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Danielle Monteiro

onsiderado um dos
maiores sistemas
públicos de saúde
do mundo, o SUS
tem alcançado im-

portantes conquistas ao longo dos
seus 25 anos, principalmente no
que diz respeito à atenção bási-
ca e à realização de procedimen-
tos de maior complexidade. “A
efetividade da atenção primária
é notória, tendo em vista que re-
duzimos mortes e casos evitáveis
por esse nível de atenção, bem
como internações por condições
sensíveis à atenção primária”,
destaca a pesquisadora da Esco-
la Nacional de Saúde Pública
(Ensp/Fiocruz) Maria Alicia Ugá.

No entanto, segundo ela, a
oferta de serviços, apesar de ter se
expandido, ainda não é suficiente
para atender às necessidades da
população. São longas as filas de
espera para atendimento e reali-
zação de procedimentos diagnós-
ticos. Além disso, a atenção básica
não funciona em todos os municí-
pios como porta de entrada do sis-
tema público de saúde, que ainda
não recebe o investimento de que
precisa. Para a pesquisadora, o pro-
blema ainda se estende ao setor
privado, no qual, além da espera
para a realização de serviços, há a
negativa pura e simples de cober-
tura. “As operadoras fazem uso de
mecanismos diversos para negar ou
dificultar a prestação de exames e
outros procedimentos assistenciais
ambulatoriais e hospitalares, o que
faz com que os clientes procurem
o SUS em busca do cuidado de que
necessitam”, explica. Países como
Canadá, Espanha, Suécia, França
e Reino Unido, que, assim como
Brasil, enxergam a saúde como di-
reito de todos, enfrentaram esses
desafios e conseguiram implantar
um sistema público de saúde uni-
versal e gratuito. A seguir, o siste-
ma de saúde nesses países.

O ‘SUS’
dos outros
Pesquisadoras analisam os sistemas de saúde de cinco países
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Criado após a Segunda Guerra
Mundial, o National Health Service
(NHS) é reconhecido como um dos
melhores sistemas públicos de saúde do
mundo. O modelo, no qual foi inspira-
do o SUS, cobre toda a população. Um
dos pontos positivos do NHS é a forte
ligação entre médico e paciente. Isso
ocorre porque os usuários devem se ins-
crever junto ao consultório de um mé-
dico generalista (general practioners,
em inglês), localizado na região onde
reside, o que faz com que a consulta
seja sempre com o mesmo profissional.
Se necessária atenção especializada, é
ele que faz o encaminhamento.

Os principais indicadores de saúde

da Espanha estão acima da média das

nações da Organização para a Coope-

ração e Desenvolvimento Econômico

(OCDE). A esperança de vida da po-

pulação é de 82 anos, a mortalidade

infantil é de 3,2 por mil nascidos vivos

e a materna é de 4,1. O sistema de

saúde espanhol (SNS) é universal e gra-

tuito, atingindo quase 100% da popu-

lação. O bom desempenho do modelo

tem uma explicação especial: os gas-

tos públicos nacionais correspondem a

73,6% dos gastos totais em saúde ou

a 8,2% do PIB. Já no Brasil, o investi-

mento não chega a 50%, aplicando-

se no setor público somente 3,8% do

PIB. Os números revelam o que, segun-

do pesquisadores, é um dos principais

gargalos do SUS: o subfinanciamento.

A pesquisadora da Ensp/Fiocruz Li-

gia Giovanella diz que o Brasil teve “uma

política muito dúbia durante o período

de implantação do SUS, pois, ao mes-

mo tempo em que avançou em sua cons-

trução, foram dados incentivos fiscais sig-

nificativos para os planos privados de

saúde”. A insuficiência de recursos pú-

blicos destinados ao sistema público de

saúde, segundo Maria Alicia, provoca um

grave problema: o gasto elevado das

pessoas na compra direta de bens e ser-

viços. “Se o SUS não financia satisfatori-

amente os medicamentos, ou oferece

filas de esperas demoradas para o aces-

so a determinados exames de alto cus-

to, a população brasileira acaba tendo

que recorrer ao gasto privado”, observa.

O sistema nacional de saúde espa-

nhol é formado pelos serviços de saúde

das Comunidades Autônomas (correspon-

dentes aos estados brasileiros), as quais

têm a função de desenvolver o planeja-

mento de saúde e as ações de saúde

pública e assistência. “Particularmente

interessante no caso espanhol é o dese-

nho do modelo, com a adoção do centro

sociossanitário, uma unidade responsável

pelos cuidados de longa permanência,

convalescença e cuidados paliativos, que

trabalha em conjunto com os hospitais e

centros de atenção primária de sua área

de abrangência”, conta a pesquisadora

da Ensp/Fiocruz Rosana Kuschnir. O mo-

delo de descentralização espanhol se dá

ao nível das Comunidades Autônomas,

enquanto que, no Brasil, chega aos go-

vernos locais. “A descentralização para o

nível local leva à fragmentação, reforça

as grandes desigualdades regionais e tor-

na muito difícil a provisão de atenção in-

tegral”, adverte Rosana.

Mas nem tudo são flores no siste-

ma público de saúde espanhol. A crise

econômica mundial provocou cortes

nos gastos do governo, que resultaram

em fechamento de serviços e leitos hos-

pitalares, além de redução de salários

e aumento da carga horária. “O co-

pagamento para medicamentos au-

mentou e o acesso aos serviços de

saúde a imigrantes ilegais foi abolido.

E os jovens também podem vir a ficar

descobertos em função da alta taxa de

desemprego”, afirma Ligia.

No Brasil, uma medida similar foi
adotada. Chamada de Estratégia da
Saúde da Família, a iniciativa visa à
compreensão ampliada do processo
saúde/doença. No programa, a porta
de entrada do usuário ao sistema são
as Unidades Básicas de Saúde (UBS),
onde há uma equipe de saúde da fa-
mília responsável pelo atendimento à
população de uma determinada região.
A proposta é boa, mas a iniciativa, no
entanto, enfrenta algumas dificuldades
como a insuficiência de médicos ge-
neralistas e a baixa adesão e fixação
dos profissionais para a atuação na clí-
nica da família. “É preciso, ainda, ex-

pandir a ESF para todas as cidades. No
Rio de Janeiro, por exemplo, há bair-
ros que não contam com clínica da fa-
mília”, acrescenta Ligia.

Os generalistas britânicos são au-
tônomos, com contratos exclusivos ao
NHS. Os médicos de família da Estra-
tégia da Saúde da Família, por outro
lado, são assalariados e, em grande
parte dos municípios, predominam con-
tratos temporários, com grande rotati-
vidade nos postos de trabalho. “Se a
equipe muda a cada ano, não se esta-
belece um vínculo com o paciente e
não há um acompanhamento desse
indivíduo”, alerta Ligia.

ESPANHA

REINO UNIDO
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Universal, gratuito e eficaz. Assim

é o Sistema Nacional de Saúde sue-

co. De acordo com a OCDE, a Suécia

é um dos países que mais investe em

serviços sociais no mundo, tendo a saú-

de e a educação como áreas prioritá-

rias. Totalmente subsidiada pela

arrecadação fiscal, a cobertura em

saúde atinge 100% da população.

Entre os países da União Europeia, a

Suécia é a que tem o maior número

de cidadãos com idade igual ou supe-

rior a 80 anos, que respondem por

5,3% da população. Os cuidados aos

idosos geralmente ficam a cargo dos

municípios, e é de preferência dos pa-

O Canadá gasta em saúde cerca
de 10% do PIB. Seus indicadores na
área são um dos mais elevados entre
os países da OCDE. A expectativa de
vida é de 80 anos e o país tem obtido
avanços significativos no campo, entre
eles, o aumento das taxas de sobrevi-
da ao câncer de mama e colorretal e a
redução de internações hospitalares de
alto custo por condições crônicas. Os
serviços de saúde canadenses estão
estruturados sob quatro princípios: a
universalização das garantias, a ges-
tão pública, a atenção integral e a va-
lidade de direitos em todo o território
nacional. Cada uma das dez provínci-

Diferente dos modelos britânico e
brasileiro, financiados com recursos fis-
cais, a cobertura em saúde na França
é feita por meio das contribuições so-
ciais, ou seja, da participação dos usu-
ários no mercado formal de trabalho.
É o chamado Seguro Social de Saúde.
A contribuição é proporcional à renda
do trabalhador. A atenção à saúde se
dá em serviços de consultórios priva-
dos e em hospitais públicos e privados.

Um dos aspectos que chama aten-

ção no modelo francês é a alta repre-
sentatividade da saúde em termos de
emprego: cerca de 8% da população
ativa trabalha no setor. Isso porque o país
conta com uma estrutura assistencial
hospitalar fortemente pública. No Brasil,
os números também são elevados: há 3
milhões de empregos em saúde, sendo
que 1,7 milhão deles são públicos. “O
setor saúde é muito importante para a
economia brasileira. O problema é que
nossa estrutura assistencial é muito pri-

vatizada, inclusive os serviços ofertados
pelo SUS”, observa Ligia. O nó da priva-
tização, segundo a pesquisadora, provo-
ca a competição entre o setor público e
o privado, ocasionando, por exemplo, a
perda de médicos do SUS para o setor
privado. “Em alguns países europeus, os
médicos que trabalham em hospital pú-
blico têm dedicação exclusiva a ele. Para
trabalhar no privado, eles precisam ter
uma licença, de forma a não prejudicar
seu trabalho no setor público”.

as tem autonomia sobre a organiza-
ção dos serviços de saúde. Os custos
da assistência médica são cobertos por
fundos oriundos do imposto de renda.

Um aspecto curioso do sistema é
que grande parte dos médicos é for-
mada por profissionais liberais que
prestam atendimento em clínicas, con-
sultórios particulares ou hospitais. A
maioria dos hospitais não tem fins lu-
crativos e é administrada por organi-
zações comunitárias ou autoridades
provinciais. No país, não há competi-
ção entre o setor público e o privado,
uma vez que, ao seguro privado, é
permitido somente a prestação de ser-

viços não ofertados pelo sistema pú-
blico. Outra característica positiva é a
quantidade de profissionais de saúde
no país: são 2,4 médicos por mil habi-
tantes. No Brasil, são somente 1,8.
Segundo Ligia, além do baixo núme-
ro de médicos no país, é forte a desi-
gualdade quanto ao número de
profissionais nas diversas regiões bra-
sileiras, em virtude das diferenças de
oferta de serviços de saúde e infraes-
trutura econômica. “Para a ampliação
de médicos nessas regiões, é preciso
investimento forte no SUS, presença
de carreiras, de concursos de longo
prazo e de melhores salários”, propõe.

cientes que a assistência seja feita por

operadores públicos ou privados.

Um aspecto positivo do SNS sue-

co é a assistência pessoal gratuita

prestada a portadores de deficiência.

Quando necessita de cuidados, o pa-

ciente deve ser atendido por um mé-

dico dentro de determinado prazo. No

Brasil, recentemente entrou em vigor

lei semelhante, que estabelece o pe-

ríodo máximo de 60 dias para início

de tratamento de câncer pelo SUS.

Para Ligia, a medida deve, no entan-

to, ser ampliada a outros casos. “Para

cirurgias eletivas, geralmente é esta-

belecido nesses países europeus o pra-

zo de, no máximo, seis meses, até a

realização do tratamento final”, ex-

plica a pesquisadora.
A universalidade em saúde entre

o Brasil e países europeus ainda é dis-

tante, porém, segundo Ligia, o SUS tem

uma especial vantagem em relação

aos sistemas públicos de saúde da Eu-

ropa. “Temos uma visão da atenção

primária mais abrangente, que valori-

za a promoção da saúde, a prevenção,

a ação comunitária e a atuação inter-

setorial; ao contrário do que ocorre

nesses países, onde o modelo assisten-

cial é mais médico-centrado e a medi-

calização é mais elevada”, conclui.

FRANÇA

CANADÁ
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