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CUIDANDO ,  SE  CUIDANDO  E  APRENDENDO 

JORNAL     -    O  TEMPO  

Solidariedade, prevenção e os gargalos do SUS 
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A população assiste apreensiva, angustiada e perplexa aos desdobramentos 

da pandemia do novo coronavírus. E, nesta hora, todos têm que se somar a 

um enorme mutirão social para assegurar as medidas preventivas e a 

assistência a quem contrair a doença. Na atual epidemia, chama atenção a 

velocidade de propagação do vírus, expondo contingentes populacionais 

enormes à doença e sobrecarregando o sistema de atenção à saúde. Não é 

hora de dividir o país em torno de polarizações inúteis. 

A saúde pública avançou muito no Brasil nas últimas três décadas. O Sistema 

Único de Saúde (SUS), com todas as suas mazelas e dificuldades, é um 

exemplo de política pública que avançou e produziu resultados. Mas o SUS 

tem capacidade limitada de encarar essa sobrecarga. Como imaginar, com a 

dificuldade de acesso que já temos, a necessidade potencial de criarmos mais 

10 mil, 20 mil, 30 mil leitos de UTI, para garantir a assistência aos que 

poderão contrair a Covid-19? Apenas 47 milhões de brasileiros têm 

cobertura de planos de saúde. 



Por outro lado, silenciosamente, fechamos os olhos para a perda de milhares 

de vidas brasileiras a cada ano, o que poderia ser evitado com uma 

priorização efetiva do SUS nos Orçamentos públicos, com reformas na saúde 

suplementar e com a qualificação do sistema, principalmente na atenção 

primária.  

Dados preliminares do IBGE para 2018 demonstram que foram 1.315.527 

mortes. Quais são as causas? As principais são as doenças crônicas como as 

do aparelho circulatório (356.178), as neoplasias (227.150), as respiratórias 

(155.921). Logo a seguir vêm as causas externas, vidas perdidas em função 

da violência criminal ou no trânsito (150.165) e as doenças derivadas do 

diabetes (80.292). As doenças infecciosas e parasitárias, como as 

ocasionadas pela atual pandemia, aparecem em sexto lugar (54.814). Não 

estamos falando de números, mas de vidas. 

Estamos em “guerra” contra um inimigo invisível. É preciso que todos, do 

mais simples cidadão ao presidente da República, levemos a sério a mudança 

de atitude necessária e o combate ao coronavírus. A prevenção é o melhor 

caminho, ainda que paralise a economia. Depois cuidaremos disso. Se não 

agirmos radicalmente na prevenção, a fratura exposta dos gargalos do SUS 

virá à tona. 

Estamos vendo o que aconteceu na China e o que está acontecendo na Itália 

e em toda a Europa. Como secretário de Saúde de Minas Gerais fizemos um 

acordo de cooperação técnica com a região da Lombardia, a mais rica da 

Itália. É um dos melhores sistemas de saúde do mundo. Para se ter uma ideia, 

apenas o Orçamento do maior hospital público de Milão, capital da 

Lombardia, o Niguarda, era igual a tudo que tinha de recursos estaduais para 

todo o Estado de Minas Gerais, com seus 853 municípios e 20 milhões de 

vidas. E o sistema hospitalar italiano está à beira do colapso graças à 

pandemia. 

No Brasil, investimos anualmente US$ 435 per capita na saúde pública 

(OMS/2014). Para dimensionarmos nossa dificuldade de resposta em caso 

de agravamento da epidemia, vejam quanto investem outros países: Portugal, 

US$ 1.363; Espanha, US$ 1.890; Itália, US$ 3.258; Reino Unido, US$ 3.266; 

e França, US$ 3.868. 

Portanto, vamos unidos investir pesado na prevenção e na mudança de 

hábitos pessoais e sociais enquanto é tempo. Se não fizermos isso, os limites 

estruturais de nosso sistema de saúde se manifestarão de forma dramática. 



OBS: Estou tomando a liberdade de lhes enviar  um ou outro 

texto que tenho lido nesses dias de isolamento.  

Recordando:  

- Permanecer em casa! O isolamento é o único meio para que 

seja evitada a transmissão do vírus. 

- Lavar bem as mãos com água e sabão ou higienizá-las com 

álcool em gel.  

- Se está com sintomas de gripe, usar máscara.  

- Redobrar os cuidados com as pessoas idosas. 

- Se alguém precisar falar com o Padre no e.mail: 

pe.hergesse@gmail.com 

 


