


A saúde contribui “para a qualidade de vida de indivíduos e 

populações”, em contrapartida, “muitos componentes da vida social”, 

igualmente “contribuem para uma vida com qualidade”, contudo estes 

últimos são considerados “fundamentais para que  indivíduos e 

populações alcancem um perfil elevado de saúde” (BUSS, 2011, p.1). 

Diante desta abordagem compreende-se que para alcançar a saúde de 

uma população: “é necessário mais do que o acesso a serviços 

médicos-assistenciais de qualidade”, é preciso contemplar, e tomar 

posição frente a “determinantes da saúde em toda a sua amplitude”; e 

também o fundamento bem como o objetivo do “desenvolvimento de 

políticas públicas saudáveis, uma efetiva articulação intersetorial do 

poder público e a mobilização da população”. 

Singerist (1956) já observava que “a pobreza e as más condições de 

vida, trabalho, nutrição etc.” como “as principais causas das doenças”, 

recomendam, “mais do que reformas sanitárias, amplas reformas 

sociais e econômicas”, sendo assim justifica-se o presente trabalho que 

se trata de um estudo sobre a saúde do Canadá.  



 

Investigar a saúde do Canadá vista em um ângulo 

geral;  

 

 

 

 

Identificar os pontos fortes da saúde do Canadá; 

Pontuar o que simbolizam aspectos determinantes 

para a  Saúde de um país;  

Traçar um paralelo entre a saúde do Canadá e a do 

Brasil. 



Situado na América do Norte, o Canadá apresenta uma 

superfície perto de “10 milhões de quilômetros quadrados” – 

Cercada por oceanos (ao norte: Oceano Ártico; ao leste: 

Oceano Atlântico; ao Oeste: Oceano Pacífico), limita-se apenas 

ao sul com os Estados Unidos, “ao longo de uma faixa de 

aproximadamente, 6.000 quilômetros” (HLERA, 2011, p.1) 
 



 

 

Nome Oficial: Canadá 

Capital do Canadá: Ottawa 

Área: 9.984.670 km² (2º maior) 

População: 32.04 milhões (2004) 

Idiomas Oficiais: Francês e Inglês  

Moeda: Dólar Canadense 

Nacionalidade: Canadense 

Principais Cidades: Ottawa, Quebec e Toronto 





A Bandeira do Canadá sofreu modificações ao longo dos 

anos, “o crédito da criação da nova bandeira é dado ao 

Comitê Parlamentar”, contudo o seu desenvolvimento 

envolver membros do comitê,  alguns governos provinciais 

em forma de protesto adotaram as antigas versões da 

bandeira. 







O Canadá  é uma federação composta por dez 

províncias: Alberta, Colúmbia Britânica, Manitoba, Nova 

Brunsvique, Terra Nova, Nova Escócia, Ontário, ilha do 

Príncipe Eduardo, Quebeque e Saskatchewan, e por dois 

territórios: os territórios do Noroeste e o território do Yukon. 

Cada província tem uma assembleia de uma só câmara 

eleita por sufrágio universal; o primeiro-ministro (o líder do 

partido com maior número de lugares na legislatura) 

escolhe o Governo (VOYA, 2011). 



“O Canadá é uma monarquia constitucional, um 

estado federal e uma democracia parlamentarista, 

com dois tipos de jurisprudência, o direito civil e o 

direito comum” (VEC, 2011). 



O parque Butchart é composto por cinco grandes jardins - Jardim de 

Rosas, Jardim Japonês, Lagoa da Estrela, Jardim Italiano e o principal, 

Jardim Submerso -, todos interligados por caminhos e outros pequenos 

jardins. O Jardim Submerso fica exatamente onde antes existia a 

pedreira, o colorido de seus canteiros impressiona! Localizado a 21 km 

de Victória, a capital de British Columbia, no Canadá (DEZEN, 2011). 



Conforme Equipe (2011) são diversos 

os grupos religiosos no canadá, 

pontuando: Católica; Protesthant; 

Ortodoxos; Judeu; islâmica; Sem 

filiação; e Outros;  

 

“o preâmbulo da carta canadense faz 

referencia a Deus”, e o monarca 

carrega o título de “defensor da fé”,  





 A medicina é uma Ciência Social e a Política não é mais 

do que a medicina em grande escala (SIGERIST, 1956). 



 

Não existe sistema privado de saúde no Canadá; o Sistema 

de Saúde é 100% administrado pelo governo; 

O sistema de saúde era um sistema pago até 2009, 

podendo ser feito de forma individual, ou pago pela família, 

nesta modalidade cobre a saúde dos filhos até 21 anos, 

podendo alcançar os de 24 anos (em caso de serem 

estudantes); 

No período que antecede 2009, já existiam províncias que 

forneciam o sistema gratuitamente (ex. Quebec); 

No benefício não entra a contratação de quartos 

particulares; compra de óculos ou lente; medicamentos; uso 

de ambulância. 



O sistema de saúde Alberta em 01 de Janeiro de 2009 

passou a ser gratuito a todos os moradores do Canadá.  

Nele você faz uso de uma carteirinha -  é a primeira coisa 

que você deve apresentar quando chega em um 

estabelecimento para ser atendido (BLOG, 2011). 



Da identificação do gene que impede a multiplicação do 

HIV à pesquisa de novas alternativas para antibióticos, o 

Canadá está à frente de novas descobertas – e o setor 

biofarmacêutico lidera esse processo.  



“A maior procura é por profissionais de enfermagem. 

Todos os hospitais da província têm vagas para 

enfermeiros. São oferecidos salários que vão de R$ 5 mil 

até R$ 10 mil por mês, além de todos os direitos de um 

cidadão canadense” (ABRANTES, 2011). Conforme o 

artigo o Canadá esta passando por um grande problema 

“carência de mão de obra qualificada”, pois “a população 

esta envelhecendo rapidamente, e a mão de obra não 

esta sendo reposta”. 





O Canadá, tem um governo que lidera visando em primeiro lugar o controle 

da qualidade de vida dos seus;  No contexto o uso de um Sistema Único de 

Saúde é visto como uma postura autoritária bordada de responsabilidades, o 

governo a ele mesmo impõe um confronto direto com os desafios que a área 

acrescenta ao longo da história; O país considerado o segundo maior em 

extensão territorial,  garante a liberdade de expressão tanto para credos 

religiosos, como quando incentiva a miscigenação. A incorporação de culturas 

mistas, o investimento em educação, ciência, tecnologia, a 

valorização/preservação da biodiversidade são atitudes saudáveis, que 

considera-se pontos fortes que tem creditado saúde aos canadenses, pois 

onde a paz, liberdade de expressão, unidade há condições de vida com 

qualidade. 

A principal diferença entre o Canadá e o Brasil, está para o sistema de 

saúde que o país absorve, mesmo que este não oportunize ao paciente 

hospitalização em quarto individual, não forneça ambulância e nem 

medicamentos entre outros, ele parece ser um sistema ideal, pois alcança a 

todas as camadas sociais, sendo totalmente gratuito. 


