
QUESTÃO 
O Acordo de Saúde Federal do Canadá expirou em 31 de março de 2014 e o sistema universal de 
saúde está em perigo. A privatização do sistema de saúde está a aumentar em algumas 
províncias e o Canadá continua a ter uma significativa escassez de profissionais de saúde. 

CONTEXT0 
O Sistema de Saúde Público do Canadá, criado em 1966, destina-se a proporcionar o acesso universal a cuidados médicos para 

todos os canadenses. Em 1999, o Social Union Framework Agreement reafirmou o compromisso federal / provincial com um 

sistema de saúde com base nos princípios da "integralidade,  universalidade,  portabilidade,  administração pública e 

acessibilidade." Apesar disso, o Acordo Federal de Saúde do Canadá expirou em 31 março, 2014. Este acordo federal/provincial/ 

territorial foi projetado para fornecer um financiamento estável e padrões nacionais para os tempos de espera, atendimento 

domiciliar, medicamentos e cuidados primários em equipe. O governo federal se recusa a negociar um novo Acordo de Saúde e 

anunciou $ 36 bilhões em cortes ao Sistema de saúde por 10 anos a partir de 2017. A falta de liderança federal em relação ao 

sistema de saúde levará a 14 sistemas de saúde diferentes. O acesso a estes sistemas dependerá de sua geografia e capacidade 

de pagamento.  

Mudanças e negligência tem forçado nosso sistema de saúde a um estado de angústia. Mais clínicas de saúde privadas sao pagas 

pelo usuário estão emergindo, o que está em conflito direto com a Lei de Saúde do Canadá. Cuidados de saúde pagos pelo 

uzuário não são acessíveis a todos. Aumentar mais a privatização do sistema público poderia piorar ainda mais uma situação já 

crítica em que as unidades de saúde têm dificuldades de encontrar e manter profissionais de saúde devido a uma situação de 

desigualdade. 

Alguns querem a privatização do sistema de saúde, porque estão cansados dos longos tempos de espera, devido, em parte, à 

falta de médicos. Em 2013, 4,6 milhões, ou 15,5% dos canadenses com idade entre 12 ou mais não tinham um médico de família 

regular. O crescimento no envelhecimento da população só vai aumentar a necessidade de acesso a profissionais de saúde. 

Os problemas com o atual sistema público pode ser resolvido sem recorrer a privatização. O governo federal pode optar por 

reinvestir e revigorar nosso falhodo sistema de saúde. O voto é uma oportunidade para os canadenses mostrarem a 

precariedade do estado do nosso sistema de saúde. Os canadenses podem escolher um governo que irá criar uma estratégia de 

longo prazo, renegociar o Acordo de Saúde, aumentar o número de escolas  de formação de médicos e enfermeiros, e 

desenvolver um sistema de reconhecimento de credenciais dos profissionais de saúde formados no exterior. Os indivíduos 

podem escolher um governo que irá fornecer  financiamento estável e adequado e lutar para proteger e melhorar o nosso 

sistema de saúde pública universal, respeitando os direitos de todos os canadenses ao acesso e ao atendimento medico e 

medicação de que necessitam. 

PERGUNTAS 
1. O que o seu partido fará para proteger o nosso sistema de saúde público? 
2. Será que o seu partido apoiará um novo Acordo Federal de Saúde para garantir as necessidades de cuidados de saúde de todos os 
cidadãos? 
3. Qual é a posição do seu partido em relação ao sistema de saúde privado? 

RECURSOS: 
 Para mais informações e fichas técnicas adicionais nesta série: http://spno.ca/canada-votes-2015  
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