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RESUMO: A saúde é condição essencial à dignidade da pessoa humana. O Brasil assegura 
constitucionalmente o direito à saúde ao tratar dos direitos fundamentais de cunho social (art. 
6º). Entretanto, o Estado se mostra ineficiente ao cuidar da saúde da população, que fica à mercê 
de um atendimento do setor público eivado de problemas. Resta ao cidadão esperar 
indefinidamente para atendimento na rede pública, ou recorrer à rede de saúde suplementar, 
contratando um plano de saúde privado cujo serviço também é defeituoso. O Poder Judiciário 
brasileiro está congestionado de demandas em que os cidadãos pedem que o setor público ou 
privado atendam aos seus pleitos na área da saúde. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no 
ano de 2015, em parceria com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, publicou a obra 
Judicialização da saúde no Brasil: dados e experiência1 na qual uma das constatações foi a 
necessidade de criação de alternativas ao modelo adversarial. Nos casos analisados, que usaram 
referidos métodos, houve redução das ações judiciais relacionadas às demandas na área de 
saúde. Segundo o STJ, nos últimos dez anos houve um aumento de 1600% de processos 
judiciais relacionados à saúde suplementar. Entre as alternativas viáveis à efetivação do direito 
à saúde dos brasileiros, destaca-se a mediação, método na qual um facilitador neutro estimula 
o diálogo entre as partes, levando-as a construção de uma solução para o problema. A mediação 
tem sido incentivada pelo CNJ, que está constantemente promovendo ações de incentivo à 
autocomposição de litígios e à pacificação social tanto no setor público como privado. Nesse 
sentido, o objetivo deste trabalho é estudar os benefícios trazidos pelo uso da mediação na 
solução de conflitos no setor da saúde, tanto na esfera pública como na privada, comparando as 
diversas aplicações desse método em outros países, com destaque para Portugal, que através da 
Entidade Reguladora da Saúde (ERS) disponibiliza um Sistema de Mediação de Conflitos que 
pode servir de inspiração para o Brasil, cuja Agência Nacional de Saúde (ANS) prevê, desde 
2014, que as reclamações referentes a questões não assistenciais do setor privado passarão a ser 
tratadas por meio de mediação de conflitos. Desse modo, pretende-se abordar a necessidade de 
um trabalho efetivo, que já conta com o suporte do CNJ ao criar o “Movimento pela 
Conciliação”, para que os vários atores envolvidos na área da saúde trabalhem em conjunto, 
seja no âmbito público do Sistema Único de Saúde (SUS), ou junto às empresas de saúde 
suplementar, como já prevê a ANS, para que gradativamente haja diminuição da cultura da 
litigiosidade. O tema será abordado através de uma análise descritiva, por meio de pesquisa 
bibliográfica e documental, incluindo doutrina especializada tanto no âmbito nacional como 
internacional mediante estudo comparativo. Este trabalho almeja agregar novos conhecimentos 
capazes de fomentar a compreensão da solução de conflitos de interesses na área da saúde, 
servindo de inspiração para discussões e mudanças vindouras. 
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