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1. INTRODUÇÃO

Este texto aborda elementos técnicos sobre “assimetrias em saúde no
âmbito do Mercosul” e, também, “como superá-las”, a fim de subsidiar a atividade
parlamentar nas Comissões de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN) e de
Seguridade Social e Família (CSSF).

Esse documento apresenta nos tópicos seguintes: a) uma breve
descrição da abordagem do setor saúde no Mercado Comum do Sul (Mercosul), b) um
conjunto de dados levantados a respeito da situação de saúde em países da América do Sul e c)
comentários e sugestões que nos foram solicitados.

2. O SETOR SAÚDE NO MERCOSUL

As informações desse tópico foram extraídas da publicação: “o
Mercosul com saúde: documento referência para o seminário: ´Mercosul – avanços e
desafios´”, elaborado em abril de 2008 pelo Coordenação Nacional de Saúde do Mercosul do
Ministério da Saúde.1

O  Mercosul foi criado na década de 1990 por países do Cone Sul
(Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) para uma “integração de caráter comercial seguindo
uma perspectiva internacional contemporânea em função do fenômeno da globalização.”

“A partir de 2000 os processos de integração da região foram se ampliando
e uma agenda social foi paulatinamente sendo construída acompanhando a
regulamentação da livre circulação de pessoas, mercadorias, serviços e capital,
fundamentos econômicos de um mercado único. Assim, para além da proposta de
inclusão de outros países da América do Sul (Chile, Equador, Colômbia, Bolívia
e Peru como membros associados e Venezuela em processo de aprovação como
membro efetivo) as questões sociais foram sendo incorporadas na agenda política
como saúde, educação, meio ambiente etc. (grifo nosso)”

O setor saúde tem sido tratado no Mercosul por meio da reunião de
Ministros de Saúde (RMS), visando a coordenação de políticas sanitárias e pela elaboração de
programas conjuntos de proteção e assistência, desde 1995. “O trabalho desenvolvido pela
RMS em articulação com outros fóruns do MERCOSUL resultou na criação, em 1997, do
Subgrupo de Trabalho Saúde (SGT11)”. Este subgrupo possui três Comissões: Vigilância em
Saúde, Produtos para a Saúde e Serviços de Atenção à Saúde.

                                                          
1 Disponível em: http://www.mercosulsaude.org/seminariointegracao2008/textos/MercosulcomSaude.pdf.
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“Além das três Comissões atuam ainda 11 (onze) Subcomissões
Intergovernamentais que desenvolvem diretrizes e ações articuladas entre as
instâncias governamentais, organizações sociais e organismos internacionais nas
seguintes áreas: Controle do Tabaco, Saúde Sexual e Reprodutiva, Saúde
Ambiental e do Trabalhador, Controle do HIV‐Aids, Doação e Transplantes de
Órgãos, Doenças Transmissíveis (dengue, sarampo, febre amarela, cólera e
chagas); Vigilância e Controle do Aedes Egipti, Regulamento Sanitário
Internacional, Políticas de Medicamentos, Sistemas de Informação e Comunicação
em Saúde e Determinantes Sociais em Saúde – saúde e desenvolvimento – contas
nacionais.”

O documento do Ministério da Saúde citado no início deste tópico
destacou “dois aspectos importantes para analisar o avanço do processo no que diz respeito à
harmonização dos sistemas de saúde na região.”

“O primeiro deles refere‐se à maneira assincrônica da integração comercial
na constituição dos blocos. No geral, os avanços dependem da natureza dos bens e
serviços demandados no mercado internacional. São mais rápidos entre os
bens e serviços tradicionais (commodities, bens duráveis e não duráveis de
consumo e serviços como transporte e turismo etc.) ou associados a novos processos
tecnológicos que aumentam a produtividade (como é o caso da informática). São
mais lentos no que se refere a bens e serviços de caráter social,
como educação e a saúde, ainda que a primeira avance mais rapidamente do
que a última. (grifos nossos)”

A segunda dificuldade para integração do setor saúde no Mercosul
refere-se às diferenças “quanto à organização dos seus sistemas de saúde, ao financiamento do
setor e seus indicadores de saúde.”

O referido documento identifica desigualdades regionais de caráter
estrutural e histórico, logo “a superação das assimetrias está intimamente ligada à busca de
ações e programas de promoção da integração produtiva e consequentemente da geração de
empregos e renda dos países de economia menor e ao incentivo da participação social.”

São mencionadas iniciativas para superar as assimetrias.

“Em dezembro de 2006 o CMC (Conselho do Mercado Comum), através
do decreto 34/06, decide estabelecer as diretrizes para um plano de superação das
assimetrias com os seguintes pilares estratégicos:

• Ações para o desenvolvimento e a integração das economias dos países
sem litoral marítimo;

• Ações de apoio à competitividade das economias menores;

• Ações para facilitar o acesso efetivo aos mercados, incluindo o de terceiros
países;

• Marco institucional.

O decreto 33/07 do CMC de junho de 2007 decide criar um Grupo de
Alto Nível para elaborar o referido Plano orientando que se considerem para cada
pilar estratégico as seguintes linhas indicativas:
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Pilar 1:

• Melhoria da infra‐estrutura física;

• Facilitação, expansão e diversificação das exportações no comércio
intrazona e extrazona;

• Neutralização dos efeitos adversos da mediterraneidade.

Pilar 2:

• Expansão da produção, aumento da produtividade e melhora da
competitividade dos produtos exportáveis;

• Melhoria do sistema logístico de apoio às exportações;

• Implementação de mecanismos de apoio técnico e financeiro aos setores
produtivos das economias menores;

• Fortalecimento e apoio aos processos de certificação técnica;

• Integração e complementação dos setores produtivos.

Pilar 3:

• Tratamento das restrições e medidas não tarifárias ao comércio intrazona;

• Programas de ajuda, cooperação e mecanismos para o aceso rápido e
efetivo aos mercados regionais e do resto do mundo;

• Condições especiais para as economias menores nas

negociações com terceiros.

Pilar 4:

• Implementação de programas comunitários que contribuam para o
desenvolvimento social, através de projetos nas áreas de saúde humana,
educação, redução da pobreza e emprego;

• Orientar os esforços comunitários para alcançar os objetivos fundacionais
do Mercosul e aqueles que contribuam a consolidar as instituições do Mercado
Comum;

• Desenvolver um esquema programático que proponha a concretização dos
objetivos propostos pelo Acordo de Controle Integrado (ACI) na supervisão do
movimento de mercadorias na fronteira. (grifo nosso)”

O Fórum Consultivo‐Econômico Social do Mercosul, em maio de
2007, elaborou a Recomendação 01, de maio de 2007, que enumera vários temas a serem
abordados, entre os quais: “incluir no programa de superação das assimetrias não só os
países de economias menores, mas também as regiões mais pobres e menos desenvolvidas em
cada país, selecionadas de acordo com um conjunto de indicadores consensuados (grifo
nosso)”.

Para resolver as assimetrias entre os países do Mercosul, o documento
do Ministério da Saúde propõe atuação em três grandes grupos de atividades relacionados: I)
às indústrias químicas e de biotecnologia (indústria farmacêutica, de hemoderivados e de
vacinas), II) às indústrias de base mecânica e eletrônica (indústria de equipamentos, material de



Fábio de Barros Correia Gomes 6

Assimetrias em Saúde no Mercosul Nota Técnica

consumo, próteses, etc.) e III) ao setor de prestação de serviços, tanto públicos quanto
privados (hospitais, ambulatórios, serviços diagnósticos).

O próprio documento reconhece que “o Mercosul tem se
comportado com certa lentidão no que diz respeito à saúde e vem avançando
gradualmente mais nas questões relacionadas às vigilâncias do que para a integração dos
serviços. (grifo nosso)” O documento, com base em estudo da Escola Nacional de Saúde
Pública (ENSP), destaca que as regiões de fronteiras entre os membros do Mercosul são
“laboratórios do enfrentamento de dilemas da integração antecipando repercussões da criação
de mercados comuns sobre os sistemas de saúde” e resume o contexto atual:

“Até o presente momento a agenda do Mercosul tem se pautado
prioritariamente em aspectos comerciais e aduaneiros de bens tradicionais e, no que
diz respeito à saúde, a maioria dos regulamentos trata muito pouco dos temas
associados à produção de medicamentos, insumos ou equipamentos e, quando o
faz, a ênfase recai na circulação destes bens. `Assim, na conformação do Mercosul,
a prioridade na área da saúde esteve na harmonização de padrões para vigilância
sanitária de produtos (primeira “liberdade”) e conseqüente redução de barreiras
não tarifárias para a circulação de mercadorias.`(Pesquisa ENSP, 2008).”

Finalmente, o documento cita uma série de ações para incentivar a
“criação de mecanismos de apoio técnico e financeiro aos setores produtivos da área da
saúde das economias menores (grifo nosso),” sugerindo que façam “parte da agenda como
forma de diminuição das assimetrias entre os países do Bloco.” Essas medidas relacionam-se:
a) aos setores produtivos na perspectiva da diminuição da dependência estrutural dos países da
região; b) ao acesso aos medicamentos, à qualidade, à harmonização dos sistemas de preços e
às patentes entre os países do bloco; c) ao controle sanitário; d) aos serviços de saúde; e) aos
recursos humanos e g) aos espaços de fronteira.

3. DADOS SOBRE ASSIMETRIAS EM SAÚDE NA AMÉRICA DO SUL

Da leitura da documentação disponível no sítio da Internet que trata
da informação em saúde nos países do Mercosul (http://mercosulsaude.org), verificou-se que
poderiam ser adicionados dados sobre um número maior de indicadores de saúde, para
aprofundar a análise da assimetria entre os países da região. Desse modo, procedeu-se uma
pesquisa no sítio da Internet da Organização Mundial da Saúde (OMS), utilizando o banco
sobre dados estatísticos dos países, disponível em http://www,who,int/whosis/. Foram
incluídos na pesquisa os países que já são membros do Mercosul, bem como outros
considerados para integrar o bloco (Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador,
Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela).

Essa pesquisa resultou em 8 grupos de tabelas, apresentadas no
ANEXO I, abordando os seguintes indicadores (definidos pela OMS): 1) socio-econômicos;
2) demográficos; 3) de cobertura de serviços de saúde; 4) de recursos do sistema de saúde; 5)
de iniqüidade de acesso a serviços de saúde; 6) de mortalidade;  7) de carga de doença; e  8) de
fatores de risco.
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Comentários sobre os dados dessas tabelas, bem como sugestões são
apresentados no próximo tópico.

4. COMENTÁRIOS E SUGESTÕES

As tabelas apresentadas no ANEXO I apresentam claras diferenças
entre os países analisados, podendo-se identificar a existência daqueles que, em geral
apresentam, consistentemente, pior desempenho nos indicadores, como é o caso, por
exemplo, da Bolívia. Para evitar repetições desnecessárias do que já está sintetizado nas
tabelas, apenas serão salientadas algumas situações de assimetrias.

Entre os indicadores socio-econômicos e os demográficos (tabelas 1 e
2), destacam-se as variações: no PIB per capita, na cobertura de registro de óbitos, na taxa de
fertilidade, na proporção da população vivendo abaixo da linha de pobreza e na proporção de
idosos.

Nos indicadores de cobertura de serviços de saúde (tabelas 3a e 3b)
percebe-se variação na extensão da cobertura, dependendo do tipo de atenção à saúde. Por
exemplo, na vacinação o Brasil apresenta um elevado desempenho e a Venezuela apresenta,
em geral, um desempenho inferior; entretanto, no caso do tratamento da tuberculose, a
Venezuela demonstra melhor desempenho que o Brasil.

Quanto aos indicadores de recursos do sistema de saúde (tabelas 4a,
4b e 4c), a Argentina destaca-se com o maior gasto per capita total com saúde e a Bolívia, com
o menor. A Argentina também possui o maior gasto per capita com saúde realizado pelo
governo. A Colômbia possui a maior proporção de gastos do governo em saúde em relação ao
gasto total com saúde (84,8%). Na Bolívia, 6,7% do gasto total com saúde são provenientes de
recursos do exterior. Países que possuem as menores rendas per capita, como Bolívia,
Equador e Paraguai, estão entre os com maior proporção de gasto do próprio bolso em
relação ao gasto privado em saúde.  O Brasil possui a maior densidade de profissionais de
enfermagem (38 por 10.000 habitantes); o Uruguai, de profissionais médicos (37 por 10.000
habitantes) e a Argentina, de leitos hospitalares (41 por 10.000 habitantes).

Os indicadores de iniqüidade de acesso a serviços de saúde (tabela 5a)
reafirmam o papel do nível educacional da mãe e do nível de riqueza na melhoria da atenção
ao parto e da cobertura de vacinação das crianças. Os indicadores de iniqüidade de nível de
saúde (tabela 5b) sugerem que quanto maior o nível de educação, de riqueza, além da
residência em área urbana, menor é a mortalidade de crianças menores de 5 anos. Por
exemplo, na Bolívia, enquanto a taxa é de 144 mortes de menores de 5 anos para cada 1.000
nascidos vivos quando a mãe pertence ao grupo com nível educacional mais baixo; a
mortalidade desce para 48 quando a mãe pertence ao grupo nível educacional mais alto.

Nos indicadores de mortalidade (tabelas 6a, 6b e 6c) o Brasil
apresenta, em geral, as maiores taxas. É preciso considerar a qualidade do sistema de
informação brasileiro, em crescente aperfeiçoamento, que talvez esteja captando os óbitos
com uma maior fidedignidade. A Colômbia apresenta as maiores taxas de mortalidade por
lesões (padronizada por idade). Bolívia, Peru e Brasil apresentam as maiores proporções de
mortes de crianças menores de 5 anos por diarréia (14,3; 12,2 e 12,0, respectivamente) e por



Fábio de Barros Correia Gomes 8

Assimetrias em Saúde no Mercosul Nota Técnica

pneumonia (17,1; 13,6 e 13,2, respectivamente). A mortalidade materna é maior na Bolívia,
Peru e Equador e a taxa de mortalidade infantil da Bolívia (de 50 por mil nascidos vivos)
destoa das taxas dos demais países (em torno de 20 por mil nascidos vivos), principalmente do
Chile, cuja taxa já é inferior a 10 por mil nascidos vivos.

Os indicadores de carga de doença (tabelas 7a e 7b) indicam que a
incidência e prevalência de tuberculose é maior na Bolívia, Peru e Equador e que a Bolívia
apresenta a menor expectativa de vida ao nascer. Chama a atenção que o Brasil possui a
menor expectativa de vida saudável (HALE) ao nascimento em homens, com um valor de
apenas 54 anos!

Finalmente, os indicadores de fatores de risco (tabelas 8a, 8b e 8c)
mostram que a obesidade e a baixa estatura em crianças são problemas relevantes, bem como
as diferenças de acesso ao saneamento e a água potável. O tabagismo apresenta maiores
proporções no Chile e o consumo de álcool é maior na Argentina e no Uruguai.

Esse dados corroboram, com algum detalhe, o diagnóstico já
conhecido das assimetrias em saúde, entretanto, mesmo os países em melhor situação
apresentam problemas em determinadas áreas.

As sugestões de soluções mencionadas no tópico anterior estão mais
relacionadas a atividades na esfera econômica, o que tem valor inquestionável. Tais atividades
precisam ser apoiadas, mas é preciso avançar na utilização de informações da esfera social para
orientar o desenvolvimento das atividades na esfera econômica, a fim de reduzir a iniqüidade
presente na região.

Nessa área, a atividade parlamentar pode ser de grande utilidade para
as sociedades dos países do Mercosul, um vez que, pela sua permeabilidade aos interesses do
cidadão (e representação dos interesses de uma pluralidade de setores, não apenas os da esfera
governamental), o Parlamento pode proporcionar maior visibilidade à situação de indicadores
relevantes, para apoiar a adoção de medidas de correção.

A respeito dos subsídios para atuação parlamentar nas Comissões de
Relações Exteriores e de Defesa Nacional e de Seguridade Social e Família da Câmara dos
Deputados, considera-se viável que, diante da existência de grande volume de informação em
saúde disponível para o acompanhamento da situação de saúde dos países do Mercosul, tais
comissões poderiam desenvolver atividade integrada de acompanhamento periódico da
situação de um conjunto restrito de indicadores de relevo e promover sua divulgação
periódica. Também poderia acompanhar o alcance de metas claras (que ao que parece ainda
não foram estabelecidas para o Mercosul) para atingir objetivos de impacto na saúde ao longo
do tempo.

Essas atividades seriam de baixo custo, pois os dados já existem,
bastando serem organizados como informações e divulgados; o que pode contar com a infra-
estrutura já existente no Parlamento.
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