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Na verdade, a crise econômica mundial pode não ter começado no Brasil, e há fortes evidências, bem como descrições midi-

áticas constantes que os países ricos sejam os precursores de tal situação. Ao mesmo tempo não é possível negar os efeitos 

de tal crise em todas as partes do mundo, e o Brasil não está fora deste contexto.

É fato que a atual crise mundial tem afetado a economia brasileira, sem precedentes. Vimos a todo o momento notícias de 

demissões, de pessoas perdendo seus bens, uma vez que não conseguem mais arcar com os pagamentos, entre outros.

No tocante ao setor saúde, que desdobramentos o setor vem vivenciando diante da crise? Se considerarmos que o setor saú-

de mobiliza um grande montante de recursos é bem possível que a área esteja sofrendo com a crise.

No setor público de onde a maioria dos ações em saúde é realizada, e na qual a maior parte da população é dependente de 

atendimento, quais serão os desdobramentos da crise? Não se tem ouvido na mídia tantas reportagens a respeito da crise no se-

tor saúde, em especial na esfera pública, mas pode-se inferir que tal crise aí esteja, sobretudo na atenção especializada, de onde 

se utiliza recursos tecnológicos que em geral vem de fora do país. 

Sabe-se que os países que teem histórica fragilidade econômica e de sustentação da causa e necessidades sociais podem so-

frer ainda mais com uma crise deste porte.

No tocante a atenção primária à saúde, que em tese deve cobrir 80% das necessidades de saúde da população, ou seja, ser 

porta de entrada, além do alargamento da prática pela também ampliação do conceito de saúde, somado a vinda de outros con-

ceitos (qualidade de vida, promoção da saúde, empoderamento e outros), vemos um grande desafio colocado aos municípios 

que recentemente trocaram seus dirigentes e no setor saúde os seus representantes.

Para além de enxugar radicalmente gastos na saúde (que já não são suficientes), de deixar de oferecer alguns serviços a 

comunidade, de dificultar ainda mais uma atenção qualificada e continuar buscando um agir intersetorial, integralizado e que 

busque a qualidade de vida e não apenas a ausência de doenças e agravos, observa-se na crise um excelente laboratório de cria-

tividade, que deve nos locais, em especial nos municípios, otimizar a inserção de todos os atores, especialmente a população 

usuária de Unidades Básicas de Saúde ou Unidades de Saúde da Família, mas também todos os serviços sociais do território, no 

sentido de buscar nestes momentos ações protetoras contra a crise que possam garantir os direitos de atenção à saúde, manten-

do o olhar e a prática ampla do conceito de saúde, para além do cuidar e prevenir agravos à saúde.

Boa leitura!
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