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saudáveis ou estressantes etc. Todos esses fatores levam a encarar saúsaúde no Brasil, hoje, é assunto sobre o qual as pessoas estão
de como algo revestido de grande complexidade.
prontas a discutir, mas, em geral, para se queixar. Com freqüência
O senso comum - o mesmo que trata saúde como ausência de doença e que
o objeto de reclamação é a doença, e atualmente os temas mais
acredita piamente que se houver vacina para todos não será mais necessário
comumente associados com saúde têm sido os relacionados à assistêngastar CO)l1câncer - é o que assusta. Por exemplo, ao assistir à televisão, ver
cia médico-hospitalar, à AIDS, ao sangue contaminado, ao erro médique a saúde vai mal e imaginar que tudo seria melhor se houvesse acesso
co ... enfim, questões com conotações negativas. Entretanto, vista de
ao atendimento por helicóptero e a exames por computador.
maneira isolada, a questão da saúde tem interprétação positiva, sendo,
No Brasil, por uma série de fatores, costuma haver, proporcionalmente,
por vezes, sinônimo de qualidade de vida.
muito mais equipamentos altamente sofisticados do que em países mais
Há três grandes definições de saúde com as quais se costuma lidar no
desenvolvidos. Também pode chamar a atenção o fato de-que equipapaís: a do senso comum - de que saúde é ausência de doença; a da
mentes no setor privado costumam ter elevados índices de utilização
Organização Muudial de Saúde - de que a saúde é não apenas ausên(há até alguns serviços de alta complexidade nos quais, num esforço
cia de doença mas também o completo estado de bem-estar físico, menpor atingir maiores níveis de qualidade, estão se revendo indicações de
tal e espiritual; e a da Constituição Brasileira de 1988 - de que saúde é
exames notoriamente utilizados de forma abusiva). e que Oi) ao setor
1,t111 direito de cidadania, conseqüente ao cumprímênto,
pero Estado, de
público, adquiridos e operados CGm recursos obtidos dos impostos 00seu dever, no sentido de formulàrpolfticas sociais e econômicas 'para a
lerivosc estão OC~060S, tanto em termos de números de horas durante as
sua concretização.
.
quais são operados em condições normais quanto da quantidade de hoEmbora a primeira definição possa ser, certamente, con iderada simras em que não estão-em condições deojil'erar. seja por falta de pessoal
plista, reduzindo o conceito a uma visão de cunho biológico, pode-se
qualificado, seja por falta de.msuriios, de manutenção ou de peças de
afirmar que a segunda chega perto de umjll~cessível Nirvana, colocanreposição,
do em xeque o uso de óculos, a calvície e.outros'desvios .do,cOlJlpleto
Por unrlado, é importante observar que nunca tantos brasileiros tivebem-estar. Quanto à terceira, no Brasil ainda njio está claro quem. é de
'iam, com algum grau d(;}'igualdade~ aeesso a-tantos bens e serviços da"
fato cidadão e que. como tal, exerce seus diteitos. Cabe lembrar
área da saüde. NoS anos 70, num mesmo local, ainda que em orgaaizaem cada sociedade, as políticas de saúde de fa o em vigor f,efletem a
çõesJii,lantr6picas que hoje prestam serviços'para o SUS ($istêmaÚnidefinição que concentra mais forças.
'
Nos anos 90, esl:\Í.presente (mais) uma.crisê no setor de saúde, atribuída ora
S,ode Saúde) e oferecem (espera-se) assistêneia em igualdade de.congi.
ções par"atodos os que as pfo<.wram,havia distin~es. de classes segundo,
ao financiamento, ora à gerência, orã' à situação de baixa valorização das
pejo menos, três categorias: 08 indigentes, os previdenciários urbanos e
ati vidades da área; Quando se reforça a noção de assistêbcia medica ~aárea
os previden láriOS rurais, A chamada eqüidade, pelo menos pabl os que
que consome mais recursos e,. aç mesmo tempo, cosnrma representar um
gasto de caráter individual), PQde estar sendo perdida de vistâ-a noçãó de
desemboJsam; 1)0 máximo, o desconto obrigatório em (GIba, é conquista
recente da sociedade brasileira, Um dos diferenciais no tipo de assistênsaúde. Pode-se afirmar, porém, qu~ existem algumas premissas falsas reamiúde :por leigos e até por profissíonais dã própria área.
da obtida é geõgráficc.em razão de desigualdades regionais tanto ncrque
Costuma-se afirmar, por exemplo, que, se fpr feita vacinação ct,}tJtrao
aii respeito à formação e à lótaliza:ção de profissionais especializados
quanto l! exlstência e à disponibilidade de equipamentos, elementos que
sarampo, a assistência médica como um todo tomar-se-á ITlais barata.
permitem ou impedem resoluções em casos de alguma complexidade,
Realmente. se houver vacinação contra o sarampo ~erãq necessérios
Ta'Jv,ezpor Qtimismo dos policy-makerse fraquejes que escrevem sobre
p0UCOSrecursos para SOl promover assistência a essa doença. Também
saúde, a assistência privada, nã? fihanciada diretamente pelo Estado,
correto dizer que a vacinação contra o sarampo é de- fatO' maiS' barata
recebe o rrome-dÔ'·"§up]etiva'~.No Brasif a assistência privada tem atenque o seu tratamento. No entanto, quem sobreV.i:yeujlO 'saramp,o pode
ler a possibilidade de sofrer certqs agravospara os quais o lcatl\ll!ento 6
'lido cerca d~30'a S5'J <la população, número que tem sido
ültimos dez "ariôs, Mais-uma vez há uma desigualdade regional ElO .
caro. Uma das causas alegadas para a~ampljaçíio erescente dós custos'
no campo da saúde é o aumento da idade 4a Pllpulação. E teé ugt ien9"so é! e$~e tipo de a$'si'StêncianTas regiêes sul e sudeste. em relação ao
meno que só acontece, obviamente, quando diplinui a gl.taDii4ade de
rest(> do R~, é maior a porcentagem da população que tem -direIto a
serviços côrn finapll'iamento privado.
pessoas que morrem com idades inreríores, seja -ror que motivo" for.
Na realidade, mais atividades de eduçação OU prevenção levam. paradoHá ainda outra distorção "presente, Qúandt:> se depende de proeedimentos definidos como de alrt> custo e aJta complexidade, salvo exce ões,
xalmente, a um aumento nas atividádês
assistêrreiá'llJfédiea. Pior: os
tratamentos das doenças ditas
em geral mais coprestador, com freqüência, e o finanC1àdor. quase sempre, passam a ser
muns em faixas etárias mais
média nuPs caras do que
o setor péblieo, Há quem use este argumento para defender o conceito
de eqüidade, pois índepeade da capacidade de gasto do cidadão. Isto
aquelas ditas
grandes responsáveis pelas mortes
pode ser observado, quando se fala em diálise, atendimento à AIDS ou
traumatismos VIOlência
lltrIU1Sp)antes. A quantidade de recursos financeiros gastos com este tipo
:i:ístl.lmamtel'·éW!Ifijj!!ele~t--·.
é muito gí'allde. baSicamente por dois mõtivos. Por
chamam de causas ••"t,P."""""
dos não correspondem
lja~,eU~i~iijú~i~~;t~t~dP.·~)P~:~~~~.J~~,pr~ipaJmenresecompuadosa0
certamente só aCaba lOCIIIUU.Y'lI
outro lado. ao contrário
tipO de prqblema que o
:oos$Í'vel dizer que praticamente
mente é
vel afinnar
rijêíti(!S(Ie,J~~~~:1'l~t~~tPltócediim(:ntIDs e mesmo ativié

UHLH1LU\,,"'~

ae

utilização de serviços ou
freqüência. Quano intuito de raciona-

