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RESUMO:  

Esse artigo apresenta a comparação entre o sistema de saúde brasileiro e o sistema de 

saúde australiano e as medidas públicas governamentais em relação a covid-19, as ações 

do governo brasileiro para deter o avanço do vírus e as principais estratégias para lidar 

com a pandemia, como a população brasileira enfrentou as restrições impostas pelo 

ministério da saúde, como lidaram com a prevenção e transmissão do vírus da covid-19 

e qual foi a postura dos profissionais de saúde brasileiros enfrentando o trabalho exaustivo 

nos hospitais superlotados. Indicamos quais foram as principais diferenças nas ações e 

estratégias do governo brasileiro e australiano, com a compra e aplicação das doses das 

vacinas, como foi a atuação da Austrália em relação ao covid-19 e como a população 

australiana lidou com a situação. Foi apontado a discrepância no número de óbitos entre 

os países, e os principais fatores que levaram a isso, as medidas de contenção rápidas e 

rigorosas e o auxílio da população cumprindo as orientações, esses fatos mudaram cenário 

da pandemia na Austrália, visto que em 2021, após um ano de pandemia, o país 

praticamente combateu o vírus e comparado com o brasil teve um desenvolvimento 

admirável nas ações contra o vírus da covid-19.  

Palavras-chave: Austrália. Brasil. Covid-19. Sistema de saúde.  

 

ABSTRACT:  

This article presents a comparison between the Brazilian health system and the Australian 

health system and public government measures in relation to covid-19, the actions of the 

Brazilian government to halt the spread of the virus and the main strategies for dealing 

with a pandemic, how the Brazilian population faced restrictions imposed by the Ministry 

of Health, how they dealt with the prevention and transmission of the covid-19 virus and 

what was the attitude of Brazilian health professionals facing exhausting work in 

overcrowded hospitals. We indicate what were the main differences in the actions and 

strategies of the Brazilian and Australian government, with the purchase and application 

of vaccine doses, how was Australia's performance in relation to covid-19 and how did 

the Australian population deal with the situation. The discrepancy in the number of deaths 

between the countries was pointed out, and the main factors that led to this, the rapid and 

rigorous containment measures, and the assistance of the population in compliance with 

the guidelines, these facts changed the pandemic scenario in Australia, since in 2021, after 

a year of pandemic, the country practically fought the virus and compared to brazil it had 

an admirable development in the actions against the covid-19 virus. 
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1. INTRODUÇÃO 

    A pandemia de covid-19, que teve início em dezembro de 2019, em Wuhan na 

china, atingiu o Brasil em fevereiro de 2020, com mais de um ano de pandemia, segundo 

o ministério da saúde o Brasil já ultrapassou mais de 398.185 mil óbitos e 14.521.289 

milhões de casos acumulados apenas no território brasileiro. Nesse artigo vamos analisar 

qual foi a reação do governo e da população no período de pandemia, o planejamento do 

ministério da saúde, como o SUS suportou a situação, e como a população brasileira lidou 

com a prevenção e transmissão do vírus.  

    Além disso vamos comparar o cenário da pandemia na Austrália que registrou 

910 mortes causadas por covid-19 e como eles administraram essa situação, a política 

utilizada na Australia foi oposta à do brasil, nos primeiros casos o país já decretou 

medidas protetivas rápidas e eficazes, a população seguiu as instruções do governo, 

respeitado o distanciamento social, evitando aglomerações, fazendo o uso correto da 

máscara e lavando bem as mãos, essas são medidas indispensáveis contra a covid-19.  

   Em janeiro de 2021 o Brasil começou a vacinação contra a covid-19, 

inicialmente pelos profissionais da saúde, idosos e indígenas com mais de 40 milhões de 

doses aplicadas o país ainda sofre com a falta de leitos, muitas mortes e muitos incrédulos. 

Já a Austrália vacinou mais de 1 milhão de pessoas, entretanto a população já está 

voltando a ‘vida normal” e no ano de 2021 o país registrou apenas 1 morte.  

    Esse artigo apresenta as principais diferenças em a relação do covid-19 no Brasil 

e Austrália, como o sistema de saúde, população e vacinação influenciam no avanço do 

cora vírus, mesmo com uma parte da população brasileira vacinada e os indivíduos tendo 

acesso as medidas protetivas e país ainda sobre com a falta de leitos e oxigênio, a 

pandemia ainda avança no Brasil. 

2. MATERIAL E MÉTODO 

O método aplicado para a produção desse artigo foi a pesquisa bibliográfica por 

sites oficiais, outros artigos e o auxílio de um livro, primeiramente realizando uma 

pesquisa sobre o sistema de saúde brasileiro e australiano em relação a covid-19, e 

posteriormente fazendo a comparação entre os dois, após uma análise comparativa as 

considerações finais do artigo. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para garantir a saúde da população é necessário contar com um sistema de saúde, 

uma organização que é voltada para a saúde da comunidade/população, o ebook O que é 

o sus, basicamente define que um sistema de saúde é um conjunto de agências e agentes 

(instituições, empresas e profissionais da saúde), as agências são públicas ou privadas, 

governamentais ou não, por isso no Brasil há hospitais públicos administrados pelo 

governo, nesses hospitais a população é  atendias pelo SUS, e existe hospitais particulares, 

administrados por empresas privadas, nesses hospitais as pessoas são atendidas pelos 

planos de saúde ou consultas particulares e essas instituições visam os fins lucrativos.  

3.1 Sistema único de saúde no brasil e o avanço do covid-19  

  Segundo Jairnilson Silva Paim no Ebook o que é o SUS, a proposta central do 

sistema único de saúde é que todas as pessoas tenham direito a saúde, o sistema é movido 

por valores de igualdade e equidade, sem discriminações e privilégios, atualmente no 

Brasil o direito a saúde é constitucionalizado isso graças ao SUS que possibilita o 

atendimento integral (ultrapassando a prática curativa), universal (todos tem direito ao 

SUS) e equânime (na medida proporcional a necessidade do indivíduo). Assim como a 

recomendação da Unicef e da OMS em 1978 na Alma ata reconhecendo a saúde como 

um direito humano e discutindo sobre cuidados primários na saúde.  

O sistema de saúde público brasileiros SUS é um dos maiores e mais completos 

do mundo, assegurando a saúde da população de forma integral e gratuita. Além do 

sistema único de saúde, o brasil também conta com o ministério da saúde que corresponde 

ao setor governamental responsável pela administração e manutenção da Saúde pública 

do país e a secretaria de saúde que segundo a prefeitura é responsável pelo planejamento, 

organização, elaboração, execução e avaliação das ações e políticas de saúde previstas no 

SUS, dentro das atribuições do município.  

  No momento atual de pandemia no Brasil, o SUS e as redes de hospitais privados 

se encontram superlotados, o Brasil sofre com a falta de leitos e respiradores, o covid-19, 

vírus responsável pela pandemia já infectou mais de 14.521.289 milhões de pessoas e 

levou a óbito mais de 398.185 mil indivíduos, apenas no Brasil. Os dados do ministério 

da saúde são atualizados diariamente e a cada dia mais pessoas perdem a vida.  
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Fonte: https://susanalitico.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html 

A pandemia de covid-19 teve início no Brasil em fevereiro de 2020, foi o primeiro 

caso relatado de coronavírus no Brasil, após o início em Wuhan china em dezembro de 

2019, em março de 2020 a OMS declarou pandemia apontando o número de óbitos, nesse 

período o Ministério da saúde determinou algumas medidas restritivas, como o 

distanciamento social e evitar aglomerações, os hospitais funcionavam com falta de 

matérias, proteção individual (EPIs), e os estoques de álcool e mascaras para a população 

também, o governo publicou campanhas para a produção de máscara de tecido. O covid-

19 passou por altas e baixas especificas, chamadas de primeira e segunda onda. 

 

Fonte: https://susanalitico.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html  

 

https://susanalitico.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html
https://susanalitico.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html
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Com o aumento nos números de casos e a superlotação nos hospitais, o governo 

brasileiro aumentou as restrições, com o fechamento constante do comercio, 

cancelamento das aulas presencias, multa por aglomerações, fechamentos das praias, 

acesso limitado a mercados, restaurantes e farmácias e recomendações para o isolamento 

social e a propaganda para ficar em casa, uso obrigatório de máscara em todos os lugares 

que sejam áreas comuns, lavar as mãos e passar álcool com frequência e se evitar 

aglomerações. De fevereiro de 2020 até janeiro de 2021, foi a repetição das medidas 

protetivas, 17 de janeiro de 2021 foi data do início da vacina contra a covid-19 no Brasil, 

iniciou com profissionais da saúde, idosos e indígenas.  

 

Fonte:https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19Vacina/DEMAS_C19Vacin

a.html  

 

   

Fonte:https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19Vacina/DEMAS_C19Vacin

a.html 
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3.2 Sistema de saúde na Austrália e as estratégias para neutralizar o vírus  

Assim como o Brasil, a Austrália possui um sistema universal de saúde, o 

Medicare, que é considerado um dos melhores do mundo. O sistema de saúde australiano 

é oferecido para cidadãos australianos, neozelandeses, residentes permanentes, 

solicitantes do visto permanente, estrangeiros que possuem visto temporário aprovado de 

acordo com as ordens ministeriais do país, cidadãos ou residentes permanentes da Ilha 

Norfolk, Ilhas Cocos, Ilha Christmas ou Ilha Lord Howe. Existem também alguns países 

que têm acordo recíproco de saúde com a Austrália, dentre eles a Bélgica, Finlândia, 

Noruega, Itália, Malta, Países Baixos, Reino Unido, República da Irlanda e Suécia. Quem 

tem cidadania nesses países e está visitando a Austrália, pode ter atendimento nos 

hospitais públicos mesmo sem ter o Medicare.   

Já os intercambistas, - que são muitos, pelo fato de a Austrália ser um país 

multicutural e receber milhares deles de toda a parte do mundo anualmente -, precisam 

adquirir um seguro de saúde antes de entrar no país. O Governo Australiano dispõe do 

seguro governamental OSHC (Overseas Student Health Cover), que cobre serviços 

públicos e particulares e são reembolsados integralmente ou próximo ao valor total (de 

85% a 100%) quando precisam fazer algum exame ou consulta com algum tipo de 

especialista.    

A maior parte do financiamento do Medicare é feito pelo Governo Australiano, e 

apenas uma pequena parcela é financiada através da taxa Medicare Levy. Essa taxa é um 

imposto de 2% da renda tributável dos australianos que ganham mais de AUD28.501 

(vinte e oito mil e quinhentos e um dólares australianos) no ano fiscal. Quem ganha menos 

que isso anualmente, não tem essa porcentagem de imposto descontada. Esta taxa vai para 

o financiamento de hospitais, médicos, enfermeiras e outros custos relacionados à saúde 

que vêm com o fornecimento de cuidados de saúde, geralmente gratuitos. Os serviços que 

não gratuitos, tem um custo bem baixo e acessível.   

 O Medicare cobre serviços médicos prestados por médicos, especialistas e outros 

profissionais de saúde, tratamentos hospitalares e prescrições médicas. Os benefícios 

desse sistema de saúde (reembolsos), são baseados em uma tabela de preços/taxas 

definida pelo governo, existem casos em que os médicos cobram mais caro do que essa 

tabela, nesses casos o paciente deve pagar pela diferença. O Medicare geralmente paga: 
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a taxa de programação completa para serviços de médico geral; 85% da taxa de 

programação para um especialista; 75% da taxa de programação para serviços 

hospitalares. Vale ressaltar que serviços de fisioterapia, ambulatoriais e odontológicos 

não são pagos pelo Mediprev.  Além dos serviços médicos oferecidos, existe também o 

programa Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS), que oferece ótimos descontos em 

vários medicamentos. 

   O primeiro caso de coronavírus na Austrália surgiu dia três de janeiro de 2020, 

segundo os dados divulgados pelo site oficial da Organização Mundial de Saúde, desde 

então existem 29.749 casos confirmados e 910 mortes (dados atualizados até dia 

26/04/2021 no site de OMS).   

  

  

Fonte: https://covid19.who.int/region/wpro/country/au   

  

    No começo da pandemia as medidas restritivas não foram tão drásticas, por isso 

vemos um aumento na curva dos casos final de março e começo de abril, e também uma 

alta em julho e agosto de 2020. Com esse crescimento, o governo passou a adotar medidas 

mais rigorosas, como: quarentena para os australianos que estavam chegando do exterior, 

fechamento das fronteiras internacionais, multas altas para quem infringisse a quarentena 

e o lockdown, restrições de distanciamento social e uso do álcool em gel. A máscara não 

foi dada como uso obrigatório. Além disso, o governo fechou um acordo com os hospitais 

particulares do país, ficou acordado o aumento de 100.000 profissionais de saúde, 34.000 

leitos para os hospitais e novos 2.200 ventiladores artificiais nas UTIs.  

    O lockdown nas cidades mais populosas, como Melbourne no estado de Victoria, 

onde o durou 111 dias, impondo confinamento domiciliar, restrições de viagens e 

https://covid19.who.int/region/wpro/country/au
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fechamento de lojas e restaurantes, foram de extrema importância para a contensão do 

vírus. Perth, outra cidade grande por exemplo, localizada no leste da Australia, decretou 

lockdown de 5 dias em 2021 quando houve o surgimento de apenas um caso. Muitas 

outras cidades seguiram a mesma estratégia. Assim como o fechamento das fronteiras 

entre estados, já que alguns estavam mais afetados que outros. Essa atitude e agilidade na 

tomada de ação preventiva, foi crucial para o freamento do aumento de casos.  O 

lockdown no território australiano não foi parcial, como feito em muitos outros países, 

que afrouxaram as medidas depois que o número de casos caiu, e é aí que vemos a sua 

efetividade.   

   O governo e a população australiana foram muito elogiados pelas ações tomadas 

na pandemia de coronavírus, graças as ações tomadas pelo governo e o bom senso dos 

cidadãos australianos, que cumpriram as medidas protetivas quando houve o maior surto 

de casos no país, os hospitais não ficaram sobrecarregados em nenhum momento, em 

outubro o número de casos despencou e dia 09 de novembro de 2020 o número de mortes 

foi nulo. Desde então, praticamente não houve mais mortes por coronavírus e os casos 

não passaram de 168 por dia.   

Outro ponto de extrema relevância, é o fato de a Austrália ser um país 

economicamente forte, considerado uma das maiores economias do mundo. O governo 

disponibilizou bilhões de dólares australianos de subsídio para manter as empresas 

funcionando e conservar os empregos dos australianos em quarentena e lockdown, 

conseguindo assim fazer a economia continuar girando e tendo chances de se recuperar 

quando a pandemia acabar.  

    Em relação a vacina e o programa de vacinação, o governo já decretou que a 

vacina será gratuita para todos na Austrália, mesmo se a pessoa não for cidadã australiana 

ou residente permanente. Qualquer pessoa que estiver no território australiano poderá 

receber a vacina. Lá, a vacinação não é obrigatória, só recebe quem quiser e poderá se 

tornar obrigatória futuramente para viajantes (exceto pessoas que não queiram se vacinar 

por complicações de saúde e que tenham algum fator de risco).   

    Atualmente, 1.933.892 milhões de pessoas já foram vacinadas, de acordo com as 

informações disponibilizadas no site oficial da OMS, a vacinação começou no final de 

fevereiro de 2021. Todas as vacinas estão passando por rigorosos padrões 

pela Administração de Produtos Terapêuticos, que é o órgão regulamentador de 

medicamentos do país e o governo já criou um programa de vacinação, este foi dividido 
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e organizado por fases e grupos prioritários. Os trabalhadores de fronteiras e quarentena, 

profissionais de saúde da linha de frente que se encontram em situação de risco, 

profissionais que trabalham com idosos e deficientes físicos são os primeiros a receber a 

vacina, após isso, trabalhadores essenciais, todos os profissionais de saúde e pessoas com 

problemas médicos são os próximos. Na sequência, a idade é o que conta como fator 

prioritário para receber a vacina. Pessoas acima de 70 anos, depois adultos acima de 50 

anos e após esse grupo todo o resto da população. O último grupo a receber a vacina são 

os menores de 18 anos, caso seja recomendado pelo governo.  

 

3.3 Análise comparativa do sistema de saúde Brasil e Australia em relação a Covid-19 

  Comparando a situação do Brasil e da Austrália ao lidar com a pandemia, vemos 

uma enorme discrepância em vários sentidos. O período do surgimento dos primeiros 

casos foi praticamente o mesmo em ambos os países, por meados de janeiro e fevereiro 

de 2020, porém olhando para o cenário atual o número de casos e de mortes tem uma 

diferença gritante.   

 No Brasil, desde 03/01/2020 até 29/04/2021, já são 14,441,563 casos 

confirmados e 395,022 mortes. Os hospitais da maioria dos Estados estão sofrendo de 

superlotação, falta de cilindros de oxigênio e respiradores e pessoas morrendo em 

corredores sem conseguir ter atendimento pela alta demanda. Os médicos e outros 

profissionais de saúde trabalhando insanamente e até por mais de 24 horas consecutivas 

pela falta de profissionais para atender todos os pacientes internados. Mesmo com o 

número de casos altos diários no país, o governo não decretou lockdown, não fechou as 

fronteiras do país, e somente em casos de lotação máxima dos hospitais, falta de leitos 

nas UTIs é que o governo toma alguma medida, como alguns dias de fechamento de 

serviços não essenciais, proibida a circulação nas ruas após um determinado horário e 

barreiras sanitárias. Porém, assim que os hospitais saem da superlotação, acontece um 

afrouxamento das medidas e por isso, os casos voltam a aumentar depois de um tempo.  

   Na Austrália, no mesmo período analisado do Brasil, o total de casos confirmados 

é 29.749 e 910 mortes. Nos últimos dias menos de 200 casos novos foram confirmados, 

e a última morte ocorreu dia 14/04, depois disso, não houve mais nenhum outro caso de 

falecimento. Os hospitais não estiverem sobrecarregados em nenhum momento e todas 

as pessoas contaminadas foram atendidas dignamente. As pessoas estão vivendo quase 
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que normalmente, sem nem usar máscara. Apenas as fronteiras permanecem fechadas, 

porém com o avanço da vacinação, é provável que em breve o país flexibilize essa 

questão. 

   Vemos que a ação rápida e firme do governo australiano no início do aumento 

dos casos em 2020, junto ao respeito e cumprimento das medidas preventivas da 

população, foi um fator crucial para a contenção do vírus. O fechamento das fronteiras, o 

lockdown efetivo, a quarentena, e o poder econômico do país, que pôde ajudar as 

empresas financeiramente para a economia continuar rodando e as pessoas se manterem 

empregadas, foram fatores fundamentais para o sucesso da Austrália na luta contra a 

pandemia do coronavírus. 

  Por outro lado, as ações tomadas pelo governo brasileiro não se mostraram 

efetivas, visto o caos que o país se encontra atualmente. Quando os casos começaram a 

surgir, medidas protetivas foram sim adotadas, porém a maior parte da população 

brasileira não respeitou e ainda não está respeitando o distanciamento social. Muitas 

pessoas se negam a usar máscara facial, abertura de shoppings, academias, cultos, festas 

clandestinas, festas em casa com pessoas que não são do grupo de convívio diário e 

situações que geram aglomeração estão acontecendo com frequência no país. Mesmo com 

o número de mortes aumentando, a maior parte da população não está tomando o cuidado 

necessário e respeitando as medidas de proteção.   

   Outro problema, é o posicionamento do presidente do país que incentivou a 

população a fazer o uso de medicamentos não recomendados pela OMS, medicamentos 

que não tem eficácia comprovada pelos profissionais de saúde. De acordo com o governo, 

também não é possível fazer o lockdown por conta da situação econômica do país, que 

não está nada boa, e se as empresas quebrarem o desemprego aumenta, aí nos vemos em 

uma situação em que ou as pessoas trabalham e se colocam em risco diariamente, ou 

ficam desempregadas e sem ter como pagar as contas. O auxílio emergencial 

disponibilizado pelo governo não é suficiente para uma família se manter, ainda mais que 

os preços aumentaram por conta da inflação.   

   Por fim, o governo brasileiro demorou muito tempo para negociar a compra das 

vacinas e agora que estão conseguindo comprar alguns lotes, boa parte é guardada para a 
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segunda dose da pequena parcela da população que já recebeu a primeira dose. A falta de 

vacina também tem sido um impedimento para a melhora na situação do país. O SUS tem 

capacidade para vacinar de forma rápida e em grande massa, porém sem vacina o 

suficiente o processo se torna lento.   

  Concluindo, podemos ver que as ações tomadas pelo governo australiano e 

governo brasileiro, a diferença econômica e o respeito e colaboração por parte da 

população de ambos os países, foram de maneira geral bem diferentes, o que resultou em 

fracasso para o Brasil e sucesso para a Austrália. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Brasil e Australia trataram a pandemia de Covid-19 de maneiras tão diferentes 

que podemos fazer um paralelo entre essas diferenças e sua distância no globo terrestre. 

No Brasil a demora das autoridades em tomar ações proativas contra a covid sob um 

pressuposto de que a doença estava sendo supervalorizada, que viria a causar mais danos 

econômicos do que danos à saúde pública levaram autoridades a não implementar as 

técnicas de rastreio de infectados e distanciamento social que se mostraram bastante 

efetivas no controle da covid, assim como em pandemias anteriores. Em razão da 

politização da covid, que para muitos é uma ferramenta sendo usada para prejudicar o 

governo brasileiro, o advento das Fake News que vem cada dia mais fazendo parte de 

nossas vidas, não apenas cria em parte da população um sensação de que as medidas de 

proteção não deviam ser aplicadas mas também geram dúvidas quanto a validade de tais 

práticas, podemos ver isso tanto em relação ao fato da existência de inúmeros casos de 

desrespeito às regras de distanciamento em todas as partes da sociedade. A Australia é 

um ótimo exemplo de como políticas públicas e engajamento de figuras políticas pode 

gerar um senso de coletividade forte o suficiente para que um país das dimensões e 

importância econômica como o da Australia consiga sair da pandemia e recomeçar suas 

atividades econômicas sem os traumas de tantas vidas perdidas.  
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