 

888 Gestão de Tecnologia da 
Informação - FUNDES 

13.192.579 21,9 0,63 

400 Coordenação e Manutenção Geral 529.291.188 54,8 25,48 
666 Modernização da Gestão Pública - 

ESP 
1.217.687 3,4 0,05 

067 Desenvolvimento educacional, 
científico e produção do 
conhecimento 

597.146 14,5 0,02 

071 Desenvolvimento Educacional 
Permanente no SUS 

9.452.477 46,0 0,45 

777 Valorização do Servidor 446.469 14,0 0,02 
Total Geral 2.076.920.390 38,8 100,00 

Fonte: NUCONS/SESA 

 

 

Outra forma de apresentar a importância da assistência farmacêutica no 

orçamento de Saúde do Estado é separando este por blocos de financiamento 

(Tabela 3), a saber: 

 

I.Atenção Básica; 

II.Atenção de Média e Alta complexidade Ambulatorial e Hospitalar; 

III.Vigilância em Saúde; 

IV.Assistência Farmacêutica; 

V.Gestão do SUS; 

 

Estes Blocos de Financiamento, constituídos por componentes, conforme 

as especificidades de suas ações e dos serviços de saúde pactuados, com 
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demonstrativo dos recursos orçamentários e financeiros dos Programas de Governo 

para Saúde e respectivas ações. O bloco de Atenção Média e Alta complexidade 

Ambulatorial e Hospitalar4 apresenta o maior valor orçamentário com valor de R$ 

1.151.223.775 bilhão representando 55,42% que corresponde ao Programa 535 da 

SESA. O maior volume de recurso deste Bloco/Programa é para a manutenção dos 

hospitais de alta complexidade gerenciados pelo Estado, este bloco ocupa o 

primeiro lugar em razão da expansão da rede hospitalar e policlínicas do Estado. 

 

Verifica-se, também na Tabela, que 50,5% do total de recursos são 

gastos com gestão (Bloco 5). Neste bloco estão alocados os recursos de pessoal e 

manutenção no nível central e Coordenadorias Regionais de Saúde, que equivale a 

28,67% dos recursos totais. Neste bloco, o maior volume de recursos é proveniente 

do erário Estadual. 

 

A Assistência Farmacêutica é o terceiro maior bloco de gasto, 

representando 41,8 % dos gastos totais. Aqui estão alocados recursos para 

medicamentos básicos, dentro da política de pactuação com o governo Federal e os 

Municípios cearenses. Também estão os recursos para aquisição de medicamentos 

de média e alta complexidade, pactuação feita com o governo Federal, além dos 

fitoterápicos. Dentre os medicamentos da Assistência Farmacêutica, destacam-se os 

de alta complexidade, responsável por 54,58% dos gastos com medicamentos, 

seguido da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica com 28,15%. Daremos 

maior destaque ao Programa 005 Sistema Integral de Assistência Farmacêutica. 

Essa ação responde pelas compras de medicamentos, e este bloco corresponde a 

10,30% do Total da assistência Farmacêutica. A ação 20886 Medicamentos não 

contemplados nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da 

Saúde corresponde a 11,59% do Gasto até 02/11/2010, conforme Tabela 4, e 

                                                 
4 Unidades hospitalares: Hospital Geral de Fortaleza /HGF, Hospital Geral César Cals/HGCC; 
Hospital Infantil Albert Sabin/HIAS;Hospital de Messajana Dr. Carlos Albert S. Gomes para doenças 
do coração e pulmão/HM; Hospital São José de doenças infecciosas/HSJ; Hospital de Saúde Mental 
de Messejana/HMM e Unidades de Média Complexidade: Centro Integrado de Diabetes e 
Hipertensão/CIDH; Instituto de Prevenção do Câncer do Ceará/IPC; Centro de Referência Nacional de 
Dermatologia D. Libânia/CRDL; Centro de Saúde Escola Meireles/CSEM; CEO-Centro; CEO-Rodolfo Teófilo; 
CEO-Joaquim Távora; Centro de Convivência Antônio Diogo, Centro de Convivência Antônio Justa; e o Centro 
Estadual de Referência e Apoio a Mulher/CERAM. 
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11,87% do valor do orçamento para este Bloco. Essa ação contempla recursos 

programados para medicamentos não contemplados em protocolos clínicos. 

Institucionalizando, assim, a judicialização de medicamentos na saúde. 

  

Por fim, no Bloco 3 estão alocados recursos para vigilância sanitária, 

epidemiológica e ambiental, com despesa anual de R$ 59.770.069 milhões, ou 

2,87% do  orçamento total da SESA.  

 
Tabela 4 - Execução Orçamentária por Órgão, Programa, Ação, Função e Sub-Função Programa: 
005 - Sistema Integral de Assistência Farmacêutica 

Todas as Fontes 

Programa 
LEI+Crédito Empenhado %Empenhado 

005 Sistema Integral de Assistência 
Farmacêutica 231.113.280,00 131.689.269,23 56,98 

10984 Estruturação, Adequação Física e 
Tecnológica de Áreas 
Administrativas 

1.600.000,00 849.131,11 0,64 

20267 Assistência Farmacêutica na 
Atenção Básica 55.019.655,00 37.082.242,69 28,15 

20268 Assistência Farmacêutica na 
Média Complexidade 25.265.725,00 6.577.570,24 4,99 

20269 Assistência Farmacêutica na Alta 
Complexidade 121.646.900,00 71.879.235,38 54,58 

20270 Assistência Farmacêutica em 
Fototerapia 156.000,00 29.459,88 0,02 

20886 Medicamentos não Contemplados 
nos Protocolos Clínicos e 
Diretrizes terapêuticas do 
Ministério da Saúde 

27.425.000,00 15.271.629,93 11,59 

Total Geral 231.113.280,00 131.689.269,23 100,00 
Fonte: Sistema Integrado Orçamentário e Financeiro - SIOF 02/11/20105 

 

 
 
 
 
 
 
                                                 
5 A tabela 4 descreve a execução orçamentária do programa 005-Sistema integral de Assistência Farmacêutica, 
na primeira e segunda coluna descreve como está divido o programa em ações: Estruturação e adequação de 
áreas administrativas, assistência farmacêutica na atenção básica, média, alta complexidade e fitoterápicos, 
como também ação 20886, que relaciona os medicamentos não contemplados nos protocolos clínicos e 
diretrizes terapêuticas do ministério da saúde. A terceira coluna descreve o valor, por ação e o total do programa, 
da Lei orçamentária acrescido de suas suplementações. Na quarta coluna têm-se os valores orçamentários que 
já foram empenhados, com total do programa da assistência farmacêutica e sua divisão por ação. Na última 
coluna tem-se a razão do que disponibilizado no orçamento e do valor empenhado, mostrando assim o nível de 
eficiência do gasto público do programa e sua divisão por ação. 
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Tabela 5-Orçamento de 2000 a 2010 valores correntes e valor com ano base 2000. 

Ano LEI+Crédito Empenhado Empenhados/ano 
base 2000 

Orçamento ano 
base 2000 

Variação 
em % real 
ano base 
2000 

2000 477.125.580,56 282.647.492,31 282.647.492,31 477.125.580,56 – 

2001 624.874.136,96 540.734.856,87 502.214.968,77 580.360.487,56 21,63 

2002 769.478.925,70 539.953.729,85 445.649.592,33 635.087.991,57 33,10 

2003 771.877.150,06 578.878.567,93 437.123.622,69 582.860.991,57 22,16 

2004 873.553.847,88 672.348.979,34 471.844.921,13 613.047.627,23 28,48 

2005 924.318.699,58 698.401.954,03 463.741.628,41 625.703.301,23 31,14 

2006 1.076.808.628,60 851.289.341,91 548.050.661,03 693.237.483,02 45,29 

2007 1.175.614.857,15 855.079.482,96 526.987.87,80 724.533.639,60 51,85 

2008 1.478.003.947,85 1.019.793.939,05 593.485.284,01 860.147.878.08 80,27 

2009 1.726.101.621,00 1.285.933.356,01 717.447.364,39 963.025.846,84 101,83 

2010 2.089.554.552,97 1.132.495.081,85 600.210.079,71 1.107.435.893,36 132,10 

Total Geral     
Fonte: SIOF/SEPLAG elaboração própria,valores com ano base 2000 deflacionado utilizando IPCA% 
a.a, dados orçamento até 22/10/2010. 
 

 

A tabela 5 apresenta o valor do orçamento da SESA de 2000 a 2010 

incluídas todas as fontes de recursos (federal, recursos próprio e outros convênios) 

e suas suplementações. Verifica-se um aumento orçamentário real, do ano de 2000 

a 2010, de 132,10% considerando valores constante ano base 2000 utilizando o 

índice IPCA.  

  

Na Tabela 6 analisam-se os gastos com medicamento, incluídos os 

medicamentos da atenção básica, média e alta complexidade. Verifica-se que no 

ano de 2006 encontra-se o maior gasto real, entre o valor empenhado e o valor dos 

gastos com medicamentos. O que corresponde a 9,78%, a maior percentagem e o 

menor valor de 5,42% a valores constantes de 2000. Os dados demonstram que os 

recursos dispensados para medicamentos representam um volume de quase 10% 

de todo gasto feito na Saúde. 

 



 

 

22

Tabela 6 - Gastos com Medicamentos da Secretária de Saúde do Estado do Ceará-período 2000 a 
julho de 2010 (atenção básica, média e alta complexidade). 

Ano 

LEI+Crédito(aten-
çao básica ,média 
complexidade e 

alta 
complexidade) 

todas as fontes-
Gastos 

Empenhado 
Gastos 

Empenhado 
ano base 

2000-Gastos 

Orçamento 
Empenhados/ 
ano base 2000 

Gastos/Orçamento 
%ano base 2000 

2000 31.541.240,00 21.176.830,00 21.176.830,00 282.647.492,31 7,49 
2001 31.417.925,00 30.631.532,00 28.449.458,53 502.214.968,77 5,66 
2002 35.418.353,00 29.510.515,00 24.356.436,95 445.649.592,33 5,46 
2003 38.141.943,00 33.463.376,00 25.268.912,95 437.123.622,69 5,78 
2004 61.115.000,00 39.858.151,00 27.971.881,71 471.844.921,13 5,92 
2005 73.609.000,00 37.889.292,00 25.158.638,04 463.741.628,41 5,42 
2006 101.879.139,00 83.332.179,00 53.648334,99 548.050.661,03 9,78 
2007 111.212.624,00 74.782.305,00 46.088.474,72 526.987.87,80 8,74 
2008 129.119.517,00 96.626.872,00 56.233.543,24 593.485.284,01 9,47 
2009 115.194.517,00 86.135.897,0 48.056.901,23 717.447.364,39 6,69 
2010 122.304.659,00 56.544.638,00 29.968.043,33 600.210.079,71 4,99 

Total Geral     
Fonte: SIOF/NUCONS/SESA/Elaboração própria (VALORES CONSTANTE ANO BASE 2000). 

 

 

Na Tabela 7 apresentamos os gastos com medicamentos adquiridos 

através de processos administrativos ou judiciais, do ano 2000 ao ano 2010. 

Entretanto, no ano de 2000 e 2001, pelo sistema GMED, não se identificou nenhum 

valor pago, seja por processo judicial ou administrativo. Já no ano de 2002 

aparecem gastos em função de processos administrativos ou judiciais. Esses 

valores apresentam-se inexpressivos frente aos gastos totais com medicamentos, 

que neste ano ficou em 0,0011% do valor gasto com medicamentos pela COASF. 

No ano de 2005, esse valor passa para 5,13%, e em 2009 esse valor atinge 23,79%, 

indicando um crescimento real dos usuários por medicamentos não contemplados 

nos protocolos do SUS, frente aos medicamentos distribuídos e gastos pela SESA. 

A análise da tabela 7 aponta, ainda, que o número de ações judiciais e 

administrativas não para de crescer. 

 

O crescimento de obtenção de medicamentos, seja através de processos 

administrativos ou por demandas judiciais, no Estado do Ceará tem se elevado. Uma 

possível explicação está na implantação, pelo Ministério Público Estadual, de uma 

Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde Pública, criada através da Lei 13.195, de 

10 de janeiro de 2002 (Publicada no Diário Oficial do Estado, no dia 15/01/2002). No 

mesmo ano, o GMED identifica a existência de gastos através de processos 
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administrativos e ou judiciais, no ano do surgimento desta Promotoria de Justiça de 

Defesa da Saúde Pública.  

 
Tabela 7 - Relatório de gastos com medicamentos adquiridos através de processos administrativos 
ou judiciais. 

Ano 

Gastos com 
medicamento 

Processos 
judiciais e 

administrativos 

Gastos com 
medicamento 

Processos judiciais 
e administrativos-
valores constante 

ano 2000 

Empenhado ano 
base 2000-

Gastos totais 
com 

medicamentos 

Relação gastos 
Medicamentos processos 

judicial ou 
administrativos/gatos 
total da SESA (valores 
constantes ano 2000) 

2000 Sem dados GMED Sem dados GMED 21.176.830,00 Sem dados GMED 
2001 Sem dados GMED Sem dados GMED 28.449.458,53 Sem dados GMED 
2002 3.341,75 2.758,10 24.356.436,95 0,0113239 
2003 32.839,72 24.797,97 25.268.912,95 0,0981363 
2004 109.356,32 76.744,70 27.971.881,71 0,2743638 
2005 1.944.449,32 1.291.121,95 25.158.638,04 5,1319231 
2006 2.542.181,48 1.636.628,31 53.648334,99 3,05066 
2007 6.404.508,36 3.947.110,50 46.088.474,72 8,5642029 
2008 11.692.473,52 6.804.620,72 56.233.543,24 12,1006437 
2009 20.498.546,63 11.436.539,99 48.056.901,23 23,7979139 
2010   29.968.043,33  

Total Geral    
Fonte: GMED-Sistemas de Gestão de Medicamentos NUASF/CELIF/SESA Elaboração própria. 

 

 

Portanto, pôde-se verificar que a assistência farmacêutica é responsável 

por uma boa fatia orçamentária, e que dentro desta fatia os gastos com 

medicamentos por via judicial estão cada vez maiores no Estado do Ceará. Mas, o 

que se pretende analisar é se esta situação já está impondo uma trajetória 

insustentável para os gastos rotineiros (quinzenais) com medicamentos para o 

Estado. A metodologia para esta análise será descrita na próxima seção. 
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3  METODOLOGIA E BASE DE DADOS  
 

 

O estudo de séries temporais em econometria oferece uma excelente 

ferramenta para identificar a sustentabilidade de gastos públicos. A transcrição 

estatística da sustentabilidade ocorre pelo conceito de estacionariedade da série. 

Segundo Gujarati (2000), estacionário é um processo estocástico onde suas médias 

e suas variâncias são constates ao longo do tempo, e o valor da covariância entre os 

dois períodos não depende do período de tempo efetivo em que a covariância é 

calculada. Quando uma série é não estacionária significa que os gastos tendem a se 

tornar muito grandes com o tempo, tendendo à insustentabilidade6.  

 

Identifica-se que a série é estacionária através dos testes de raízes 

unitárias, considerando o seguinte modelo DF(Dickey-Fuller):  

 

       Yt =α +ϕY t−1 +ε 
 

Onde  

 

α e ϕ são os parâmetros do modelo 

 

ε é um ruído estacionário 

 

Y é estacionária se �está entre –1 e 1. Se ϕ for 1 diz-se que existe uma 

raiz unitária, o que significa que a série é não-estacionária. 

 

Subtraindo-se Yt−1 dos dois lados da equação tem-se o seguinte modelo 

alternativo: 

 

                    ΔYt =α+θYt−1 +εt 

 

Onde θ =ϕ −1 
                                                 
6 Teoricamente a série tende ao infinito com o passar do tempo.  
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Queremos testar a hipótese nula de que existe uma raiz unitária. 

 

Hipótese nula: θ = 0 (existe raiz unitária) 

 

Para verificar se a série temporal gastos Yt (gastos com medicamento 

através de processos administrativos ou judiciais) é não-estacionária, não 

poderemos utilizar a estatística t, e utilizaremos a estatística τ (tau), cujos valores 

foram tabulados por Dickey e Fuller com base nas simulações de Monte Carlo7 (D.A 

DICCKEY,1979). 

 

O teste descrito acima só vale para o modelo AR(1). Para considerar 

ordens autorregressivas maiores, foi deduzido um modelo “aumentado” (Augmented 

Dickey-Fuller) ADF: 

 

         ΔY t = α + θYt-1 + λ1ΔYt−1 +...+ λpΔYt-p  + εt 

 

Caso o teste de raiz unitária identifique que a série temporal seja não-

estacionária faz-se a primeira diferença gcmed(gasto com medicamento) da 

seguinte forma: 

 

Δgcmed (gcmed t   −gcmed t-1 ) t = β 1
+ Δgcmed t-1 

 

Persistindo a existência de raiz unitária, aplicam-se defasagens de ordens 

superiores até que se estabilize a regressão. 

 

Neste estudo de caso as séries que serão testadas são: GTM (gastos 

com medicamentos totais) e GMJA (gastos com medicamentos adquiridos através 

de demandas administrativas e judiciais), e a GMJA/GTM. Os dados se referem aos 

gastos totais quinzenais no período de 08/05/2006 a 12/07/2010 com 100 

observações no total. 

 

                                                 
7 D.A Dickey e W.A. Fuller, “Distribuição of the Estimators for Autoregressive Time Series “ 
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A pesquisa analisou dados obtidos na Coordenadoria de Assistência 

Farmacêutica - COASF, utilizando o banco de dados do programa GMED. Esta base 

de dados do Estado do Ceará é organizada e disponibilizada pelo NUINF - Núcleo 

de Informática da SESA. O sistema GMED disponibilizou dados diários (GTM e 

GMJA) a partir de 2006, o que se configurou como um limitador do trabalho, por 

termos um período curto de informações. Para a análise dos dados, as séries foram 

agregadas quinzenalmente.  

 

Os dados apresentados referentes aos anos de 2002 a 2005, não 

puderam ser utilizados devido ao fato de serem descritos somente anualmente, sem 

distinção dos dias e meses em que ocorreram as dispensações. O fato em si não 

compromete o uso de técnicas econométricas que têm como objetivo entender a 

relação entre as variáveis através de um modelo matemático. Contudo, uma base de 

dados com maior tempo nos permitiria fazer um juízo sobre o início da série de 

GMJA, o que poderia representar uma série com mais informações sobre o 

crescimento destes gastos. 

 

As séries de dados de GMJA e GTM foram deflacionadas, ou seja, 

retiramos o efeito da inflação para o período utilizando o IGP-M8 - Índice geral de 

preços do mercado de maio de 2006 a julho de 2010. Os dados de inflação 

utilizados foram pesquisados no banco de dados do IPEA-DATA (Instituto de 

Economia Aplicada9). A escolha do IGP-M se deu pelo fato do índice ser utilizado em 

contratos do Governo.  

 

Os valores constantes foram obtidos a partir dos valores correntes 

retirando os índices de inflação aplicados no cálculo do valor corrente, trazendo os 

valores mensais dos exercícios de 2007 a 2010 para o exercício de maio de 2006 e 

inserindo os índices de inflação aplicados no valor corrente, utilizando a metodologia 

de cálculos apresentada abaixo: 

 
                                                 
8 O IGP-M/FGV é calculado mensalmente pela FGV e é divulgado no final de cada mês de referência. 
Índice Geral de Preços, calculado pela Fundação Getúlio Vargas(doravante FGV). É uma média 
ponderada do índice de preços no atacado (IPA), com peso 6; de preços ao consumidor (IPC) no Rio 
de Janeiro e São Paulo, com peso 3; e do custo da construção civil (INCC), com peso 1 
9 IPEA-data dados adquiridos no portal http://www.ipea.gov.br/portal.  
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 Taxa média de Inflação do período {1 +(taxa IGP-M mês 

referência/100)} 

 Cálculo do índice de deflação será dado pelo valor da taxa 

deflacionada de IGP-Mdfl (n-1) x IGP-M(n+1). Onde n representa o mês e o índice 

para o primeiro mês será (1) maio de 2006.    

 Cálculo dos valores constantes será dado pelo valor do gasto corrente 

do período n dividido pelo índice de deflação do período n. 

 

  A Tabela 8 - Variáveis Analisadas, abaixo, mostra um resumo das variáveis 

utilizadas e suas definições. 

 
Tabela 8 - Variáveis Analisadas. 

Variável Definição Período Fonte

GMJA Gastos com Medicamentos por vai Judicial 
Quinzenal Maio 2006 a julho 

de 2010 SESA 

GMJADEFLA Gastos com Medicamentos por vai Judicial 
deflacionado 

Quinzenal Maio 2006 a julho 
de 2010 SESA 

GMT Gastos totais em Medicamentos 
Quinzenal Maio 2006 a julho 

de 2010 SESA 

GMTDEFLA Gastos totais em Medicamentos 
deflacionado 

Quinzenal Maio 2006 a julho 
de 2010 SESA 

Fonte: Elaboração própria. 
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4 RESULTADOS 
 

 

A análise do Gráfico 1, abaixo, demonstra que a série de gastos com 

medicamentos administrativos e judiciais para o período analisado apresenta uma 

trajetória crescente indicando tendência explosiva. Contudo, a análise gráfica não é 

suficiente para garantir a instabilidade dos gastos. A analise do Gráfico 2 nos dá um 

indicativo de que os gatos totais com medicamento da SESA apresentam um 

comportamento estacionário. Assim, para garantir que os GMJA sejam explosivos ao 

longo do tempo e os GMT sejam estacionários, aplicaremos o teste ADF- 

(Augmented Dickey-Fuller). 
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Gráfico 1 - Gastos com medicamentos administrativos e/ou judiciais 
Fonte: Elaboração própria 
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 Gráfico 2 - Gastos totais com medicamentos 
 Fonte: Elaboração própria 

 

 

A Tabela 9, a seguir, sintetiza as formas e resultados dos testes ADFs 

para as séries de tempo propostas. Pode-se verificar que os testes ADF foram 

modelos sem tendência, pois os gastos judiciais são extraordinários e exógenos – 

sendo gerados a partir de demandas excepcionais. Esta exogeneidade e 

excepcionalidade não deveria gerar qualquer tendência temporal por si, e, portanto, 

a forma do teste não deve incluir a tendência10.  

 

Os testes de estacionariedade apresentados sobre as séries de gastos 

demonstraram que GMJA não são estacionárias, e isso implica uma série com 

comportamento explosivo, o que não ocorre quando analisamos os GMT. 

 

O fato da série de dados GMJA apresentar um comportamento de 

crescimento ilimitado frente aos GMT, ainda não são expressivos para fazer com 

que os gastos totais com medicamentos apresentassem raízes unitárias. 

                                                 
10 Os resultados dos modelos na forma de output do Eviews estão expostos no anexo.  
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Tabela 9 - Teste ADF-DICKEY FULLER PARA GASTOS COM MEDICAMENTOS 

Modelo Variável Constante Tendência Lags ADF-estatística  
(p = probabilidade) Estacionariedade

Modelo 1 GMJA Sim Não 5 -0,579 
p = 0,869 Não Estacionário 

Modelo 2 GMJADEFLA Sim Não 5 -0,7666 
p = 0,8235 Não Estacionário 

Modelo 3 GMT Sim Não 4 -3,90 
P=0,0029 Estacionário 

Modelo 4 GMTDEFLA Sim Não 4 -4,56 
P=0,0000 Estacionário 

Modelo 5 GMJADEFLA/ 
GMTDEFLA Sim Não 0 -7,18 

P=0,0000 Estacionário 

Fonte: Elaboração própria 
 
 
 

Contudo, o fato de existirem gastos com demandas judiciais que não 

podem ser descumpridos por se tratar de sentenças judiciais com prazo pré-

estabelecidos vem comprometer a racionalidade da gestão pública ao impor gastos 

fora dos Protocolos Clínicos e das Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do SUS. Estes 

explicitam categoricamente os fármacos disponíveis para dispensação na rede 

pública após programação e pactuação nas três esferas de governo (municipal, 

federal e estadual).  

 

Uma justificativa para esta judicialização seria a inserção gradativa de 

novos fármacos de acordo com o avanço tecnológico. No entanto, seria mais fácil 

contabilizar esta tendência no pouco conhecimento, ou até mesmo na 

desconsideração do judiciário às nuances da política oficial da assistência 

farmacêutica no âmbito do SUS.  
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5 CONCLUSÃO E DISCUSSÃO  
 

 

Esta pesquisa permitiu realizar uma análise dos gastos com 

medicamentos no âmbito da Secretária de Saúde do Estado do Ceará- SESA, 

buscando identificar os gastos com medicamentos adquiridos através de demandas 

judiciais ou administrativas não contempladas nos protocolos do SUS. Verificou-se, 

por meio de testes de estacionariedade, que os gastos com medicamentos por via 

judicial, no Ceará, já se encontra com comportamento explosivo considerando o 

período quinzenal de 2006 a 2010. No entanto, a parcela destes gastos nos gastos 

totais ainda não foi neste período, suficientemente alta para impor uma trajetória 

explosiva para os gastos totais em medicamentos.    

 

Esta situação suscita reflexão sobre o que se entende por justiça social e 

direito à saúde. Também coloca em pauta a necessidade de recuperação do ideário 

de universalidade, igualdade e integralidade, defendido pelo Movimento de Reforma 

Sanitária e concretizado na forma de princípios do SUS, na Constituição Federal e 

na Lei Orgânica da Saúde (ORTIZ, 1996). 

 

O Estado deve priorizar o Gasto de acordo com a capacidade financeira e 

não através de uma imposição. A assistência farmacêutica não deve adquirir 

medicamentos de forma fragmentada e sem planejamento, dado que é um mercado 

complexo, com oferta de mais de 16 mil especialidades (BRASIL, 1990). O SUS, em 

seus vinte anos de existência, vem se organizando para fornecer medicamentos 

essenciais à população. A padronização e descentralização da compra tornam mais 

ágeis e racionais a aquisição e dispensação dos medicamentos à população. Os 

medicamentos padronizados nesses programas são avaliados no que se refere à 

eficiência e à efetividade, além da relação custo/benefício. Cada instância de 

governo tem suas competências e atribuições no gerenciamento, na 

operacionalização e no financiamento desses programas. 

 

Além da questão orçamentária assinalada, muitas das decisões judiciais 

infringem ou distorcem princípios do SUS, sobretudo o da equidade. 
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As ações judiciais para a obtenção de medicamentos não se relacionam 

diretamente aos princípios da universalidade e ao princípio da integralidade, uma 

vez que não decorrem nem de restrições e nem de exclusões estabelecidas pelo 

SUS (VIANA, 2008). O acesso ao tratamento está garantido, seja qual for o tipo e a 

complexidade do problema apresentado (BRASIL, 2008). Entretanto, a maioria das 

ações ajuizadas contra a COASF/SESA-CE demanda exclusivamente o acesso a 

produtos não previstos nos protocolos e programas executados pelo SUS, mesmo 

que o tratamento desta doença já esteja contemplado no Sistema com a oferta de 

outras alternativas terapêuticas, segundo COASF. Essa situação levanta vários 

questionamentos. O fato de o Poder Público definir em seus programas de 

assistência farmacêutica os medicamentos para tratamento das doenças, com base 

em critérios aceitos cientificamente, não implica em omissão de garantia do direito à 

saúde. Antes, revela o seu compromisso com a formulação de políticas adequadas, 

que constituem o meio disposto pela Constituição para assegurar esse direito. Para 

tanto, precisa considerar todas as necessidades de saúde da população e 

estabelecer políticas que possam ser financiadas pelo Estado, por meio da 

sociedade. Neste aspecto, tem o dever de evitar que o acesso a serviços de saúde 

se transforme em mais um fator de aumento das iniquidades existentes na 

população. Desse modo, o acolhimento dessas demandas, no mais das vezes 

significa o estabelecimento de privilégios para aqueles indivíduos com poder 

aquisitivo para contratar um advogado e acionar o Estado. 

 

A judicialização, como uma interferência do poder judiciário no setor da 

saúde, tem se traduzido em alternativa à garantia do acesso a bens e serviços por 

intermédio de ações judiciais. No entanto, diante de um sistema de saúde tão 

complexo, as decisões judiciais não podem se pautar apenas por um artigo da 

constituição, faz-se necessário que o Estado, em suas esferas de Poder, sintonize 

suas decisões a fim de se alcançar um Sistema de maior eficácia entre os setores. 

Demanda-se, assim, ao judiciário uma grande responsabilidade, tendo em vista que 

uma dada decisão pode interferir nos recursos de outros programas da saúde. 
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ANEXO A 
 
 

Resultados Teste ADF 

 
Tabela 10 -Teste Dickey-Fuller aumentado para GMJA teste de hipótese de passeio aleatório com 
inclusão da constante(intercpto). 

Teste  estatística  Dickey-Fuller Aumentado t- Estatística   Prob.* 
 -0.579755  0.8690 
Teste valores críticos: 1% nível  -3.501445  

 5% l nível  -2.892536  
 10% nível  -2.583371  

Variáveis Coeficientes Std. Erro estatística t Prob. 
GMJA(-1) -0.043023 0.074209 -0.579755 0.5636 

D(GMJA(-1)) -0.811496 0.118758 -6.833194 0.0000 
D(GMJA(-2)) -0.757252 0.137810 -5.494893 0.0000 
D(GMJA(-3)) -0.567190 0.144846 -3.915822 0.0002 
D(GMJA(-4)) -0.412388 0.130308 -3.164710 0.0021 
D(GMJA(-5)) -0.336789 0.101664 -3.312776 0.0013 

C 62678.81 46229.76 1.355811 0.1787 
R-quadrado 0.476086     Média de variável dependente 10406.85 
R-quadrado Ajustado 0.439954     Variável dependente S.D.  311610.0 
Soma do resíduo ao quadr. 4.73E+12     Critério Schwarz  27.81810 
Verossimilhança -1291.549     Estatística - F 13.17628 
Estatística Durbin-Watson  2.012881     Prob(Estatística - F) 0.000000 
Nota:  Teste ADF-Dickey-Fuller para GMJA 

Hipótese Nula: GMJA tem raiz unitária 
Exógena: Constante 
Lag Length: 5 (Automático baseado na SIC, MAXLAG=12) 

Fonte: Elaboração própria 
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ANEXO B 

 

Resultados Teste ADF 

 

Tabela 11 - Teste ADF-Dickey-Fuller para GMJA,para valores deflacionados pelo IGP-M,  
teste de hipótese de passeio aleatório com deslocamento. 
Teste  estatística  Dickey-Fuller Aumentado t-Statistic   Prob.* 
 -0.766683  0.8235 
Teste valores críticos: 1% nivel  -3.501445  

 5% nivel  -2.892536  
 10% nivel   -2.583371  

Variáveis Coeficientes Std. Erro estatística t Prob. 
GMJADEFLA(-1) -0.060595 0.079035 -0.766683 0.4453 

D(GMJADEFLA(-1)) -0.792321 0.120494 -6.575582 0.0000 
D(GMJADEFLA(-2)) -0.742988 0.138349 -5.370410 0.0000 
D(GMJADEFLA(-3)) -0.555438 0.144817 -3.835433 0.0002 
D(GMJADEFLA(-4)) -0.400837 0.130150 -3.079797 0.0028 
D(GMJADEFLA(-5)) -0.327830 0.101719 -3.222891 0.0018 

C 57814.03 41056.10 1.408171 0.1626 
R-quadrado 0.473207     Média de variável dependente 7938.928 
R-quadrado Ajustado 0.436877     Variável dependente S.D.  260872.8 
S.E. de regressão 195763.0     Akaike info criterion 27.27875 
Soma quadrado resíduo 3.33E+12     Critério Schwarz 27.46814 
Verossimilhança -1275.101     Estatística - F 13.02506 
Estatística Durbin Watson  2.012178     Prob(Estatística - F) 0.000000 
Nota:  Teste ADF-Dickey-Fuller para GMJA,para valores deflacionados pelo IGP-M 

Hipótese Nula: GMJADEFLA tem raiz unitária 
Exógena: Constante 
Lag Length: 5 (Automático baseado na SIC, MAXLAG=12) 

Fonte: Elaboração própria 
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ANEXOS C 

 
 

 Resultados Teste ADF 

Tabela 12 - Teste ADF para GTM quinzenal com teste de hipótese de passeio aleatório com inclusão 
da constante. 
Teste de estatística Dickey-Fuller Aumentado t-Statistic   Prob.* 
 -3.907581  0.0029 
Teste valores críticos: 1% nível  -3.500669  

 5% nível  -2.892200  
 10% nível  -2.583192  

Variáveis Coeficientes Std. Erro estatística t Prob. 
GTM(-1) -0.743509 0.190273 -3.907581 0.0002 

D(GTM(-1)) -0.114648 0.185374 -0.618470 0.5378 
D(GTM(-2)) 0.030955 0.160783 0.192527 0.8478 
D(GTM(-3)) -0.118732 0.139626 -0.850352 0.3974 
D(GTM(-4)) 0.238085 0.105676 2.252981 0.0267 

C 4493605. 1174947. 3.824519 0.0002 
R-quadrado 0.654961     Média de variável dependente 32022.87 
R-quadrado Ajustado 0.635577     Variável dependente S.D.  4608858. 
S.E. de regressão 2782252.     Critério de informação Akaike 32.57649 
Soma quadrado resíduo 6.89E+14     Critério Schwarz 32.73779 
Verossimilhança -1541.383     Estatística - F 33.78835 
Estatística Durbin Watson  1.945205     Prob(Estatística - F) 0.000000 
Nota:  Teste ADF para GTM 

Hipótese Nula: GTM tem raiz unitária 
Exógena: Constante 
Lag Length: 4 (Automático baseado na SIC, MAXLAG=12) 

Fonte: Elaboração própria 
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ANEXOS D 

 

Resultados Teste ADF 

Teste de raiz unitária aumentado ADF para GTMDEFL quinzenal11. 

Tabela 13 - Teste ADF para GTMDEFL quinzenal com teste de hipótese de passeio aleatório com 
inclusão da constante. 
Estatística teste Dickey-Fuller Aumentado estatística- t   Prob.* 
   -4.566603  0.0003 
Teste de valores críticos : 1% nível  -3.500669  

 5% nível  -2.892200  
 10% nível  -2.583192  

Variáveis Coeficientes Std. Erro estatística t Prob. 
GTMDEFLA(-1) -0.969226 0.212242 -4.566603 0.0000 

D(GTMDEFLA(-1)) 0.048383 0.199074 0.243042 0.8085 
D(GTMDEFLA(-2)) 0.150455 0.168131 0.894867 0.3733 
D(GTMDEFLA(-3)) -0.031890 0.142954 -0.223077 0.8240 
D(GTMDEFLA(-4)) 0.255462 0.103960 2.457302 0.0159 

C 5084230. 1138281. 4.466586 0.0000 
R-quadrado 0.673313   Média de variável dependente 12716.01 
R-quadrado Ajustado 0.654959   Variável dependente S.D.  3953066. 
S.E. de regressão 2322038.   Critério de informação Akaike 32.21486 
Soma quadrado resíduo 4.80E+14   Critério Schwarz 32.37616 
Verossimilhança -1524.206    Estatística - F 36.68633 

Estatística Durbin Watson  1.975896     Prob(Estatística - F) 0.000000 
Nota:  Teste ADF para GTMDEFL 

Hipótese Nula: GTMDEFLA tem raiz unitária 
Exógena: Constante 
Lag Length: 4 (Automático baseado na SIC, MAXLAG=12) 

Fonte: Elaboração própria 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                 
11 Também foram feitos testes de raízes unitária aumentado ADF para dados com gastos GMJA e 
GTM com freqüência semanal. Mas optamos por não incluí-los, isso de deu pelo fato do time das 
séries semanais não conseguirem captar uma maior agregação de valores.   
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ANEXOS E 

 

Resultados Teste ADF 

 
Tabela 14 - Teste Dickey-Fuller aumentado para GMJA /GTM com deslocamento. 
Estatística teste Dickey-Fuller Augmentado t-Statistic   Prob.* 
 -7.188436  0.0000 
Teste valores críticos: 1% level  -3.497727  

 5% level  -2.890926  
 10% level  -2.582514  

Variáveis Coeficientes Std. Erro estatística t Prob.  

GMJA_GMT(-1) -0.692080 0.096277 -7.188436 0.0000
C 0.075201 0.013998 5.372073 0.0000

R-quadrado 0.347564     Média de variável dependente 0.000943
R-quadrado Ajustado 0.340838     Variável dependente S.D.  0.115774
S.E. de regressão 0.093995     Critério de informação Akaike -1.871145
Soma quadrado resíduo 0.857009     Critério Schwarz -1.818719
Verossimilhança 94.62170     Estatística - F 51.67361
Estatística Durbin Watson  2.162147     Prob(Estatística - F) 0.000000
Nota:  Teste Dickey-Fuller aumentado para GMJA /GTM 

Hipótese Nula: GMJA_GMT tem raiz unitária 
Exógena: Constante 
Lag Length: 0 (Automático baseado na SIC, MAXLAG=12) 

Fonte: Elaboração própria 
 


