
 

 

Covid-19
* Isolamento Social 

(Global)

impactos significativos 
na dimensão 

geopolítica do sistema 
internacionalCrise 

Geopolítica e 
Econômica

Conflitos entre 
potências econômicas 

mundiais;

EUAXCHINA

RUSSÍAXÁRABIA 
SAUDITA(petróleo)

Os Estados Unidos, assim como Alemanha, 
França e Inglaterra, sinalizaram para os 
mercados estímulos fiscais e medidas 

anticíclicas para injetar na economia, em 
especial no setor produtivo, canais reais de 
subsídios e de reescalonamento de dívidas 
para a superação do momento de baixa de 
demanda, representado pela redução do 
consumo das famílias, das exportações e 

dos investimentos

Em momentos de 
grande crise e conflitos 

internacionais, a 
autonomia na área de 
saúde, compreendida 

como setor estratégico, 
é fundamental para 
prover segurança à 

população 

teve a sua expansão 
potencializada pela 
própria dinâmica do 

sistema internacional, 
marcado pela 

interdependência 
econômica e pelo 

intenso fluxo de bens, 
serviços e pessoas

Brasil
SUS _será o principal 
meio de atendimento 

à população no 
combate a pandemia. 
Com capilaridade em 

praticamente todo 
território nacional, o 

SUS constitui um dos 
maiores e mais 

complexos sistema de 
saúde público do 

mundo 

diversos Estados nacionais 
incluíram no conjunto de medidas 

de combate: o fechamento de 
fronteiras; a proibição de voos 

internacionais; o estabelecimento 
de isolamentos e quarentenas; a 
estatização de hospitais privados 

para o controle da pandemia, 
como no caso da Espanha; a 

reconversão produtiva de fábricas 
para produção de bens 

essenciais

foi o banimento ou a 
diminuição das exportações 

de bens e suprimentos 
médicos por países como 

China, Taiwan, Reino Unido, 
França e Índia, entre outros 

grandes produtores

. Dada a baixa letalidade do vírus -
uma média de 3% -, alguns ainda 

questionam a necessidade da 
adoção de tais medidas, alegando 
exageros e os possíveis impactos 
negativos que o isolamento social 
traria para o desenvolvimento do 

país

isolamento social. Isso implicou 
a suspensão de eventos com 

aglomerações - shows, jogos, e 
mesmo eventos religiosos -, 
bem como a suspensão de 
aulas (das redes pública e 

privada), redução de jornada de 
funcionários públicos e trabalho 

remoto quando possível

A resposta nacional, além 
de urgente e coordenada, 

tem a oportunidade de 
recolocar o país, com a 

defesa da integridade de 
seu povo, da economia 

nacional e das instituições 
de Estado, no centro do 

processo político.


