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Saúde e
inclusão social

Brasil passa por um momento de mudanças signi-
ficativas, sendo a principal delas a que trata a
estabilidade da economia não mais como objetivo
fim, mas como meio de reduzirmos as desigualda-
des sociais, construindo um país mais justo e de-

mocrático. Os entes governamentais, sejam federais, estaduais
ou municipais, devem administrar seus recursos financeiros
com responsabilidade para que eles possam estar a serviço
desse grande movimento de inclusão social.

O programa Fome Zero, principal bandeira do governo do presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, consiste, como ele próprio diz, em ações emergenciais e em outras mais
estruturadas para dar a cada brasileiro condições de cuidar da saúde, instruir-se, traba-
lhar e comprar seus alimentos. Essa é a mentalidade que se quer imprimir em toda a
sociedade brasileira.

A reportagem de capa desta revista mostra como a Fiocruz vem incorporando às
suas tradicionais atribuições (pesquisa e produção de vacinas e medicamentos para usuá-
rios do SUS) um serviço de promoção à saúde de populações e grupos sociais carentes e
desassistidos. O trabalho de reintegração social em favor de dependentes químicos,
jovens, idosos, mulheres vítimas de violência e portadores do vírus HIV é uma prova
dada pela Fiocruz de que é possível unir esforços em favor de um objetivo maior, que é
o de democratizar a melhoria da qualidade de vida da população brasileira.

Esse trabalho exemplar é feito com o apoio de ONGs e do Programa de Saúde da
Família (PSF), este último fundamental no combate às desigualdades sociais e que é
desenvolvido em conjunto pelo Ministério da Saúde e pelos municípios, com 17 mil
equipes assistindo a 57 milhões de pessoas em todo o país.

Tudo será feito para que o PSF se aproxime cada vez mais das prioridades sociais
do governo. Recentemente, anunciamos que cada equipe do PSF passará a ser compos-
ta por um dentista e um auxiliar de higiene bucal. Além disso, serão implantadas, este
ano, quatro mil novas equipes, que se somarão às 17 mil já em ação. A repercussão será
em duas frentes: melhoria da assistência à saúde e geração de 70 mil empregos diretos
e indiretos nos municípios.

Esse é o movimento que se busca para todo o país: o poder e os recursos
públicos indo na direção dos excluídos, com a universalidade do acesso ao atendimento
à saúde, a equidade e a garantia de que os diferentes devem ser tratados de forma
diferente. Sabemos que ainda estamos longe do ideal, mas o esforço que fazemos
agora, com apenas quatro meses de governo, é uma clara sinalização de nosso compro-
misso com o fortalecimento do SUS como instrumento de inclusão social.

Humberto Costa
Ministro de Estado da Saúde
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