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El MERCOSUR, promoviendo la consolidación de la región,
viene favoreciendo el desarrollo de los más diversos sectores, entre ellos los de la salud, educación, justicia, cultura,
transportes, energía, medio ambiente y agricultura. Se enfatiza el impacto que el Mercado Común del Cono Sur es
capaz de ejercer sobre el desarrollo de las industrias de los
Países Miembros, una vez que ofrece ‘protección’ a las industrias aún en desventaja competitiva en relación con
los países más desarrollados. En este caso, no solamente se
puede dirigir la producción hacia la demanda regional, sino
también aprovechar la ventaja comparativa entre la producción de los países, permitiendo la especialización de la
producción, además de beneficios diversos en función del
aumento de la escala potencial del mercado.
La búsqueda de un mercado regional del MERCOSUR propiciará, idealmente, a través del desarrollo de políticas comunes o integradas, el fortalecimiento industrial de la región, avanzando en la superación de la brecha tecnológica
que hoy separa países más competitivos de los menos en
el mercado global.
En el caso del sector salud, dos peculiaridades marcan la
salud es reconocido como inductor del desarrollo, teniendo

importancia de esta integración, tales como: 1. el sector

parável com os demais setores; 2. a inegável necessidade
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da população desproporcionalmente favorável quando comsobre o potencial de desenvolvimento econômico e social
reconhecido indutor desenvolvimentista, tendo impacto
importância desta integração, a saber: 1. o setor saúde é
No caso do setor saúde, duas peculiaridades marcam a
países mais dos menos competitivos no mercado global.
çando na superação da lacuna tecnológica que hoje separa
ou integradas, o fortalecimento industrial da região, avanidealmente, através do desenvolvimento de políticas comuns
A busca de um mercado regional do MERCOSUL propiciará
em função do aumento da escala potencial de mercado.
a especialização da produção, além de benefícios diversos
gem comparativa entre a produção dos países, permitindo
da regional, como também se pode aproveitar da vantacaso, não somente pode-se direcionar a produção à deman-

SIS-MERCOSUL
Uma agenda para a integração

petitiva em relação a dos países mais desenvolvidos. Neste
oferece ‘proteção’ às industrias ainda em desvantagem comvimento das indústrias dos Estados membros, uma vez que
Mercado Comum do Sul é capaz de exercer sobre o desenvolmeio ambiente e agricultura. Enfatiza-se o impacto que o
eles saúde, educação, justiça, cultura, transportes, energia,
cendo o desenvolvimento dos mais diversos setores, entre
O MERCOSUL, visando a consolidação da região, vem favore-
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impacto sobre el potencial de desarrollo económico y social de
la población proporcionalmente favorable cuando se compara
con los demás sectores; 2. la innegable necesidad de planificación regional de acciones que traten de vigilancia de salud, sanitaria y epidemiológica, de superación de tragedias
ambientales que no ‘reconocen’ fronteras, y además de
ello, de la atención de mediana y alta complejidad, que
demanda escala para la oferta de servicios.
Sin embargo, la urgencia de la organización conjunta de la
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atención a la salud en las fronteras se muestra incompatible
con la morosidad característica del proceso de armonización.
El desarrollo común basado en la solidaridad y en el interés
de las cuatro naciones en acabar con el cuadro de injusticia
social, la mala distribución de los ingressos y la pobreza,
situación que marca los países de América del Sur, justifica
la importancia de propiciar la organización y estructuración
de los servicios de salud en las fronteras. La idea es buscar la
transfronterización paralelamente a la armonización de los sistemas, de modo a contribuir para el proceso de integración.
Fruto de encargo de los Estados Partes en el Seminario de
Planificación del MERCOSUR, en 2003, este libro es la materialización de una primera invitación al debate sobre la
integración de los sistemas de salud del MERCOSUR.

SIS-MERCOSUR – Una agenda para integración

EDMUNDO GALLO
LAÍS COSTA
(Organizadores)

gração dos sistemas de saúde do MERCOSUL.
rialização de um primeiro convite ao debate sobre a intePlanejamento do MERCOSUL, em 2003, este livro é a mateFruto de encomenda dos Estados-Parte em Seminário de
tribuir para o processo de integração.
paralelamente à harmonização dos sistemas, de modo a consaúde nas fronteiras. A idéia é buscar a ‘transfronteirização’
de equacionar a organização e estruturação dos serviços de
que marca os países da América do Sul, justifica a importância
tiça social, a má distribuição de renda e a pobreza, situação
interesse das quatro nações em acabar com o quadro de injusO desenvolvimento comum baseado na solidariedade e no
dade característica do processo de harmonização.
saúde nas fronteiras mostra-se incompatível com a morosiEntretanto, a urgência da organização conjunta da atenção à
escala para a oferta de serviços.
da atenção de média e alta complexidade que demandam
dias ambientais que não ‘reconhecem’ fronteiras, além disto,
de saúde, sanitária e epidemiológica, de superação de tragéde planejamento regional de ações que tratem de vigilância

SERIE TÉCNICA – PROYECTO DE DESARROLLO DE SISTEMAS Y SERVICIOS DE SALUD – 9

SIS-MERCOSUR
Una agenda para integración

El MERCOSUR, promoviendo la consolidación de la región,
viene favoreciendo el desarrollo de los más diversos sectores, entre ellos los de la salud, educación, justicia, cultura,
transportes, energía, medio ambiente y agricultura. Se enfatiza el impacto que el Mercado Común del Cono Sur es
capaz de ejercer sobre el desarrollo de las industrias de los
Países Miembros, una vez que ofrece ‘protección’ a las industrias aún en desventaja competitiva en relación con
los países más desarrollados. En este caso, no solamente se
puede dirigir la producción hacia la demanda regional, sino
también aprovechar la ventaja comparativa entre la producción de los países, permitiendo la especialización de la
producción, además de beneficios diversos en función del
aumento de la escala potencial del mercado.
La búsqueda de un mercado regional del MERCOSUR propiciará, idealmente, a través del desarrollo de políticas comunes o integradas, el fortalecimiento industrial de la región, avanzando en la superación de la brecha tecnológica
que hoy separa países más competitivos de los menos en
el mercado global.
En el caso del sector salud, dos peculiaridades marcan la
salud es reconocido como inductor del desarrollo, teniendo

importancia de esta integración, tales como: 1. el sector

parável com os demais setores; 2. a inegável necessidade

SIS-MERCOSUL – Uma agenda para a integração

da população desproporcionalmente favorável quando comsobre o potencial de desenvolvimento econômico e social
reconhecido indutor desenvolvimentista, tendo impacto
importância desta integração, a saber: 1. o setor saúde é
No caso do setor saúde, duas peculiaridades marcam a
países mais dos menos competitivos no mercado global.
çando na superação da lacuna tecnológica que hoje separa
ou integradas, o fortalecimento industrial da região, avanidealmente, através do desenvolvimento de políticas comuns
A busca de um mercado regional do MERCOSUL propiciará
em função do aumento da escala potencial de mercado.
a especialização da produção, além de benefícios diversos
gem comparativa entre a produção dos países, permitindo
da regional, como também se pode aproveitar da vantacaso, não somente pode-se direcionar a produção à deman-

SIS-MERCOSUL
Uma agenda para a integração

petitiva em relação a dos países mais desenvolvidos. Neste
oferece ‘proteção’ às industrias ainda em desvantagem comvimento das indústrias dos Estados membros, uma vez que
Mercado Comum do Sul é capaz de exercer sobre o desenvolmeio ambiente e agricultura. Enfatiza-se o impacto que o
eles saúde, educação, justiça, cultura, transportes, energia,
cendo o desenvolvimento dos mais diversos setores, entre
O MERCOSUL, visando a consolidação da região, vem favore-

SÉRIE TÉCNICA – PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE SAÚDE – 9

impacto sobre el potencial de desarrollo económico y social de
la población proporcionalmente favorable cuando se compara
con los demás sectores; 2. la innegable necesidad de planificación regional de acciones que traten de vigilancia de salud, sanitaria y epidemiológica, de superación de tragedias
ambientales que no ‘reconocen’ fronteras, y además de
ello, de la atención de mediana y alta complejidad, que
demanda escala para la oferta de servicios.
Sin embargo, la urgencia de la organización conjunta de la

EDMUNDO GALLO
LAÍS COSTA
(Organizadores)

atención a la salud en las fronteras se muestra incompatible
con la morosidad característica del proceso de armonización.
El desarrollo común basado en la solidaridad y en el interés
de las cuatro naciones en acabar con el cuadro de injusticia
social, la mala distribución de los ingressos y la pobreza,
situación que marca los países de América del Sur, justifica
la importancia de propiciar la organización y estructuración
de los servicios de salud en las fronteras. La idea es buscar la
transfronterización paralelamente a la armonización de los sistemas, de modo a contribuir para el proceso de integración.
Fruto de encargo de los Estados Partes en el Seminario de
Planificación del MERCOSUR, en 2003, este libro es la materialización de una primera invitación al debate sobre la
integración de los sistemas de salud del MERCOSUR.

SIS-MERCOSUL – Uma Agenda para Integração

procedimentos claros, simples e transparentes de validação profissional, de modo a facilitar e a desenvolver a mobilidade dos profissionais da saúde. Deste processo fazem
parte a maior utilização dos centros europeus de referência, bem como da avaliação
tecnológica em Saúde.
2.1.1 Centros europeus de referência
Para problemas de saúde que exijam grande concentração de recursos ou combinem
alta especialização, qualidade e rentabilidade, sobretudo no caso de doenças raras, os
centros de referência se apresentam cada vez mais como uma solução em nível europeu,
sobretudo se forem mobilizados para a formação médica, a investigação, assim como
para a divulgação de informações e para a avaliação.
Os centros de referência europeus deverão expandir-se para as novas fronteiras da
Europa, permitindo às autoridades responsáveis pelos cuidados em questão liberdade de
escolha, relativamente à utilização de qualquer centro de referência.
2.1.2 Avaliação tecnológica da saúde
Da mesma forma, avanços na avaliação tecnológica da saúde (HTA) podem auxiliar os
responsáveis pela elaboração das políticas na tomada de decisões, através da disponibilização, no âmbito comunitário, de evidências sobre aspectos médicos, sociais, econômicos e éticos relativamente às políticas e às práticas no domínio dos cuidados de saúde. É possível e desejável melhorar a troca de informações através de uma colaboração
européia mais sistemática, dado que a atual fragmentação em termos de avaliação tecnológica da saúde em toda a União resulta numa duplicação de esforços, com coexistência de inúmeras tecnologias de alta prioridade que não chegam sequer a ser avaliadas.
Por este conjunto de razões, a Comissão foi convocada a considerar a forma de organizar e financiar uma rede sustentável, assim como uma coordenação para a avaliação
tecnológica da saúde.
2.1.3 Enquadramento comunitário em matéria de informação
O aumento da mobilidade das pessoas, previsto na União, implica em necessidade,
por parte dos profissionais e dos cidadãos, de informações sobre serviços de saúde,
tanto de seus próprios sistemas, como de outros. Da mesma forma, os responsáveis pela
elaboração das políticas e os prestadores de serviços necessitam de informações amplas
para garantir um desenvolvimento sustentável dos serviços de saúde. Assim, faz-se necessário um enquadramento estratégico que confira coerência, complementaridade e
transparência às iniciativas no domínio da informação no nível da UE e que esteja apto a
dar resposta ao espectro de questões e preocupações de todas as partes interessadas.
Tal enquadramento deverá abordar questões gerais como políticas de saúde, sistemas de
saúde, vigilância da saúde, garantia da qualidade, acesso à informação e proteção de dados,
assim como pontos específicos como soluções e normas tecnológicas adequadas, gestão de
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registros, regras em matéria de responsabilidade, orientações para a concessão de licenças
referentes às melhores práticas e recrutamento de profissionais da saúde (incluindo questões éticas), bem como notificação dos procedimentos instaurados por erro profissional.
Muitos aspectos relacionados com a informação também foram objeto de discussão e
de recomendações específicas nos outros três temas (cooperação européia, acesso e
qualidade, e conciliação das políticas nacionais com as obrigações européias), devendo
os aspectos dos mesmos que estiverem relacionados com a informação, ser levados em
conta na abordagem global que em seguida se descreve resumidamente (Patras, 2003).
O enquadramento para a informação sobre saúde ao nível da União deverá incluir a
identificação das diferentes necessidades de informação do ponto de vista dos responsáveis pela elaboração das políticas, doentes e profissionais, o modo como essa informação
poderá ser disponibilizada e as responsabilidades dos diferentes intervenientes, levando
em consideração os trabalhos sobre o tema, realizados pela OMS (OMS, 2002) e pela OCDE.
Deverão ser também tratadas as questões relativas à proteção dos dados e à disponibilização de dados confidenciais entre Estados membros e no nível da EU.
Apesar da maior homogeneidade básica no nível socioeconômico e no cumprimento
dos princípios da proteção social, relativamente ao MERCOSUL, existe ainda uma grande
diversidade de sistemas de saúde em toda a Europa. Também se registram diferenças no
nível do acesso e da qualidade. O acesso inclui a acessibilidade física, a acessibilidade
financeira e o acesso à informação, compreendendo os seguintes domínios:
• percentagem da população abrangida pelo regime com financiamento público;
• gama de serviços disponíveis no regime com financiamento público;
• acesso ao seguro de saúde privado, de caráter voluntário;
• tempo de espera para obtenção de um serviço;
• disponibilidade de serviços de boa qualidade;
• disponibilidade de tratamentos inovadores;
• preço dos serviços de cuidados de saúde e nível de co-participação de custos;
• escolhas à disposição das pessoas (como acordos em matéria de encaminhamento
ou prestadores contratados);
• variações de caráter socioeconômico; e
• informação sobre serviços/profissionais, incluindo a sua mobilidade.
Nas questões relativas à qualidade incluem-se as condições de entrada no mercado,
as condições processuais e a avaliação do exercício da atividade médica individual, abrangendo os seguintes domínios em especial:
• padrões nacionais com base em provas de eficácia;
• mecanismos organizativos destinados a assegurar cuidados seguros e de alta
• qualidade;
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• metodologias de acompanhamento e avaliação;
• segurança do doente; e
• experiência do doente.
Há uma vasta gama de atividades européias e internacionais que afetam o acesso e a
qualidade. Por exemplo, nos domínios relacionados com as políticas de proteção social,
incluindo os cuidados de saúde, o Comitê de Proteção Social, que desempenha um papel
consultivo, promove a cooperação entre Estados membros e com a Comissão. Contudo,
subsiste a necessidade de melhorar mecanismos que permitam um olhar coerente, do
ponto de vista da saúde, para a forma como todas estas atividades ajudam a melhorar o
acesso e a qualidade nos cuidados de saúde.
Considera-se necessária, ademais, a obtenção de mais informação sobre o volume, a
natureza, os mecanismos, as motivações e os resultados dos cuidados de saúde transfronteiriços. Na ampliação das fronteiras que está por vir, será necessário abordar questões específicas, incluindo números de pessoas, dificuldades constatadas nos cuidados
de saúde transfronteiriços, resultados e satisfação dos usuários, assim mecanismos existentes (em nível nacional, acordos diretos entre Estados membros ou mecanismos ao
nível comunitário), bem como o impacto na prestação de cuidados a cidadãos que continuam a utilizar o sistema do seu próprio Estado membro. Tudo isto deverá apoiar-se nos
dados existentes, de forma a avançar o mais rapidamente possível.
É igualmente importante que se coletem informações sobre os desafios específicos
com que se deparam os países que estão por ingressar na União. Com esta perspectiva,
solicitou-se à Comissão um estudo sobre a criação de um sistema para a coleta sistemática de dados da União em sua configuração atual, assim como de sua próxima ampliação, sobre o volume e a natureza da circulação de doentes dentro e fora dos sistemas
estabelecidos pelos regulamentos comunitários, que inclua dados sobre fluxos relacionados com o turismo e estadias de longa duração.
A Comissão foi também induzida a realizar um estudo com o objetivo de determinar
qual o motivo que leva os doentes a deslocar-se além fronteiras, quais as especialidades
em questão nestes deslocamentos, a natureza dos acordos bilaterais, os requisitos em
matéria de informação dos doentes e dos clínicos e a experiência vivida pelos doentes,
tendo particularmente em conta a ampliação das fronteiras.
Os Estados membros e os países aderentes deverão manifestar suas opiniões sobre o
modo de funcionamento do sistema de saúde e de acesso a serviços em seus respectivos
países, de modo a selecionar as opções consideradas mais adequadas para dar resposta
a estas questões. Também deverão, assim como a Comissão, desenvolver e reforçar o
sistema de coleta de dados em matéria de mobilidade dos profissionais da saúde, incentivar os Estados membros e os países aderentes a coletarem e partilharem, em colaboração
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com a Comissão e as organizações internacionais pertinentes, dados comparáveis sobre
os profissionais da saúde.

3. A conciliação dos objetivos nacionais com as obrigações européias.
Para propiciar uma reflexão sobre o tema da conciliação dos objetivos nacionais com
as obrigações européias, a Bélgica, os Países Baixos, a Finlândia, o Reino Unido, a França, o EPF, o HOPE, a EHMA e os ESIPOs constituíram um grupo de trabalho, responsável
pela elaboração de um questionário relativo aos “Sistemas Nacionais de Saúde numa
Europa Integrada”.Tal questionário contém perguntas relacionadas com os objetivos básicos dos sistemas nacionais de saúde; o impacto específico das regras do mercado
interno na gestão e na capacidade de direção dos sistemas de cuidados de saúde; questões relacionadas com os cuidados transfronteiriços; e mecanismos para melhorar a segurança jurídica. Com base no trabalho deste grupo, o processo de reflexão identificou
as questões e recomendações que a seguir se apresentam.
A organização e o financiamento dos sistemas de saúde e de proteção social são da
responsabilidade dos Estados membros. Contudo, os Estados membros deverão exercer
as suas responsabilidades neste domínio de acordo com o Direito comunitário.
Sob ponto de vista econômico, existem diferenças substanciais entre os serviços no
setor dos cuidados de saúde e os serviços no contexto de um mercado comercial, por
exemplo, devido ao papel chave desempenhado pelos profissionais da saúde na determinação dos serviços que são necessários ao doente.
Além disso, na maioria dos casos, os doentes não pagam diretamente serviços médicos que são financiados pelos sistemas de segurança social ou de seguro de saúde. Um
mercado para a prestação de cuidados de saúde é inevitavelmente imperfeito e cada vez
mais complexo, com profundas assimetrias ao nível da informação.
Os governos de toda a União têm desempenhado um papel ativo na organização dos
cuidados de saúde com vista ao estabelecimento de sistemas fundamentados nos princípios da universalidade, da solidariedade e da equidade.
Através de uma série de acordos sobre a eventual obrigação dos sistemas de saúde de
bancarem os custos de tratamentos prestados noutro Estado membro, o Tribunal de Justiça reconheceu o direito dos doentes a serem reembolsados, sob determinadas circunstâncias, quanto aos cuidados de saúde de que beneficiaram noutros Estados membros.
Simultaneamente, o Tribunal de Justiça reconheceu que é necessário que os Estados
membros estejam aptos a planejar seus serviços de saúde, de modo a assegurar o acesso
a uma gama equilibrada de tratamentos hospitalares de alta qualidade, a evitar o risco
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de prejudicar gravemente o equilíbrio financeiro do sistema de segurança social e a
controlar os custos de modo a impedirem, na medida do possível, qualquer desperdício
de recursos financeiros, técnicos e humanos.
Os Estados membros deverão continuar a exercer a sua responsabilidade em matéria
de definição de políticas numa série de domínios com vista à organização e ao financiamento dos seus sistemas de saúde, respeitando o direito comunitário. Tais responsabilidades incluem:
• modo de financiamento do sistema de saúde e de proteção social (por exemplo,
através de impostos, seguro social, etc.) e organização global do sistema, incluindo a forma como os preços são fixados;
• alocação interna de recursos (incluindo recursos humanos), através de mecanismos centrais ou descentralizados;
• definição de prioridades globais para as despesas da saúde, e direito à determinação do âmbito dos cuidados com financiamento público;
• atribuição das prioridades de acesso dos indivíduos ao sistema (se for pago pelo
regime nacional) relativamente à necessidade clínica;
• estratégias de gestão sujeitas a orçamentos definidos, por exemplo, utilização de
medicina baseada em evidência, prevendo uma margem para a diversidade nacional ao nível das políticas de saúde e dos padrões de tratamento; e
• e questões de qualidade, eficácia e eficiência dos cuidados de saúde e das orientações clínicas.
Em todos estes domínios, o intercâmbio de melhores práticas seria importante para
todos os Estados membros. Seria igualmente oportuno atribuir um lugar adequado às
organizações sem fins lucrativos privadas que prestam serviços e que estabelecem um
equilíbrio entre as organizações públicas e as organizações privadas que têm um caráter
comercial.
Há formas de proteção adicional da saúde que desempenham um papel importante em
vários Estados membros na garantia do acesso aos cuidados de saúde. O quadro jurídico
europeu fundamenta-se numa abordagem de concorrência em nível comunitário entre
entidades seguradoras cuja solvabilidade é garantida pelas autoridades competentes do
Estado membro de residência. Contudo, há incertezas relativamente à possibilidade de
que os Estados membros venham a promover o seguro não vida (saúde) com fundamento
no princípio da solidariedade.
O Tratado não define claramente de que modo a competência nacional em matéria de
regulamentação dos serviços de cuidados de saúde interage com as regras do mercado
interno. Contudo, o Tribunal de Justiça proferiu vários acórdãos referentes à aplicação
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das regras do mercado interno à questão do reembolso dos serviços de saúde prestados
noutro Estado membro, tendo em conta as características do setor da saúde. Poderão ser
igualmente necessárias outras ações tendo em vista outros aspectos em matéria de
saúde pública e social.
Foram desenhadas diferentes opções para melhorar a segurança jurídica no que diz
respeito à aplicação das regras européias aos sistemas de cuidados de saúde, tais como:
• a alteração do Tratado;
• o desenvolvimento de soluções no âmbito do direito derivado;
• a cooperação européia, incluindo comunicações da Comissão;
• o melhoramento do processo de tomada de decisão, incluindo a avaliação do impacto das propostas em matéria de saúde; e
• o apoio a iniciativas por parte dos Estados membros e de cooperação bilateral.
As possibilidades que o direito derivado oferece poderiam incluir uma nova atualização das disposições em matéria de coordenação dos sistemas de segurança social, disposições gerais relativas à livre circulação dos serviços ou esclarecimentos específicos
referentes à aplicação do direito comunitário aos serviços de saúde.
Um mecanismo permanente, no nível da União, permitiria apoiar a cooperação européia no domínio dos cuidados de saúde e acompanhar o impacto da ação da Comunidade
sobre os sistemas de cuidados de saúde.
Esse mecanismo, que poderia reunir responsáveis de alto nível no domínio da saúde
representando os Estados membros e a Comissão e envolver as partes interessadas pertinentes, teria por objetivo estabelecer uma panorâmica dos problemas de acesso e de
qualidade que afetam a mobilidade dos doentes e dos profissionais, propiciar o diálogo
político e a cooperação reforçada no domínio dos cuidados de saúde, constituindo um
meio de colaborar em questões como as melhores práticas, sem deixar de tomar em
consideração as estruturas existentes e os trabalhos desenvolvidos por outras organizações ativas neste domínio (incluindo a OMS e a OCDE).
Para estes fins, a Comissão seria convocada a fornecer uma análise das evidências
que digam respeito às questões suscitadas pela interação das regras comunitárias com
os objetivos da política nacional de saúde, assim como a analisar a forma de melhorar a
segurança jurídica na seqüência da jurisprudência do Tribunal de Justiça relativamente
aos direitos dos doentes de beneficiarem de tratamento médico noutro Estado membro,
e a apresentar as propostas que forem adequadas.
Finalmente, é preciso que a Comissão considere a necessidade de desenvolvimento
de um mecanismo permanente, no nível da União, para apoiar a cooperação européia no
domínio dos cuidados de saúde acompanhando o impacto da ação da UE sobre os sistemas de cuidados de saúde e a apresentar as propostas adequadas.
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Uma maior mobilidade dos doentes levanta, nos Estados aderentes, várias questões e
preocupações referentes ao desenvolvimento de infra-estruturas sanitárias e à melhoria
da situação no domínio da saúde, bem como, em certos casos, o desenvolvimento de
competências.
3.1 Sobre saúde e ampliação das fronteiras
Apesar das melhorias recentemente introduzidas, o estado da saúde na maioria dos
países candidatos é inferior ao da UE, estando a aumentar algumas ameaças para a saúde.
No tocante aos indicadores de saúde estatisticamente mais confiáveis (esperança de
vida e mortalidade infantil), os países candidatos estão, na sua maioria, atrasados em
relação à UE. A mortalidade infantil é superior à da UE, embora as diferenças estejam a
diminuir. A maior incidência de algumas doenças crônicas parece estar relacionada com a
maior prevalência de fatores de risco, como o tabagismo, os regimes alimentares desequilibrados, os estilos de vida e a poluição ambiental. Além disso, o abuso de drogas
ilícitas e ilícitas é um fenômeno cada vez mais significativo.
São escassos os recursos destinados à saúde a aos cuidados de saúde, sendo a percentagem do PIB consagrada ao setor da saúde nos países candidatos de 4,5%, enquanto,
na UE, essa percentagem é de 8,5%. Além disso, a diminuição do PIB e a tônica colocada
em outras prioridades durante a fase de transição é passível de provocar uma contenção
das despesas com a saúde e os cuidados de saúde.
Para garantir a existência de condições adequadas, e uma transição suave para uma
Comunidade ampliada, podiam ser consideradas as seguintes opções:
• incentivar todos os países candidatos a participar em cada programa de saúde
pública da Comunidade;
• avaliar e fomentar a melhoria do know-how e das estruturas relacionadas com a
vigilância das doenças transmissíveis e incentivar uma participação rápida na rede
comunitária de vigilância da saúde e de controle das doenças;
• organizar reuniões periódicas entre os Estados membros e os diferentes países
candidatos sobre tópicos específicos da adesão relacionados com a saúde, por
forma a identificar prioridades de cooperação e intercâmbio de informações sobre
o estabelecimento de prioridades relacionadas com a alocação de recursos e dotações para investimento;
• sempre que possível, promover a participação de peritos dos países candidatos
nos grupos de peritos da Comissão;
• facilitar a cooperação transfronteiriça;
• desenvolver a investigação no domínio da saúde, incluindo questões de saúde
relacionadas com a adesão e intercâmbio de experiências sobre o uso de sistemas
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e tecnologias da informação relacionados com os cuidados de saúde;
• continuar a promover a participação de peritos dos países candidatos nas atividades de investigação da Comunidade relacionadas com a saúde e os cuidados de
saúde, nomeadamente nos programas “Qualidade de vida e gestão dos recursos
vivos” e “Criação de uma sociedade da informação convivial”; e
• fomentar os intercâmbios e as ligações entre as ONGs dos Estados membros e dos
países candidatos que desenvolvem atividades no domínio da saúde.
O setor da saúde representa uma parte significativa do PIB dos países, dedicando-se
cada vez maior atenção às despesas de saúde em todos os Estados membros da atual
União Européia.Entretanto, nos países candidatos da Europa Central e Oriental, diminuiu
a importância atribuída aos problemas de saúde pública, não foram desenvolvidas estratégias de saúde pública modernas, nem existem conceitos e estruturas adequados para
responder melhor aos importantes desafios e ameaças à saúde.
Assim, a necessidade de uma conscientização mútua é evidente. Por um lado, a Comunidade necessita conhecer os problemas de saúde associados à ampliação de fronteiras,
por exemplo, o eventual aumento de problemas de saúde, o impacto sobre os sistemas de
saúde e de segurança social dos Estados membros, o aumento da livre circulação de pessoas,
tanto de cidadãos como de profissionais, e o possível aumento das despesas que advirão
para a UE da falta de saúde nos países candidatos. Por outro lado, é óbvio o interesse dos
países candidatos em partilhar com a Comunidade os seus conhecimentos e experiência
sobre as formas e os meios nela utilizados para resolver os problemas da saúde.
3.1.1 O estado da saúde nos países candidatos
Ainda antes do final dos anos oitenta, os sistemas integrados de saúde dos países
candidatos começaram a sofrer da falta de investimentos e da insuficiência de financiamento para o funcionamento normal; os recursos afetados ao setor da saúde diminuíram
em termos de percentagem do orçamento nacional. Atualmente, com a transição global
para a democracia e uma economia de mercado em curso, os países candidatos vêem-se
confrontados com importantes desafios. Algumas das dificuldades surgiram da rápida
privatização, que alterou drasticamente os sistemas anteriores.
Os países candidatos, na sua maioria, recuperaram-se da importante crise fiscal inicial, mas, apesar de que seu PIB esteja de novo em expansão, a saúde ainda não é uma
prioridade na alocação de recursos.
Embora estejam sendo envidados esforços importantes na reforma dos cuidados de
saúde, os progressos são frustrados por problemas relacionados com infra-estruturas
obsoletas e de manutenção deficiente, por sistemas de gestão desatualizados e pela
escassez de recursos. Existem também diferenças significativas entre os países candidatos, agravadas pelo aumento das desigualdades sociais, o reaparecimento de doenças
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transmissíveis, o aumento do tabagismo e do alcoolismo, a poluição ambiental e a diminuição drástica do crescimento demográfico natural, que vêm dando origem a graves
problemas e a novas necessidades no setor da saúde.
A avaliação feita no contexto da Agenda 2000 quanto ao estado da saúde nos países
candidatos menciona que estes países - com exceção da Eslovênia e de Chipre – estão
muito abaixo das normas da UE em quase todas as áreas da saúde. Seus sistemas de
saúde precisam se tornar economicamente viáveis e socialmente aceitáveis, garantindo
que o diálogo e a participação sociais se estendam à promoção da saúde e à prevenção
das doenças.
Os Estados membros decidem sobre os princípios e da organização dos seus sistemas
de saúde, que são todos diferentes (refletindo a diversidade das necessidades e das
culturas). No entanto, os Estados membros acordaram alguns princípios orientadores na
Recomendação do Conselho, de 27 de Julho de 1992, relativa à convergência de objetivos
e políticas de proteção social. Relativamente à saúde, estão de modo geral cobertos,
proporcionando a todos os residentes o acesso aos cuidados de saúde necessários e às
estruturas de prevenção de doenças, desenvolvem um sistema de cuidados de saúde de
elevada qualidade, orientado para as necessidades evolutivas da população; proporcionam em especial a reabilitação de convalescentes e serviços de maternidade e asseguram as prestações adequadas de proteção social para os trabalhadores que interrompem
o trabalho por motivo de doença ou maternidade.
Algumas características positivas dos sistemas de saúde comuns a todos os Estados
membros da UE, como a solidariedade, a cobertura universal e o acesso a cuidados de
saúde eficazes e acessíveis do ponto de vista econômico (um “sistema de valores europeus comuns”), não são ainda aspectos dominantes nos sistemas de saúde na maioria
dos países candidatos.
Na transição, independentemente do sistema adotado, baseado em tributação geral
ou em sistemas de seguros nacionais e obrigatórios e/ou privados, deverão ser salvaguardados os seguintes elementos básicos: (i) sistema de valores: solidariedade baseada nos rendimentos e face aos riscos/mercado corretamente regulamentado; (ii) qualidade (formação, homologação, diretrizes éticas, proteção do consumidor); (iii) rentabilidade (restrições da oferta, controle, contratação); (iv) igualdade (acesso, financiamento,
distribuição); (v) responsabilidade financeira e (vi) auto-regulação, participação.
Os regulamentos destinados a assegurar a existência das garantias pertinentes e do
seu correto funcionamento são mais importantes quando os sistemas sofrem transformações fundamentais e se orientam para uma lógica de mercado. Os sistemas de cuidados de saúde integrados verticalmente, como os que existiam antigamente em todos os
países candidatos, exigiam uma menor regulamentação, uma vez que dispunham de uma
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estrutura de gestão hierarquizada e os fluxos financeiros não dependiam dos resultados.
Na sua maioria, os países candidatos adotaram agora os sistemas dos Estados membros como modelos e se aproximam, na sua reforma, de sistemas menos verticalmente
integrados, em sintonia com os elementos básicos dos sistemas de saúde da UE. Isto
implica na criação de sistemas de regulamentação e de uma forte capacidade institucional, ainda não adequadamente desenvolvida na maioria dos países candidatos.
As reformas dos cuidados de saúde visam também a aumentar a eficácia dos sistemas, o que não é fácil num ambiente econômico difícil. A introdução indiscriminada de
novas tecnologias pode trazer dificuldades adicionais e pode substituir, de forma incorreta, os atuais tratamentos, mais baratos e mais eficazes. Os Países candidatos, tal como
os Estados membros da UE, devem enfrentar o desafio da introdução de tratamentos e
procedimentos inovadores e eficazes e controlar e limitar a prestação e a aplicação de
tratamentos e procedimentos ineficazes, ou menos eficazes, especialmente se consumirem recursos que poderiam ser consagrados ao financiamento de tratamentos eficazes.
Habitualmente os Países candidatos concebem a descentralização como um aumento
da eficácia e da capacidade de resposta, mas não necessariamente da eficiência, mediante
uma melhor adaptação dos serviços às necessidades locais. Todavia, os governos e/ou as
instituições locais ainda não têm a experiência nem as aptidões suficientes para tratar
da crescente complexidade do setor dos cuidados de saúde.
Apesar de ter diminuído em muitos Países candidatos, o número de leitos nos hospitais bem como a duração média das hospitalizações, estando alguns abaixo da média da
UE, a capacidade excessiva do sistema de saúde ainda não foi adequadamente abordado
em todos os países candidatos.
O número de médicos empregados no setor da saúde é superior ao da UE em quase
todos os países candidatos. Habitualmente, os médicos não têm a motivação adequada,
uma vez que geralmente são mal pagos e vítimas de subemprego2 . A prática da saúde
pública restringia-se, no passado, aos profissionais da medicina. Os conceitos modernos
de saúde pública, incluindo o trabalho multidisciplinar, ainda não foram plenamente integrados na elaboração de políticas da saúde nos Países candidatos.
A maioria dos países candidatos conserva, com recursos cada vez mais escassos,
redes de vigilância epidemiológica estabelecidas no passado, que tinham pessoal a mais,
mal pago e insuficientemente equipada. Uma vez que a maioria dos países candidatos se

2

Têm freqüentemente uma especialização excessiva, possuem uma formação estritamente clínica, faltando-lhes
conhecimentos mais vastos no domínio da gestão da saúde, incluindo a contenção de despesas nos sistemas de saúde
modernos. Embora as organizações de médicos (ordens dos médicos, seções de médicos) tenham desempenhado um
papel fundamental na evolução do setor dos cuidados de saúde nos Estados membros da União Européia, os seus
homólogos nos países candidatos ainda não concretizaram todas as suas potencialidades.
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orienta para sistemas de saúde baseados em seguros, há o risco de a função de vigilância epidemiológica ser abandonada ou de, se conservada, funcionar com menos recursos
e ser gerida por instituições sem relação direta com o restante setor da saúde.
Embora antigamente todos os países candidatos possuíssem sistemas de notificação
obrigatória para várias doenças transmissíveis, em muitos dos sistemas, algumas práticas podem não ser compatíveis com garantias de confidencialidade cada vez mais rigorosas. Além disso, as atuais transformações organizacionais dos serviços de cuidados de
saúde irão provavelmente afetar a comparabilidade interna dos dados Os dados epidemiológicos disponíveis são freqüentemente obsoletos e pouco fiáveis. Os países candidatos
estão, na sua maioria, envidando esforços para melhorar os respectivos sistemas de informação, embora ainda careçam de um sistema de vigilância da saúde sólido.
O processo da reforma dos cuidados de saúde nos países candidatos é apoiado por um
importante número de programas de cooperação da Comissão Européia, de organizações
internacionais, de Estados membros e de outros países3. Estas atividades abrangem as
reformas do setor da saúde – formulação das políticas de saúde, financiamento da saúde,
prestação de cuidados de saúde, desenvolvimento de recursos humanos, o setor farmacêutico, a saúde pública, etc. A cooperação bilateral dos Estados membros tem tido
um âmbito e uma duração limitados, embora incidindo sobre problemas concretos4 .
O estatuto social e financeiro dos profissionais da saúde e o nível de incentivos são
ainda baixos quando comparados com os da UE, o que traz conseqüências negativas para
a sua motivação. A situação pode levar a que os profissionais que conheçam línguas dos
Estados membros da UE sejam fortemente incentivados a migrar. Esta situação poderá
conduzir a uma oferta excessiva nos Estados membros e à escassez de profissionais,
provavelmente os mais qualificados, nos países candidatos.

4. Cooperação regional
A União Européia tem valorizado o apoio à cooperação regional graças à sua experiência prévia na integração regional (Steiman, R, Machado, L. O., 1996). Na Saúde, é importante assinalar que os desafios em matéria de saúde são freqüentemente desafios
transfronteiras, enfatizando a necessidade do reforço ao processo de integração ou de
3

Foi recentemente criada uma base de dados limitada e provisória sobre cooperação (e assistência) técnica com os
países candidatos, a partir de um inquérito da Comissão dirigido aos Estados membros, às agências internacionais,
a certos países terceiros, às ONG e a partir dos próprios programas da Comissão.

4

Por exemplo, a Alemanha centrou-se no financiamento da saúde, os Países Baixos na saúde mental e a Finlândia
preparou alguns países para a participação nos programas de saúde pública da UE. Alguns Estados membros
desenvolveram atividades em quase todos os Países candidatos, outros se dedicaram a certos países, por exemplo,
a Hungria, a Polônia e a República Checa e outros ainda a regiões específicas.
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cooperação regional. O apoio da União deveria centrar-se na reforma do setor da saúde,
nos inquéritos demográficos, no controle epidemiológico, nas questões ligadas à produção, nas aquisições e na regulamentação dos medicamentos, assim como no apoio à
investigação e ao desenvolvimento, na educação, etc, ainda que sem descuidar dos aspectos mais gerais das reformas.
As ações previstas neste domínio prioritário são: o desenvolvimento de diversas parcerias, o apoio à aquisição de conhecimentos e a difusão das melhores práticas, um
apoio para analisar a capacidade das instituições regionais, assim como a tomada em
consideração, nos acordos de parcerias econômicas regionais, da necessidade de melhorar a saúde.
É essencial melhorar a coordenação, a complementaridade e a sinergia em todos os
níveis entre as políticas e as atividades da União Européia e as dos Estados membros.
Importa identificar medidas concretas para melhorar a coerência e reforçar a coordenação operacional entre sistemas de saúde. Para este efeito, a Comissão considera que o seu
papel na coordenação das políticas da União Européia nesse domínio deve ser reforçado.
4.1 Experiências européias de acesso a serviços de saúde transfronteiras
Na Europa, a norma comunitária 1408/71 (Artigo 22) especifica as condições nas
quais a autorização para o acesso a cuidados médicos além fronteiros não pode ser
recusada “quando o tratamento em questão é parte dos serviços de saúde previstos na
legislação do estado Membro de residência de um indivíduo e quando tais serviços não
estão disponíveis em tempo hábil, considerando o estado de saúde e o curso provável da
doença”. Entretanto, na prática os critérios que governam na EU a prévia autorização
para o acesso a cuidados médicos fora do país foi sempre deixado à decisão dos Estados
membros.
Recentemente, alguns pacientes recorreram às cortes européias para legislar sobre a
questão do acesso comunitário à saúde, criando jurisprudência sobre a livre mobilidade
dos pacientes no território da União. Embora seja este o tema central em debate na
União Européia sobre os sistemas de saúde, para nossas finalidades, esta é uma condição muito peculiar ao caso europeu. Assim sendo, parece mais relevante, na perspectiva
do SIS-MERCOSUL, a consideração das experiências de cooperação para acesso transfronteiras em curso em vários países europeus.
4.1.1 Experiências em facilitação do acesso a serviços de saúde transfronteiras:
iniciativas bilaterais de cooperação entre estados membros
Alguns estados europeus vêm, de longa data, estabelecendo acordos com seus vizinhos no sentido de garantir acesso a tratamento hospitalar mais adequado para seus
cidadãos, em particular para os habitantes de regiões onde existe insuficiente provisão
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de serviços. Por exemplo, desde março de 1978, os holandeses residentes em certas
regiões do sudoeste do país e que dispõem de seguro social podem receber cuidados
médicos reembolsados pelo estado em dois hospitais da Bélgica em Gent e em Bruges. O
princípio da territorialidade dos direitos a benefícios tem sido relevado em função das
limitações da infra-estrutura de serviços de saúde.
Esta é também uma situação bastante freqüente em Luxemburgo, em função das
limitações de sua infra-estrutura de saúde, cuja expansão não se justifica, dada sua
pequena população. Para simplificar procedimentos administrativos para o reembolso
dos custos, Luxemburgo estabeleceu acordos com estabelecimentos médicos e hospitalares na vizinhança, para o tratamento de pacientes de seu país.
Existe também um acordo bilateral entre a Irlanda e a Inglaterra para o reembolso de
despesas médicas e a Alemanha recentemente concluiu um acordo com a Noruega para
atender pacientes noruegueses. Finalmente, destacam-se os acordos entre diferentes
estados membros no sentido de reconhecer e dar operabilidade recíproca a cartões de
saúde nacionais.
4.1.2 Os Projetos Interreg
A partir de 1990, a Comissão Européia lançou uma iniciativa especial, o Programa
Interreg para promover o desenvolvimento econômico das regiões de fronteira, que ocupam 50% do território da Comunidade e 10% da população da UE. Está previsto o apoio
financeiro à iniciativas que promovam a cooperação em Saúde, particularmente no que
se refere à partilha de recursos humanos, hospitais, serviços e equipamentos de saúde
transfronteiras (Coheur A, 2001).
Esta iniciativa promoveu o desenvolvimento de muitos projetos de cooperação transfronteiras no campo da Saúde, alguns ainda sem avaliação formal. A primeira experiência prática ocorreu em 1992 entre Hainaut na Bélgica e Nord-Pas-de-Calais, a partir de
reuniões para conhecer o sistema de saúde transfronteiras e suas regras de acesso. Muitos
projetos se seguiram, na base da capacidade disponível de serviços. Por exemplo, os
pacientes de HIV belgas foram tratados em clínica francesa especializada, enquanto pacientes franceses recebiam tratamento de hemodiálise na Bélgica. A etapa final deste
projeto foi a criação de um observatório transfronteiras com o objetivo de reorganizar a
atenção a saúde em bases regionais, com base nas necessidades da população da região.
O projeto Euregio5 Meuse-Rhine (EUREGIO, 2003) foi estabelecido para promover a
cooperação entre os sistemas de seguro e hospitais em Liege, Genk, (Bélgica) Aachen
(Alemanha) e Maastricht (Holanda) nas regiões da fronteira entre os três países. Nesta
região experimental, foram atenuados os procedimentos burocráticos e os entraves à
5
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mobilidade, e todos se qualificavam para a atenção básica no serviço de sua escolha. O
estudo relativo a este projeto incluiu uma análise dos fatores determinantes dos fluxos
de pacientes transfronteiras. Numa extensão deste projeto, o fundo central de seguro
holandês estabeleceu contratos formais com provedores na Alemanha e na Bélgica.
O projeto Euregio Rhine-Waal, localizado na fronteira leste entre Holanda e Alemanha, permite que os pacientes residentes e segurados na Alemanha possam acessar as
especialidades no Hospital Universitário de Nijmegen, na Holanda, reduzindo significativamente o tempo de viagem para acesso a serviços similares na Alemanha O Euregio
Scheldemond está situado na fronteira entre a Holanda e a Bélgica na região de Flandres e
seu objetivo é o de assegurar o acesso ao sistema de saúde a trabalhadores na fronteira,
bem com a suas famílias. A informação sobre tais serviços está sendo disponibilizada para
homens de negócios e trabalhadores da região pelas seguradoras usando sistemas on line.
4.1.3 Ensinamentos dos projetos Euregio
Em geral, até agora, o impacto econômico destes acordos tem sido pequeno, assim
como o fluxo de pacientes que demandam cuidados médicos transfronteiras. Os pacientes tendem a preferir locais conhecidos e testados, em seu próprio idioma, exceto quando os serviços não existem ou dependem de longas esperas. Os fatores que impelem os
pacientes transfronteiras envolvem tecnologias avançadas como cardiologia, traumatologia, emergência, neonatologia, diálise e radioterapia.
Os projetos que requerem a implementação de acordos bilaterais, chamam a atenção
para a importância de organização dos provedores e financiadores, crescentemente envolvem cidadãos através de Fóruns e observatórios de saúde, acesso à informação e sua
divulgação, treinamento dos provedores, e desenvolvimento de sistemas on line entre
países.
Os projetos demonstram importantes barreiras à extensão desta cooperação entre
sistemas de saúde, quando eles são essencialmente distintos Para avançar, seria necessário dispor de:
• garantia de qualidade, padrões e protocolos clínicos, acreditação de profissionais,
em padrões semelhantes, acreditação de instituições;
• outros aspectos não clínicos da qualidade, tais como a garantia sobre uso e manipulação dos equipamentos;
• sistemas de informação para pacientes e sistemas para os quais são referidos
(médicos e serviços);
• consistência dos procedimentos de contratação e reembolso;
• legalidade das transações entre fronteiras; e
• uso de sistemas e infra-estrutura de informações compatíveis.
Capitaneado pela Holanda, a União desenvolveu um projeto mais ambicioso, envolvendo todos os Estados membros. Os seguintes objetivos foram alcançados:
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• networking de especialistas e de estruturas de saúde da União no campo da Medicina de Emergência (via site na Internet) para estimular e apoiar a cooperação em
caso de catástrofes e acidentes de grandes dimensões (pontos de contato, disponibilidade de acordos bilaterais e transfronteiras);
• definições de metodologia para avaliar desempenho, qualidade, etc.;
• definição de programa comum de treinamento no campo da emergência;
• estabelecimento de parâmetros para a implementação prática de apoio psicosocial
para socorristas e vítimas assim como para familiares e outros presentes no local
do acidente; e
• estabelecimento de um plano de ação para ações futuras neste campo.
Deve-se também levar em conta que policy papers, normas para publicação e disseminação de informações deverão ser desenvolvidos no campo da assistência transfronteiras, nos seguintes temas:
• nomenclatura comum;
• restrições legais a intercâmbios de pessoal e equipamento;
• comunicação;
• necessidades de treinamento; e
• rotinas, sistemas de registro e informação.

5. Conclusões e recomendações da experiência da União Européia
A análise dos processos de cooperação no campo da Saúde na União Européia mostra
que a Saúde é uma área onde a Comunidade desempenha importante papel. Mas, ao
mesmo tempo, os sistemas de saúde constituem parte importante das economias nacionais, dado que representam de 5% a 10% do PIB dos países. Por esta razão, os Estados da
UE argumentam que a política de saúde comunitária deve ser definida de forma relativamente estreita. Em particular, se opõem á idéia de que a política comunitária de saúde
possa abranger os temas referentes aos sistemas de saúde e serviços de saúde. Assim,
enfatizam o artigo referente à Saúde Pública (número 152) do Tratado, assim como o
princípio da subsidiariedade para delimitar os papéis respectivos, bem como os níveis
decisórios.
Isto de algum modo responde ao crescente peso da política de saúde comunitária na
Agenda da UE e ao alargamento do escopo de temas do Tratado. Note-se que atualmente
existe um Comissário da União responsável por políticas de saúde e do consumidor, e
uma Direção Geral, ao mesmo tempo em que estão mantidas em outras Comissões as
dimensões e interfaces com a Saúde.
O desenvolvimento de uma política mais ampla e pró-ativa para a Saúde no campo da
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União Européia em sua definição atual ou ampliada faz parte da agenda de prioridades da
região. Até que isso aconteça, entretanto, as medidas comunitárias com impacto na
Saúde continuarão a ser amplamente influenciadas e dominadas por considerações econômicas e não pelo interesse maior da política de saúde;
Os governos nacionais foram lentos no reconhecimento do impacto da UE sobre a política
de saúde. Tal impacto é conseqüência inevitável da integração e continuará, portanto a
crescer em importância. Sua ênfase local variará, entretanto com características organizacionais dos sistemas de saúde e a posição geográfica dos países.
Ao montar seu marco regulatório para intervir em cada um dos sistemas, a Comunidade negligenciou o efeito combinado dos vários sistemas nacionais. Assim, problemas
no âmbito nacional existem, e a falta de consenso e/ou o desinteresse dos países tem
provocado crescentemente a ação da Corte Européia de Justiça não só para interpretar o
Tratado, mas também formulando a política comunitária de Saúde.

6. Outras fronteiras: o caso do NAFTA
Muito menos elaborada e pactuada é a situação das fronteiras das Américas, na área
de atuação do NAFTA. O North American Free Trade Agreement (NAFTA) integra as economias do Canadá, México, (Brandon, J., 1996) e Estados Unidos, na perspectiva de
equilibrar o fluxo de serviços, produtos e população através de forças que ao longo do
tempo gerariam empregos e prosperidade. A perspectiva imediata, entretanto, é de que
a industrialização provocará um impacto populacional que acrescentará mais pressão à
já limitada oferta de serviços de saúde na fronteira, assim como alterará a natureza da
demanda.
A ameaça mais forte sobre a saúde pública nas fronteiras é a disseminação de doenças infecciosas. Entretanto, na integração entre fronteiras, os recursos per capita decrescerão, por acúmulo populacional, sugerindo a necessidade de novo plano sanitário
nas novas circunstâncias.
Neste contexto as ações de prevenção e promoção da saúde tornam-se essenciais,
uma vez que podem se refletir na diminuição dos custos de atenção a saúde associada à
manifestação das doenças (Gray, C, 1996).
A necessidade de atenção à saúde eficiente, efetiva e coordenada na região é evidente.
Os residentes de San Diego a Brownsville sofrem de agravos de saúde, há muito erradicados em outras partes do país, tais como tuberculose e cólera. Entretanto, a extrema
desigualdade entre os países, regiões e sistemas de saúde do NAFTA reduz a integração
dos sistemas de saúde na fronteira a ações de vigilância epidemiológica e sanitária e a
uma disputa por preços de medicamentos. De fato, longe do FDA, México e Canadá
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oferecem medicamentos a custos mais baixos que os Estados Unidos, caracterizando-se
a fronteira como uma área de intenso contrabando de medicamentos.
Entre 2002 e 2003, foram assinados vários acordos entre U.S. e Canadá, ampliando a
colaboração entre o Health Canadá e o US Food and Drug Administration – FDA.
Esses acordos reforçam os entendimentos entre os dois países, e constroem um esforço regulatório comum sobre a segurança de produtos terapêuticos existentes, novas
drogas e pesquisas sobre medicamentos, ampliando o acesso do Canadá a novas e importantes terapias desenvolvidas nos EUA. Ao mesmo tempo, para consumidores canadenses, ficará resguardada a segurança, a eficácia e a qualidade deste mercado.
A criação em 2003 da North American-Pharmotherapeutic Consultants Association agregará médicos e farmacêuticos do Canadá, EUA e México com o objetivo comum de influenciar positivamente a política pública de manipulação de medicamentos, assim como seu
acesso e custo, garantindo também a qualidade dos produtos vendidos pelo Correio.
Nesta, oportunidade, foi formada a IMPAC, The Internet and Mail-order Pharmacy
Accreditation Commission, que operará como entidade separada, autorizada pela Associação. O novo esforço de acreditação trará benefícios para os consumidores dos três
países, ajudando a discriminar entre produtores de acordo com sua adesão (ou não) a
este sistema, abrindo também as portas dos mercados para os produtores que se submetam ao padrão regulatório estabelecido.
Na fronteira EUA Canadá, verificam-se também ações de reciprocidade, em relação à
compra de exames nos EUA para a clientela do sistema público de saúde canadense. As
ações se organizam em torno a procedimentos de maior custo, complexidade e conteúdo
tecnológico, destacando-se também a grande movimentação de profissionais de saúde
do Canadá para os EUA, atraídos pelas oportunidades de mercado da medicina privada.
Em franco contraste com a União Européia, a extrema dessemelhança entre os sistemas
de saúde dificulta tanto a mobilidade dos cidadãos como a possibilidade de implementar
ações pactuadas no campo da Saúde, neutralizando, em grande medida, o potencial de
cooperação e de integração entre os serviços nas regiões de fronteira.

7. Benefícios prováveis e dificuldades esperadas na conformação
do SIS-MERCOSUL, à luz da experiência internacional analisada
Muitos são os resultados da pesquisa comparada que podem ser ao menos analisados,
com vistas a sua implantação na organização dos sistemas de Saúde do MERCOSUL e
demais fronteiras brasileiras. Caberia em primeiro lugar estabelecer as principais diferenças da experiência local, relativamente à experiência internacional.
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As diferenças mais marcantes referem-se ao padrão de financiamento e a concepção
publica do sistema de saúde brasileiro relativamente aos demais países do MERCOSUL, o
que coloca desde logo diferenças significativas no padrão de remuneração de serviços, e
ao estabelecimento de relações financeiras de reciprocidade, caso estas venham a se
intensificar.
O sistema brasileiro de Saúde é de natureza pública financiado por impostos e contribuições. Os recursos remuneram ações e serviços de saúde nos três níveis de governo,
destacando ainda a política de medicamentos brasileira, que fornece a população atendida de forma gratuita os medicamentos da farmácia básica, além de medicamentos genéricos para o tratamento de HIV e tuberculose, entre outros.
Os demais sistemas nacionais se organizam essencialmente em seguros privados, e
ações financiadas pelo setor público, de escopo muito limitado.
Assim, parece claro que deve haver uma separação entre princípios da harmonização
dos sistemas de saúde no MERCOSUL e a operação concreta de projetos transfronteiras.
Passaremos, a partir de agora, a operar segundo estes dois níveis, para nossa argumentação final neste trabalho.
É preciso, entretanto, destacar que a radicalização das ações positivas transfronteiras constitui um processo em si mesmo, e não uma etapa da plena harmonização dos
sistemas de saúde do MERCOSUL.
Tanto é possível desenvolver ações de curto prazo relativas à harmonização dos sistemas
de saúde do MERCOSUL como organizar o financiamento e a provisão de ações de saúde
transfronteiras nas áreas predispostas a esta cooperação de forma imediata, como reproduzí-las em outras regiões de fronteira, de forma bilateral ou trilateral, em regiões
delimitadas como espaços de convergência e intercessão de ações.
7.1 Harmonização no MERCOSUL.
A U.E. nos oferece uma referência comum e bastante abrangente, em parte já apropriada pelos acordos em curso no MERCOSUL, sobre grandes temas da Saúde a serem
abordados.
Desde logo, é possível destacar um campo comum das ações regionais, (MERCOSUL,
SGT11, 2000 a 2003) que independem das diferenças de concepção e de padrão de financiamento entre os sistemas de saúde da região, e que poderia constituir um ponto de
partida para a organização do sistema de saúde integrado no MERCOSUL.
Desde logo, devem ser registrados os avanços concretos do processo de harmonização nos campos da vigilância epidemiológica e sanitária.
Neste sentido, destaca-se o cuidado comum aos jovens e crianças, com ênfase no
apoio as ações de prevenção focadas em HIV/AIDS e nas infecções sexualmente trans-
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missíveis, na tuberculose, e nas doenças de resistência a antibióticos, além das ações
relativas ao controle de malária, hanseníase, febre amarela, cólera e lechmaniose. Este
campo da prevenção independe da natureza pública ou privada dos sistemas de saúde e
de suas gradações de financiamento, sendo de responsabilidade estatal em todos os
países do MERCOSUL. Por esta razão, o conjunto destas ações constitui um denominador
comum de políticas que poderá e deverá ser ampliado a curto prazo através da cooperação bilateral ou multilateral entre os países da área.
Da mesma forma, há um conjunto de doenças não transmissíveis que podem também
mobilizar a ação coletiva ao nível do MERCOSUL, no campo dos determinantes das doenças cardiovasculares, uso excessivo de álcool e o fumo. O conjunto de ações preventivas
no campo dos serviços sociais e de saúde deve ser reforçado, inclusive com campanhas
comuns, incluindo ações contra o uso ilícito de drogas.
A colaboração intersetorial poderia ser fomentada em nível supranacional, por exemplo, entre sistemas de saúde, assistência social, educação, setor privado e ONGs, destacando-se que já existe um conjunto significativo de ações empresariais e do terceiro
setor em nível supranacional no campo da Saúde.
Outras ações relevantes devem ser desenvolvidas no nível da cooperação das ações
de vigilância sanitária no nível das doenças transmissíveis e não transmissíveis e de
seus determinantes, assim como das campanhas de informação e educação.
Programas comuns de treinamento e capacitação em Saúde Pública e Assistência Social, já realizados de modo informal deveriam ser fomentados, criando as bases para a
futura integração de um escopo maior de ações de saúde.
Poderiam ser desenvolvidos projetos piloto sobre educação em saúde para os jovens,
pensados de forma integrada e deveria ser constituído um Observatório sobre Reorientação das Políticas de Proteção Social, Sistemas de Saúde e Ações Transfronteiras. Isto
ajudaria a elevar o status destas questões na agenda do MERCOSUL e também em cada
um dos países.
Ainda a respeito, levando-se em conta a diversidade dos modelos de oferta de serviços e a heterogeneidade das práticas terapêuticas na região, é possível selecionar as
boas praticas que deveriam integrar a temática de um Observatório de Saúde, contribuindo assim para a governança em Saúde na região.
Para tanto, é preciso assegurar uma troca eficiente de informação, incluindo o uso
de bancos de dados relevantes para a temática das políticas e ações no campo da Saúde.
Finalmente, no campo institucional, cumpre sensibilizar as autoridades e futuramente a
Justiça Comunitária para questões de arbitragem no campo da demanda por reciprocidade
que certamente virá, a exemplo da União Européia, por parte dos pacientes, em algum
ponto no futuro. A constituição de Centros de Referência de Especialidades no âmbito do
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MERCOSUL, embora projete um horizonte temporal mais longo, no âmbito da harmonização do MERCOSUL, certamente se imporá, uma vez que a livre circulação entre cidadãos
dos países membro se torne uma realidade.
A importância da questão dos medicamentos nas relações de Saúde no NAFTA chama
atenção para um ponto sensível nas relações do MERCOSUL. De um modo geral, a normatização dos produtos e mercadorias, tais como alimentos, produtos de beleza e de limpeza, assim como medicamentos, já constitui um espaço bastante avançado de harmonização no âmbito dos grupos de trabalho do MERCOSUL. A consideração dos medicamentos
em seu aspecto de política pública, entretanto, requer outras estratégias de intervenção
que transcendem o espaço vitorioso da normatização dos fluxos comerciais entre países.
Dado que o Brasil tem a melhor (senão única) política de medicamentos para HIV/AIDS
da região, além de produzir e distribuir, no âmbito das ações públicas, todos os medicamentos contra a tuberculose, é de se prever que este será um tema relevante da política
de saúde da região, e um possível foco de pressão a ser exercida pelos demais países da
área sobre o sistema de saúde brasileiro. Destaca-se que estas são doenças transmissíveis, que obrigarão o Brasil, em cenário de ampliação de fronteiras, a um posicionamento claro de reafirmação de sua política, sob pena de comprometer os significativos avanços já concretizados no país. Tais avanços deveriam constituir um marco de referência
para o futuro desenvolvimento de ações coordenadas, em nível regional (OPAS, 2003).
Mesmo no campo da atenção primária, onde pacientes já buscam os serviços da rede
de saúde brasileira nas cidades de fronteira, é preciso levar em conta que parte da
demanda por assistência a saúde associa-se também à busca de vacinas e de medicamentos gratuitos, que constam da Farmácia Básica local.
Em termos do financiamento, as ações supranacionais relativas à prevenção e também aos medicamentos de alto custo e de administração supervisionada deveriam ser
objeto de um acordo financeiro separado, dissociado das ações correntes da política de
Saúde, no campo do Acordo do MERCOSUL, com aportes de recursos dos paises e também
com doações internacionais, tais como existem hoje na África. O resultante seria o
estabelecimento de um Fundo Financeiro de natureza supranacional, financiado com impostos, contribuições e doações internacionais, que garantisse a produção e distribuição
de medicamentos essenciais, nos campos supra mencionados.
7.2 O SIS e as ações da Saúde transfronteiras.
Um segundo ponto relevante seria o da reorganização ou adaptação de nosso sistema
de saúde às pressões observadas na fronteira (Villar, T. C Sc et allii, 2001). Embora, no
Brasil, o peso demográfico e espacial desta fronteira não seja correspondente a seu equivalente europeu, este é, sem dúvida um tema relevante para o país e seus vizinhos, no
MERCOSUL e fora dele, e que tem uma condução paralela ao processo de harmonização.
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Há que separar as ações para pacientes brasileiros a serem realizados fora do país e
as ações de saúde para pacientes de outras nacionalidades a serem realizadas no Brasil.
Para os brasileiros, o acesso a outros serviços e sua regulação não envolve mudanças ou
pressões sobre o financiamento. Bastaria, como na área dos projetos Euregio credenciar
alguns serviços além fronteiros, que operariam segundo a tabela do SUS e para eles
encaminhar nossos pacientes, regulando o acesso em torno a questões geográficas e de
distribuição espacial das redes de serviço. A recíproca, entretanto não é verdadeira, uma
vez que, nos demais países do MERCOSUL, só os segurados por planos de saúde ou em
esquemas contributivos diretos poderiam ter direito a reembolso, nos padrões atuais de
funcionamento de seus diversos serviços de saúde. Assim poucos pacientes poderiam
utilizar-se da infra-estrutura de serviços de saúde no Brasil e obter ressarcimento de
seus gastos fora das respectivas fronteiras, sem uma ação estatal voltada para diluir a
separação entre financiamento público e privado, nestas circunstâncias.
Note-se que, na Europa, os projetos Euregio operam em geral em áreas onde o sistema de saúde é publico, mas baseado em contribuições diretas, que demarcam de alguma
maneira, o espaço do direito social. É assim na Alemanha e na Holanda. Ou seja, não há
mecanismo automático de reconhecimento desta possível reciprocidade, a não ser no
campo do judiciário, da interpretação do escopo dos direitos comunitários, ou onde o
custo alternativo da montagem de uma infra-estrutura de serviços é mais oneroso.
Assim, seria preciso alocar algum recurso, inicialmente brasileiro, e também do segmento “contributivo” dos demais países, que se incorporariam às transferências fundo a
fundo do SUS e a PPI, de modo a formalizar esta demanda, hoje já exercida por pacientes
de outras nacionalidades no Brasil, como por brasileiros em outros sistemas de saúde,
nas cidades de fronteira.
A experiência internacional revela também que parte desta demanda concentra-se
nos serviços mais onerosos e de maior complexidade, como as cardiopatias graves, o
câncer, as hemodiálises, os transplantes. Poder-se ia, à semelhança do Chile, operar um
adicional contributivo a um fundo denominado Fondo Catastrófico, que atua nesta faixa de
serviços. A contribuição brasileira seria de natureza fiscal e incluída na PPI como hoje, e
sua dimensão dependeria de quanto o país decide subsidiar seus vizinhos e parceiros.
O ponto de partida seria a territorialização desta demanda comunitária no MERCOSUL,
com hierarquização de serviços e eventualmente menor restrição à generalização da
atenção primária. Caso o PPI passasse a incorporar novos fatores e valores, quer originários de aportes dos planos de saúde, dos governos ou de um Fondo Catastrofico para as
fronteiras, os pacientes transfronteiriços poderiam ser referidos a outros níveis de atenção, e, em cada região de fronteira, pactuadas as ações entre países envolvidos. Além
da questão do financiamento e da regulação pelo SUS segundo suas normas operacionais
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(dado que nos demais países não há propriamente um sistema de igual abrangência)
outros elementos seriam requeridos para a montagem do novo sistema.
Entre outros, seria essencial a acreditação de instituições e profissionais, estabelecimento de padrões e protocolos clínicos, além da conformação de outros aspectos não
clínicos da qualidade, tais como a garantia sobre uso e manipulação dos equipamentos,
disponibilidade e compatibilidade de sistemas de informação, tanto para pacientes como
entre os sistemas para os quais são referidos (médicos e serviços). Entre os requisitos,
estaria incluída a consistência dos procedimentos de contratação e reembolso e na legalidade das transações entre fronteiras.
Não menos importante seria a formalização de um acordo sobre definições de metodologia para avaliar desempenho e qualidade. Finalmente, caberia fomentar o networking
de especialistas e de estruturas de saúde da União no campo da Medicina de Emergência
(via site na Internet) para estimular e apoiar a cooperação em caso de catástrofes e
acidentes de grandes dimensões (pontos de contato, disponibilidade de acordos bilaterais
e transfronteiras).
O arcabouço legal seria constituído de acordos bilaterais, através da constituição das
regiões supranacionais de saúde.
7.2.1 Os municípios SIS - MERCOSUL
A mera observação dos acordos bilaterais em curso, que se expressa, por exemplo, no
âmbito da empresas Itaipu Binacional como em acordos entre cidades de fronteira entre
Brasil e Uruguai demonstra a existência de uma predisposição à pactuação entre países
que até mesmo precede o avanço e a generalização do processo de harmonização. De
outra parte, a formalização de ações já em curso no sistema de saúde brasileiro e que
incluem cidadãos de regiões de fronteira, brasileiros ou não, que transcendem as considerações formais de residência certamente viria a contribuir para a melhor gestão do
sistema de saúde nas áreas transfronteiriças, onde é mais tênue a demarcação da clientela própria do SUS.
Com base nesta constatação e nos avanços destacados no campo informal, no âmbito
dos programas de vacinação, da atenção primária ou mesmo nos demais níveis de complexidade, o reconhecimento e valorização destas ações espontâneas correspondem a
uma necessidade imediata de regulação da demanda e do financiamento das ações a ela
correspondentes, no campo da vigilância epidemiológica e sanitária, e da assistência.
A proposta concreta desenvolvida em contraponto à experiência de ações integradas de
saúde nas fronteiras européias e que considera, entretanto, as assimetrias entre os sistemas de saúde do Brasil e dos demais países do MERCOSUL seria a de criar uma categoria de
gestão, a dos municípios SIS-MERCOSUL, na qual seriam habilitados, por adesão, os municípios de fronteira brasileiros, que se dispusessem a operar em âmbito transfronteiriço.
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Esta condição de gestão, inicialmente no âmbito das ações do SUS poderia ser posteriormente generalizada para os demais países, nos territórios de fronteira, e também,
no Brasil, para as fronteiras não MERCOSUL.
Os municípios habilitados na condição de municípios SIS-MERCOSUL, receberiam crédito suplementar fundo a fundo e também teriam que planejar suas ações transfronteiras no espaço do PDI e do PDR, juntamente com as ações dos demais municípios.
Faria parte da condição de habilitação para gestão SIS-MERCOSUL:
• a capacitação de profissionais de Saúde para operar em âmbito transfronteiriço;
• a harmonização dos calendários de vacinação transfronteiras;
• a acreditação dos serviços e dos profissionais;
• a adaptação dos sistemas de informação, dentro da estrutura dos sistemas de
informação do SUS; e
• a definição da referência e da contra-referência.
A habilitação SIS-MERCOSUL poderia ocorrer no campo da gestão plena da atenção
básica e também no campo da gestão plena do sistema, para municípios previamente
habilitados nesta condição.
Neste caso, o PDI e o PDR deveriam refletir os novos fluxos de ações, e estabelecidos
recursos adicionais para adaptar a oferta a este padrão ampliado de demanda.
A possibilidade de comprar serviços financiados pelo SUS e remunerados segundo sua
tabela de remuneração de procedimentos em território transfronteiras do MERCOSUL
deveria ser observada.
As ações dos municípios do SIS-MERCOSUL deveriam integrar os Observatórios de
Fronteira, e nestas regiões deveriam ser desenvolvidos os primeiros Centros de Referência do MERCOSUL, tanto no campo das especialidades médicas, como no campo do ensino dos profissionais de saúde.
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