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RESUMO: A luta pela saúde quando se trata de portadores de doenças raras 
não começa na justiça, porém, incessantemente o itinerário desses indivíduos 
antes de alcançar o poder judiciário é esquecido, e, junto a essa ignorância, se 
rejeita a caminhada árdua de uma vida. À vista disso, perto do fim dessa 
trajetória, quando já debilitados, os portadores de doenças raras conseguem o 
ensejo de ingressar com um processo judicial os reveses continuam a acontecer, 
muitas vezes, de forma ainda mais áspera. Diversas são as barreiras que o 
Poder Judiciário, no Brasil e no mundo, impõe para a concessão de um 
medicamento de alto custo, sendo essa matéria um tema extremamente 
delicado, por essa razão o presente artigo possui o objetivo de realizar uma 
ponderação factual entre o direito humano e fundamental à saúde e o limite da 
reserva do possível. De forma gradativa o Poder Judiciário exorbita mais sua 
função e interfere na esfera administrativa (e, por vezes, legislativa), sendo 
necessário perceber os limites desse ativismo judiciário. A fim de inquirir sobre 
essa perplexidade, esse trabalho utiliza uma metodologia de estudo descritivo-
analítico, sendo desenvolvida, quanto ao tipo, mediante pesquisa bibliográfica e 
documental, além de ser qualificada como pura, qualitativa, descritiva e 
exploratória. Ademais, exibe o entendimento de Tribunais de diferentes nações 
ao se tratar da garantia do mínimo existencial, mínimo esse que para portadores 
de doenças raras envolverá medicamentos de excelso custo. No caso 
especificamente brasileiro, a atuação do Supremo Tribunal Federal no Recurso 
Extraordinário nº 657.718/MG, desperta controvérsias ao restringir o direito 
fundamental à saúde com o estabelecimento de requisitos que deveriam ser 
firmados em sede legislativa e executiva, parecendo dar primazia ao limite da 
reserva do possível, calcado em uma leitura utilitarista do sistema de saúde, em 
detrimento da garantia do mínimo existencial. Tal estado de coisas sugere o uso 
do ativismo judicial em um sentido pouco corrente acerca do tema: a tutela da 
universalidade do sistema de saúde a partir da constatação da finitude dos 
recursos públicos em detrimento de interesses (ou mesmo direitos) individuais 
dos pacientes que demandam os fármacos em questão. Como resultado parcial 
é possível inferir que a normatização da saúde, de forma ampla, leva a sua 
judicialização, pois, quando no âmbito das políticas públicas os entes federativos 
não cumprem sua função, passa a ser dever do judiciário decidir essas lides e, 
ainda que por via de um ativismo focado na tutela do sistema (em defesa da 
universalidade) ou do paciente (em defesa de sua saúde), estabelecer os 
critérios basilares para garantia do direito à saúde por meio de medicamentos de 
alto custo imprescindíveis para as pessoas portadoras de doenças raras. 
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