
ДЕРМАТОЛОГІЯ У БРАЗИЛІЇ 

 

Федеративна Республіка 

Бразилія — найбільша держава 

в Південній Америці. Її площа 

складає 8 514 877 км², а 

населення, за оцінкою 2012 року 

– 193 946 886 чол. Володіючи 

величезними земельними 

ресурсами та запасами корисних 

копалин, Бразилія має 

найсильнішу економіку в 

Латинській Америці та є одним з 

головних експортерів сільськогосподарської продукції у світі. Країна входить 

до «Великої двадцятки» економік світу. 

Конституція країни, прийнята в 1988 році, гарантує бразильцям право 

на отримання медичної допомоги безкоштовно, і робить забезпечення цього 

права обов'язком  держави («Здоров’я є правом і обов’язком держави»). 

Подібно до Сполучених Штатів Америки, система охорони здоров'я Бразилії 

зберігає поєднання державних і приватних принципів медичного 

забезпечення, і деякі пацієнти воліють купувати медичну допомогу у вигляді 

приватних планів в охороні здоров'я. Порівняння зі США продовжується і в 

побудові дерматологічної допомоги. В Бразилії нараховується близько 7000 

дерматологів, що складає 1 лікар на 28000 населення (цей показник такий же 

в США).  

 

Система охорони здоров’я 

 

Громадська система, відома в Бразилії як Єдина Система Здоров’я 

(порт. Systema Unico de Saude,  SUS), була організована, щоб забезпечити всі 

рівні медичної допомоги в різних типах медичних установ, від первинної 

допомоги (яка, як правило, пропонується в підрозділах первинної допомоги 

місцевих громад) до високоспеціалізованих медичних послуг (в основному 

пропонуються в університетських клініках). Медична допомога регулюється 

Законом «Про Національну систему охорони здоров’я», прийнятим у 1990 

році.  Основними принципами SUS визначено ―Universalidade‖ 

(загальнодоступність, що базується на конституційному праві громадян на 

здоров’я) та ―Equidade‖ (справедливість, яка полягає в тому, що політика в 

галузі охорони здоров'я базується на  перерозподілі ресурсів, відповідній 



тактиці у різних ситуаціях). Управління системою охорони здоров’я з 2003 

року децентралізоване. Кожен департамент охорони здоров’я штату чи 

муніципальної громади відповідає за ―vigilancia em saude‖ (нагляд за 

громадським здоров’ям). 

Державна система надає безкоштовні медикаменти для пацієнтів. 

Урядові аптеки пропонують основні ліки для лікуванні поширених 

захворювань, як гіпертонія і цукровий діабет, а також, в окремих випадках, 

високовартісні ліки, як, наприклад, біопрепарати, оральні ретиноїди, 

імунодепресанти, тобто ті засоби, які призначаються в дерматології.  

Система залишається недосконалою, вона обтяжена величезними 

чергами і відсутністю достатніх ресурсів. Пацієнти можуть чекати 

обстеження у лікаря-фахівця місяцями або навіть роками залежно від 

потрібного виду допомоги. Ситуація ще гірша в бідніших регіонах країни, що 

спонукає мільйони пацієнтів звертатися за медичною допомогою у великих і 

розвинених містах, спричиняючи ще більше перевантаження закладів 

охорони здоров’я, які там знаходяться. Іноді пацієнти пропускають 

заплановані візити до лікаря, тому що вони не мають достатньо грошей, щоб 

сісти на автобус до лікарні, наприклад. Не можна очікувати, що пацієнти, 

яким ледь вистачає грошей, щоб заплатити за їжу і житло, приймуть спосіб 

життя або змінять життєвий уклад, що іноді є основоположним чинником для 

успішного лікування дерматологічних захворювань.  

Навіть із законодавчою гарантією охорони здоров'я для населення, 

Бразилія ще не досягла справжньої загальної доступності. Так, у редакційній 

статті журналу Lancet (2011) «Бразилія: на шляху до стійкості та 

справедливості в охороні здоров'я» вказано, що протягом 2008 року до лікаря 

звернулися лише 68% населення Бразилії, що є низьким порівняно з такими 

країнами, як Німеччина, Франція і Канада. Того ж дослідженого року за 

медичною допомогою звернулися 76 % осіб з групи найвищих доходів 

порівняно з 59 % осіб з групи найнижчих доходів, що доводить значну 

нерівністьдоступності медичної допомоги. Продовжуючи порівняння зі 

США, можемо зазначити, що частка населення, яке зверталося замедичною 

допомогою, знизилося з 77% у 2005 році до 68% у 2008 році, що ідентично 

бразильському показнику.  

 

Приватне страхування 

 

Охорона здоров’я Бразилії є дворівневою. Це означає ситуацію, коли 

урядова система охорони здоров'я надає основні медичні послуги, переважно 

первинного рівня, в той час як спеціалізована медична допомога доступна 



для тих, хто може придбати додаткові медичні послуги або отримати за 

власні кошти або через приватне страхування більш високу якість і швидший 

доступ до медичної допомоги. Сюди часто потрапляють і медичні послуги 

дерматологічним та венерологічним хворим.  

За даними уряду Бразилії, у 2012 році приватним медичним 

страхуванням охоплено понад 47 мільйонів громадян, тобто майже 25% 

населення.  

Пацієнти з приватним страхуванням купують собі більш швидкий 

доступ до медичної допомоги, а також прямий доступ до фахівців (минаючи 

лікарів первинної ланки). У державній системі пацієнти, як правило, 

лікуються лише у лікаря первинної допомоги (загальної практики) або 

педіатра. У приватні заклади вони приходять до фахівців вторинного та 

третинного рівнів безпосередньо, без направлення. В той же час, при 

лікуванні в приватному секторі охорони здоров’я чимало лікарських засобів є 

надто дорогими і не покриваються страховками. Це дуже актуально і для 

бразильських дерматологів, які мають практику надання пацієнтам зразків 

препаратів, перш ніж купувати їх, щоб уникнути надмірних даремних витрат 

коштів на ліки, щодо яких непередбачувано може виявитися непереносність 

у конкретного пацієнта. 

Практика приватної страхової медицини у Бразилії має деякі вади, 

часто притаманні цьому виду фінасування охорони здоров’я, а саме: при 

дуже високих щомісячних платежах клієнтів приватним страховим компаній,  

робота медичних працівників, які працюють для цих компаній в цілому не 

дуже добре оплачується. Також лікарі відзначають недостатній рівень 

контролю лікаря за процесом лікування, коли обирається не оптимальна за 

ефективністю лікувальна тактика, а найбільш вигідна страховій компанії.  

 

Дерматологічне товариство 

Бразильське товариство дерматології (Sociedade Brasileira 

de Dermatologia, SBD) є єдиною організацією, офіційно визнаною Радою 

Федерації медицини і бразильською Медичною Асоціацією як представника 

дерматологів країни. Крім того, товариство є другим за величиною 

національним дерматологічним об’єднанням у світі. Воно включає 6000 

членів і представлене в 23 штатах через свої регіональні підрозділи, а також в 

67 університетських лікарнях через акредитовані офіси. Здобуття фаху 

дерматолога відбувається після навчання в резидентурі та іспиту, який 

проводить SBD на основі угоди, підписаної з Медичною Асоціацією в 1960 

році та чинної з 1967 року, коли було проведено перший такий іспит.  

 



Особливості бразильської дерматології 

 

Особливістю роботи бразильських дерматологів є частіша 

захворюваність населення на ряд тропічних дерматозів, що пов’язано із 

географічним розташуванням. В країні зустрічаються багато системних 

мікозів, таких як споротрихоз, хромобластомікоз, паракокцидіомікоз, 

хромомікоз, лобомікоз, а також лейшманіоз, лепра та деякі інші хвороби. 

Донедавна ендемічною для країни була так звана бразильська пузирчатка, яка 

тепер зустрічається також в Колумбії, Перу і навіть Тунісі. Можливо, 

ендемічний характер захворювання пояснюється специфічним генотипом 

населення. Вважають, що у таких хворих відсутня «захисний» Dqw2 ген, 

який є у здорових жителів регіону. Клінічно ендемічна пухирчатка має 

ознаки, характерні для листоподібної пузирчатки. 

Бразильські дерматологи досі використовують старі і недорогі 

препарати, наприклад, йодид калію при споротрихозі, частіше призначають, 

ніж сучасні системні антимікотики. Часто призначають персоналізовані 

склади, цінина їх приготування в аптеках, як правило, доступні. 

Значну роль у лікуванні відіграє фітотерапія. Наприклад, препарат 

вітікромін (Viticromin), розроблений з бразильських рослин, 

використовується для лікування вітіліго. Д-р Шехтман додав, що 

дерматологи іноді "скористатися клімат» і рекомендують геліотерапія - 

сонячне світло - для хворих на псоріаз. 

Існує проблема виявлення поширених захворювань в дуже пізніх 

стадіях через відсутність профілактики та ранньої і адекватної допомоги – 

так, проста базально-клітинна карцинома може призвести до смерті. Часто 

зустрічається рак шкіри, пов’язаний з надмірним перебуванням на сонці без 

захисту. Часто хворіють люди, зайняті у сільському господарстві, яке є 

основою економіки країни. 
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