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1.Introdução 

Vivemos um período no qual os avanços científicos acumulados são 

excepcionalmente ricos em desenvolvimentos e em aplicações, como enfatizava Gilles-

Gaston Granger (1993). A vocação para incorporação tecnológica, no caso da prática 

médica, se mostrou extremamente fecunda, substituindo numa velocidade crescente “o 

olhar científico do médico” pelo “saber científico-tecnológico”, no qual cresce, de um lado, a 

dependência na aparelhagem instrumental e, de outro lado, intensifica-se o uso de recursos 

de terceiros e de novos instrumentos terapêuticos. 

Pouco a pouco, as inovações tecnológicas invadiram os consultórios, clínicas, 

hospitais mudando o cotidiano e a lógica das práticas médicas. No caso dos serviços de 

saúde instala-se um novo sistema subordinado as constantes inovações da ciência e da 

tecnologia, que alimentará a crescente dependência dos serviços de terceiros (laboratórios 

clínicos, serviços radiológicos) e, também, o uso de novos instrumentos terapêutico, tais 

como equipamentos, fármacos industrializados ou mesmo o hospital. Este último deslocará 

o consultório e o domicílio definitivamente, como forma mais apropriada de espaço 

terapêutico. A ampliação do pronto-socorro, por exemplo, praticamente eliminou as visitas 

noturnas dos médicos em casos de urgência, já que contam, no geral, em suas 

dependências, com um conjunto de equipamentos médicos para o diagnóstico. Desse 

modo, o hospital e o pronto-socorro passam a ser uma referência para a população, que 

vêem nesses objetos técnicos prenhes de novas tecnologias as promessas de um 

atendimento mais eficaz. A distorção desta prática de atendimento fez proliferar as filas nos 

hospitais e a corrida para o hospital por qualquer motivo. 

Como ensina Milton Santos (1991), no período técnico-científico há uma confluência 

entre novas condições técnicas e novas condições políticas que não apenas mudam o meio 

geográfico como também invadem todos os interstícios do conhecimento. O novo sistema 

de objetos técnicos voltados para as ações de saúde conformaria dessa maneira uma 

tecnoesfera. Paralelamente e, muitas vezes, antecedendo a incorporação de novos 

acréscimos técnicos e científicos ao meio geográfico e, com as mesmas bases, cria-se uma 

psicoesfera. (Milton Santos: 1996:204), que “é o resultado das crenças, desejos, vontades e 
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hábitos que inspiram comportamentos filosóficos e práticos, as relações interpessoais e a 

comunhão com o Universo”. A psicoesfera produzida nos serviços de saúde se dará com 

esse deslocamento do “olhar científico” do médico que primeiro indaga, para ver através dos 

sintomas, da queixa, da fala, da superfície do corpo pelo saber científico-tecnológico. 

Aparelhos como estetoscópio, ultravioleta, infravermelho, esterilizador, de pressão simples 

eram já incorporados, todavia, o que preponderava no desempenho profissional era o ato de 

discernimento e intervenção simultaneamente apoiado no conhecimento, na intuição e na 

criatividade do médico. Como lembra Lilia Blima Schariber (1993) “à proporção que os 

novos recursos tecnológicos foram aparecendo, como também à proporção que 

correlatamente se foram estabelecendo as especialidades médicas, ambos foram 

incorporados à prática profissional e passaram a ser entendido como sinônimo de 

atualização e, conseqüentemente, como atributo relevante do desempenho médico. Ocorre 

uma polarização positiva por referência a essas características em função do próprio 

conceito de “inovação”. Inovar é entendido como sinônimo de estar atualizado relativamente 

ao desenvolvimento científico-tecnológico, absorvendo os avanços diagnósticos e 

terapêuticos”. Esse é um dado fundamental para compreendermos as mudanças ocorridas 

nas práticas médicas e como esse novo olhar rebateu na organização dos serviços de 

saúde, já que o médico é quem decide, ou pelo menos influência, de modo geral, os 

serviços que serão utilizados pelos pacientes. 

2. A globalização econômica e as transformações nos serviços de saúde 

A valorização da medicina tecnológica está ligada à inserção do país ao processo de 

globalização da economia que se inicia no pós-segunda guerra mundial. A chegada de 

grandes industrias multinacionais na área farmacêutica e à instalação de empresas 

estrangeiras de equipamentos médicos (como marcapasso, dialisador, rim artificial), impõe 

paulatinamente, novas formas de organização dos serviços de saúde, de um lado e, a 

aceitação desse novo ideário pelos profissionais da área, de outro lado, difundido nos 

centros universitários, garantirá a parcela necessária do trabalho intelectual, exigida para 

viabilizar as atuais formas de sua organização. O uso de exames complementares, por 

exemplo, se generalizou entre os médicos, propiciando a articulação de laboratórios clínicos, 

serviço radiológico, quimioterápicos, entre outros. É esse conjunto de novos serviços que 

assegurará o comando dos modernos sistemas de produção na área da saúde, todavia, sua 

instalação é bastante seletiva no território brasileiro, convergindo para os lugares com maior 

densidade técnico-científica. 

A sedução pelas novas tecnologias no campo da medicina invadirá o cotidiano dos 

profissionais da área e, principalmente, influenciará as opções políticas desenhadas nos 

seios das instituições governamentais. Cada vez mais se associará à melhoria do perfil de 

saúde da população aos investimentos relacionados às inovações tecnológicas, mesmo que 
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essas atingiam uma parcela minoritária da população do país. Interesses econômicos, 

financeiros se coadunam no sentido de impedir que um projeto para a saúde mais amplo 

que envolva as reais necessidades do conjunto da população se concretize, permanecendo, 

as ações pontuais de caráter eminentemente emergenciais. Por outro lado, dentro da ótica 

do paciente a qualidade da assistência médica prestada estará subordinada a realização de 

exames e a prescrição de medicamentos. 

A surpreendente velocidade das transformações ocorridas, no pós-segunda guerra 

mundial, em todos os setores da vida nacional não foi acompanhada pela melhoria das 

condições de vida da população. De um lado, os avanços que se verificaram nos 

conhecimentos técnicos-científicos não se ajustaram às crescentes necessidades no âmbito 

da Saúde Pública e, de outro lado, a crença que a melhoria dos padrões de bem estar e 

progresso social se dariam exclusivamente com medidas de natureza médico-assistencial, 

divorciada, portanto, da realidade social brasileira, resultaram em frustrações da política 

sanitária adotada no país. Em 1963, Wilson Fadul ministro do governo de João Goulart 

criticava os modelos importados de outros países que eram desajustados do “nosso 

ambiente sócio-econômico”, provocando distorções nas políticas sanitárias brasileiras. 

Reclamava uma maior lucidez das autoridades sanitárias federais, estaduais e municipais 

para enfrentar os gravíssimos problemas médico-sanitários do país, que afetavam “vastas 

camadas da população brasileira, em conseqüência do pauperismo em que vivem 

mergulhados, de par com a escassez dos recursos das comunidades para enfrentá-los”. 

As críticas realizadas por Wilson Fadul (1963), estariam vinculadas a esse debate 

centrado na assistência médica-hospitalar, que além de estar voltado para uma visão 

curativa de cunho tecnológico, era extremamente concentrada nos centros mais dinâmicos 

do país. Portanto, reclamava-se a necessidade de ampliar a participação do governo na 

saúde pública, especialmente, a instância municipal, buscando, desse modo, implantar 

ações preventivas. As discussões em relação a municipalização da saúde, iniciada na 

década de 1950, eram pautadas em concepções do chamado “sanitarismo 

desenvolvimentista” cujas teses foram aprovadas na III Conferência Nacional de Saúde, em 

1963, e do qual Wilson Fadul assim se refere: “A idéia era criar uma rede flexível, que em 

nível municipal se adequasse à realidade do município e que fosse se tornando mais 

complexa à medida que o próprio município se desenvolvesse”...(1963). O golpe militar de 

1964 naufragou as expectativas de mudanças defendidas pelo ministro da saúde de João 

Goulart, Wilson Fadul. O caminho adotado pelo governo militar não apenas fortaleceu a 

prática médica de caráter predominantemente tecnológico, como também, levou a crescente 

participação dos serviços privados na área da saúde, o que redundou num crescente 

abandono da saúde pública e, conseqüentemente de grande parte da população brasileira. 

3. Uso do território e segmentação dos serviços de saúde 
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As opções políticas engendradas, desde a década de 1930, desenharam uma 

organização dos serviços de saúde que deu origem a uma extensa rede privada de 

assistência médico-hospitalar. Essa rede expandiu-se, sobretudo, a partir de 1964, com o 

governo autoritário, vinculado a institucionalização, em 1966, do INPS (Instituto Nacional de 

Previdência Social). As conseqüências mais evidentes da expansão dessa rede privada 

foram à concentração da assistência médico-hospitalar nos grandes centros urbanos do 

país e a seletividade na prestação desses serviços que contemplava uma parcela da 

população, aquela inserida no mercado formal de trabalho e seus familiares, ou os 

trabalhadores que pudessem arcar com as contribuições previdenciárias. Concomitante, 

assistimos à expansão da assistência médica suplementar (medicina de grupo, cooperativas 

médicas, autogestão, seguradora) que não foi indiferente à difusão dos novos aportes de 

técnica e ciência no território, dispersando-se, outrossim, para as áreas mais dinâmicas. Sua 

expansão originou um modelo médico-assistencial que era excludente em sua concepção e 

que tinha um viés estritamente voltado para o mercado, restrito as ações curativas. Essa 

amálgama exerceu um papel primaz na mercantilização da saúde, retratando a simbiose 

que se estabelece entre mercado de consumo e território. Por outro lado, as profundas 

mudanças no uso do território, no período militar (1964-1985) intensificaram o processo de 

urbanização no Brasil, o que fez aumentar demandas por serviços de saúde. 

As políticas territoriais empreendidas pelo governo militar conduziram à expansão 

dos novos aportes técnicos que passaram a condicionar as ações dos diferentes agentes, 

bem como induziram a localização de novos objetos. Como enfatiza Madeleine Akrich 

(1987:49) “os objetos técnicos têm um conteúdo político no sentido em que constituem 

elementos ativos da organização das relações do homem com o seu meio”. Uma das 

conseqüências dessa política foi um processo de industrialização que se concentrou nas 

décadas de 1960 e 1970, especialmente na região sudeste e sul do Brasil, onde a difusão 

do meio técnico-científico se dava de maneira mais contínua, enquanto que nas demais 

regiões apareciam apenas como pontos ou manchas. O padrão de acumulação capitalista 

implicou em aumento da população assalariada na indústria e no setor terciário, nos centros 

urbanos mais dinâmicos do país, gerando um mercado de consumo expressivo, mormente, 

para os recém criados serviços privados de saúde. 

O golpe militar de 1964 marca, outrossim, mudanças na previdência social e, 

conseqüentemente, na assistência médica. Uma das primeiras verticalidades institucionais 

produzidas no regime militar que permitiu o fortalecimento da participação dos serviços 

privados na saúde ocorreu com o decreto-lei nº 200 de 1967, em seu artigo 158. Essa 

norma estabelecia que “a formulação e a coordenação da política nacional de saúde em 

âmbito nacional e regional, caberá ao Ministério da Saúde” e que “na prestação da 

assistência médica dar-se-á preferência à celebração de convênios com entidades públicas 
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e privadas existentes na comunidade” (citado em Hésio Cordeiro: 1984:56)2. A possibilidade 

de contratação de serviços médicos do setor privado é reafirmada numa portaria de 1969 

que ratifica a permissão do INPS de firmar convênios com empresas para prestação de 

serviços a seus empregados e respectivos dependentes. Como nos aponta Hésio Cordeiro 

(1984) “com a criação do INPS, o convênio-empresa foi incorporado como política de 

assistência médica, juntamente com o credenciamento de profissionais e a contratação de 

serviços de terceiros, os chamados contratos de adesão”. 

A tentativa de privatização dos serviços de saúde se torna mais nítida em 1968 

quando foi aprovado o Plano Nacional de Saúde que estabelecia que os hospitais e demais 

unidades médico-assistenciais das administrações públicas, diretas e indiretamente, 

deveriam ser entregues, para a exploração, a pessoas de direito privado (Carlos Gentile de 

Mello:1997:26). 

É, portanto, na segunda metade da década de 1960, que assistimos ao crescimento 

dos serviços privados de saúde no Brasil. O credenciamento de profissionais e a 

contratação de serviços de terceiros cria uma rede de assistência médica crescentemente 

dependente dos serviços particulares3. 

As empresas médicas contratadas para atuar junto ao INPS se consolidam apoiadas 

amplamente pelas bases estatais. Hésio Cordeiro (1984:76), em 1972, estimava a cobertura 

de 2,5 milhões de beneficiários por convênios homologados, além de cerca de 1,5 milhão de 

segurados principais em convênios não-homologados pela Previdência Social. 

Em 1973, existiam 132 grupos médicos, que abarcavam um total de 2.845 firmas 

convenentes e 3.425 clientes, distribuídos entre apenas seis cidades brasileiras: São Paulo 

(100), Rio de Janeiro (11), Belo Horizonte (6), Recife (11), Salvador (2), e Porto Alegre (2). 

Essa concentração esta associada à própria diferença de dinamismo econômico do território 

brasileiro. A presença de um grande número de firmas contratantes aliados ao maior 

número de trabalhadores assalariados inseridos no mercado formal de trabalho, ampliou o 

mercado para os serviços médicos privados, especialmente em São Paulo. 

 As orientações políticas conservadoras na saúde tornam-se mais nítidas no decorrer 

da década de 1970 que engendra novos caminhos para a ampliação dos serviços privados 

                                                           
2 A Previdência Social ao criar o Convênio Empresa transferiu às empresas a responsabilidade pela 
assistência à saúde de seus empregados e dependentes. Como mostra Paulo Eduardo Elias  e Amélia 
Cohn (1998) “sem a obrigatoriedade no fornecimento da assistência médica, reembolsava a empresa 
com um percentual do salário mínimo por cada asssalariado. Com  o passar dos anos, o Convênio 
Empresa se extinguiu e transferiu toda a responsabilidade para essas empresas.  
3 A Interclínicas S/A criada em São Paulo em 1968 era uma das empresas que surgiam ligadas a esta 
política de convênios com a previdência. A medicina de grupo SAMCIL, em São Paulo, o seguro-saúde, 
no Hospital Silvestre, no Rio de Janeiro e a  UNIMED também integravam o complexo médico-
empresarial e previdenciário. 
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de saúde. Em 1974, o governo desmembrou o Ministério do Trabalho e da Previdência 

Social em dois ministérios – Ministério do Trabalho (MT) e Ministério da Previdência e 

Assistência Social (MPAS), como o desdobramento do INPS em três institutos – o de 

Administração da Previdência Social e Assistência Social (IAPAS), que recolhia e 

administrava os recursos; o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) que continuou 

com as funções de administração, cálculo, concessão e pagamento de benefícios 

previdenciários e assistenciais; e o Instituto de Assistência Médica e Previdência Social 

(INAMPS), destinado apenas a administrar o sistema de saúde previdenciário (André 

Médici). 

Nesse mesmo ano duas medidas foram essenciais para a ampliação e a 

consolidação da rede privada de saúde. A primeira foi a criação do Plano de Pronta Atenção 

(PPA) do Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS) que acelerou as 

contratações de serviços, credenciamento e convênios, consolidando o complexo médico-

empresarial, no sistema previdenciário “transferindo recursos ao setor hospitalar, à medicina 

de grupo, às cooperativas médicas e a médicos autônomos credenciados” (Hésio 

Cordeiro:1984:81). 

A segunda medida foi a criação, em 1974, do Fundo de Apoio do Desenvolvimento 

Social (FAS), formado por recursos da loteria esportiva (federal, esportiva e, recentemente 

loto) e dos saldos operacionais da Caixa Econômica Federal (CEF) (André Médici:1989) que 

tinha como objetivo financiar investimentos na área social. 

A opção privatizante é flagrante nas duas medidas adotadas pelos dirigentes do 

Ministério da Previdência Social. A primeira medida criou um mercado cativo para os 

serviços privados e a segunda subsidiou a construção e ampliação da rede física, 

especialmente a hospitalar. Ambas contribuíram, ainda, para a concentração nos centros 

urbanos mais dinâmicos dos serviços de assistência médico-hospitalar, fazendo prevalecer 

a lógica do mercado. A seletividade socioespacial é uma regra para a assistência médica-

hospitalar que vai se estruturando no Brasil, em consonância com a difusão do meio técnico-

científico-informacional. 

Desse modo, é que afirmamos que a segmentação dos serviços de saúde e sua 

atual configuração não podem ser compreendidas sem consideramos as profundas 

mudanças ocorridas no território brasileiro, tanto no que tange a sua base material que 

muda substancialmente com a difusão do meio técnico-científico-informacional que atinge 

seletivamente os lugares, como também, com as profundas mudanças ocorridas com a 

modernização no seio da sociedade brasileira. Esses processos exerceram um importante 

impacto sobre as diversas atividades econômicas, entre as quais, no emergente complexo 

médico-empresarial. 
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Por outro lado, as limitações das ações do governo na saúde pública, somado a 

exclusão de milhares de trabalhadores que não estavam inseridos no mercado formal de 

trabalho e que, portanto, não podiam usufruir os serviços médicos-assistenciais da 

previdência puseram em cheque o modelo privatista assumido pelo governo militar e o 

abandono das ações voltadas para a saúde pública. As enormes filas que se formavam nos 

hospitais, especialmente nos grandes centros urbanos e a epidemia de meningite 

meningocócias A e C, na década de 1970, que levaram a ocorrência de milhares de casos, 

atingindo as principais áreas metropolitanas do país como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo 

Horizonte, evidenciavam o descaso das autoridades em relação as condições de vida e de 

saúde da população. 

4. Os caminhos para a construção do SUS 

A instituição do SUS, na Constituição de 1988, foi o resultado de uma longa luta do 

movimento sanitarista que, desde a década de 1970, vinha debatendo a necessidade de 

extensão dos direitos à saúde a toda população brasileira, restrita naquele momento aos 

trabalhadores que contribuíam para a Previdência. 

Conforme André Médici (1994:81), na década de 1970, a consciência de estender a 

assistência à saúde aos segmentos mais necessitados, iniciou-se no seio das universidades 

e institutos de pesquisa em saúde, contaminou médicos sanitaristas e outros profissionais 

da área e chegou à burocracia e aos gabinetes do Ministério da Saúde. Por outro lado, havia 

uma crescente pressão por parte de entidades internacionais como a Organização Mundial 

de Saúde (OMS) e a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) para a atenção 

primária a saúde. Em 1975, é criado o Sistema Nacional de Saúde (SNS) que perseguia 

dois objetivos. O primeiro era de “organizar e disciplinar todos os serviços de saúde 

componentes do sistema, incluindo as ações do Ministério da Saúde, do Inamps, bem como 

das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde”. O segundo era expandir a cobertura, “a 

qual exigia a homogeneização das condições de oferta de serviços na “ponta da linha” do 

SNS, isto é, nos Estados e Municípios. 

O Programa de Ações Integradas de Saúde (AIS), criado em agosto de 1982, 

permitia o repasse de recursos do INAMPS para reforçar o gasto com saúde dos Estados e 

Municípios. Conforme Antonio Ivo de Carvalho (1998:) a VIII Conferência Nacional de 

Saúde, realizada em março de 1986, alcança grande representatividade, e cumpre o “papel 

de sistematizar tecnicamente e disseminar politicamente um projeto democrático de 

Reforma Sanitária, dirigida à universalização do acesso, equidade no atendimento, 

integralidade da atenção, unificação institucional do sistema, descentralização, 

regionalização e hierarquização da rede de serviços, e participação da comunidade”. Um 

dos desdobramentos dessa conferência foi a criação, em 1987, dos Sistemas Unificados e 
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Descentralizados de Saúde (SUDS), que apontava os Estados e Municípios como gestores 

do futuro sistema. É importante lembrar que a abertura política e as eleições de novembro 

de 1986 criaram esse clima político favorável à descentralização dos serviços de saúde. 

Segundo Antonio Ivo de Carvalho (1998), o SUDS redefiniu os papéis do poder federal, 

estadual e municipal, restringindo a atuação do nível federal “apenas às funções de 

coordenação política, planejamento, supervisão, normatização, regulamentação do 

relacionamento com o setor privado”. Os recursos humanos e financeiros do INAMPS foram 

progressivamente transferidos para os Estados e municípios que se tornaram gestores, 

restringindo o papel deste Instituto a funções de planejamento, orçamento e 

acompanhamento. 

A experiência do SUDS foi fundamental para o encaminhamento das propostas da 

Constituição de 1988 que conduziram a criação do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Todavia, a desigual distribuição dos serviços públicos e privados de saúde 

estruturada nas décadas anteriores no território brasileiro é um dos obstáculos que podemos 

apontar para o pleno funcionamento do SUS. Uma análise, mesmo que breve, da 

distribuição desses serviços oferecerá uma radiografia do modelo médico-assistencial 

construído no decorrer do atual período histórico. 

5. Radiografia dos serviços de saúde – sua tipologia e topologia 

Os serviços públicos de saúde são ofertados pela esfera federal, estadual e 

municipal. Os recursos para a manutenção e funcionamento do sistema público são 

provenientes do Estado, com recursos do orçamento governamental vindos dessas três 

esferas de poder. 

Os serviços privados de saúde se subdividem em lucrativos e não lucrativos. Os 

primeiros são mantidos basicamente pela aquisição por parte de empresas convenentes e, 

também, pela compra individual de planos de saúde. A estruturação dessa rede privada foi 

subsidiada, diretamente, por incentivos do Estado e, indiretamente, pelos descontos com 

despesas de saúde nas declarações de imposto de renda de pessoas físicas como jurídicas. 

A assistência médica suplementar engloba esse segmento. Já os serviços privados não 

lucrativos abarcam as instituições filantrópicas, representadas pelas Santas Casas e as 

instituições formadas por grupos de imigrantes (Hospital Sírio Libanês, Beneficiência 

Portuguesa, Einstein). A compra de serviços pelo Estado e a renúncia fiscal tornam, ainda 

que em graus diversos, essas instituições dependentes dos recursos do Estado4. 

                                                           
4 A título de exemplo, as instituições com certificado de filantropia emitido pela Previdência, não 
pagam impostos, desse modo, os hospitais beneficiados deveriam destinar 60% do seu atendimento 
para o SUS. A reportagem de Josias de Souza, no jornal Folha de São Paulo (16/12/2001), denunciava 
que o hospital Einstein na primeira semana de dezembro de 2001, não estava conveniado ao SUS, 

 559



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

A rede de serviços públicos e privados é formada por estabelecimentos com 

distintos graus de incorporação tecnológica. Desse modo, os objetos banais da saúde são 

aqueles que possuem um menor grau de incorporação tecnológica, ou que atuam nos níveis 

primário e secundário de atenção e que, de forma geral, são mais abundantes e se 

encontram mais dispersos no território brasileiro. Incluem-se, entre esses, postos de saúde, 

centros de saúde, unidades mistas, policlínicas, entre outros. Os objetos raros 

corresponderiam aquelas com maior incorporações tecnológicas, dirigidas aos atendimentos 

de nível terciário. Corresponderiam aos hospitais e às clínicas médico-ambulatoriais, cuja 

distribuição é mais concentrada no território. 

A tipologia dos equipamentos médico-hospitalares, em função do seu grau de 

incorporação tecnológica e a topologia, isto é, sua distribuição no território brasileira revela 

as contradições entre abundância e raridade que marcam os serviços de saúde em nosso 

país. Essas contradições são, por um lado, fruto das opções políticas que geraram uma 

distribuição qualitativamente e quantitativamente desigual dos objetos de saúde no território 

nacional e, de outro lado, do próprio conteúdo técnico dos lugares. A combinação de 

distintas densidades técnicas, sobretudo, aquelas vinculadas à assistência médica somado 

às características populacionais (nível de renda da população, densidade demográfica, 

inserção dos trabalhadores no mercado formal de trabalho, entre outros), ao dinamismo 

econômico dos lugares, ao grau de urbanização são alguns dos fatores que poderão 

desvendar a relação que se estabelece entre mercado e Estado e os desdobramentos na 

organização dos serviços de saúde. 

Com base em Paulo Elias (1998) e Jacob Kligerman (2000), realizamos uma breve 

classificação dos equipamentos de saúde oferecendo uma tipologia, conforme os diferentes 

níveis de atendimento: 

Nível primário: oferecem, no geral, serviços externos, ambulatoriais, nas áreas de 

promoção da saúde (por exemplo, puericultura, vacinação, cuidados pré-natais e fluoretação 

dentária) e prevenção e detecção de doenças (por exemplo, hipertensão, o câncer e a 

diabete melito), funcionando essencialmente com base em quatro áreas fundamentais da 

atividade médica: pediatria, ginecologia, clínica médica e medicina social. 

 Postos de saúde: oferecem atendimentos externos, prestando a população assistência à 

saúde utilizando-se de procedimentos mais simplificados. Praticamente não há 

incorporação de equipamentos e os profissionais de saúde são de nível médio 

(atendentes e auxiliares de enfermagem), enquanto que os profissionais de nível 

                                                                                                                                                                                     
embora tivesse o certificado de filantropia, que isenta a instituição de pagamento de impostos. O Sírio 
Libanês destinava menos que 60% dos leitos ao SUS, alegando a reduzida remuneração do SUS e o 
colapso do hospital caso cumprisse a determinação da Previdência que lhe conferiu o certificado de 
filantropia.  
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superior (médicos e enfermeiros) não fazem parte do quadro permanente de 

funcionários. 

 Centros de saúde – oferecem atendimentos externos, caracterizam-se por prestar 

assistência médica em clínicas básicas (clínica médica, pediatria, ginecologia e 

obstetrícia). São mais complexos que os postos de saúde, contando com assistência 

médica com uma pequena incorporação tecnológica. Dispõe de profissionais de nível 

superior em seu quadro de funcionários. 

 Unidade mista – atua no nível primário, oferecendo, além de todos os procedimentos 

existentes nos centros de saúde, leitos para internação nas áreas de pediatria, 

obstetrícia, clínica médica, cirurgia e de emergência. Apresenta um maior grau de 

incorporação tecnológica e dispõe de profissionais de nível superior com maior 

qualificação, que prestem atendimento nas áreas gerais da medicina. 

Nível secundário – concentra-se as maternidades, os pronto-socorros5 

(estabelecimento com atendimento contínuo para as situações de urgência e emergência 

médica e/ou odontológica, tendo aqueles com leitos destinados à observação e /ou à 

acomodação daqueles que aguardam remoção hospitalar), os hospitais distritais, além das 

policlínicas (que apresentam atendimento ambulatorial especializado), clínicas, casas de 

saúde ou centros médicos, em que se contempla um atendimento ambulatorial e de 

internação, clínico, cirúrgico, restrito, ou não, a uma especialidade (por exemplo, uma clínica 

de doenças respiratórias ou em centro de urgências pediátricas). 

Nível terciário - concentra os hospitais, estabelecimentos voltados essencialmente 

para a assistência médica em regime de internação, geralmente em áreas urbanas, 

funcionando dia e noite. Possuem distintos graus de incorporação tecnológica, dispondo de 

médico e pessoal de enfermagem em regime permanente. Podem ser classificados segundo 

o porte (pequeno, médio ou grande) e o grau de incorporação tecnológica (pequeno, 

moderado e grande), sendo que alguns deles são voltados exclusivamente para o 

atendimento mais especializado. 

Tipos de hospitais: 

- Gerais (por exemplo, um hospital estadual) 

- Clínicas (por exemplo, os hospitais universitários) 

- Especializados no tratamento ou estudo de alguma doença (que se 

                                                           
5 O pronto-socorro: funciona geralmente nas áreas urbanas, apresentando variados graus de 
complexidade tecnológica e de qualificação dos recursos humanos, principalmente do corpo médico. 
Podem atuar nos níveis secundários e terciários. 
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podem denominar centros, hospitais ou institutos). 

Pela diversidade dos componentes do nível terciário, tem-se utilizado a denominação 

terciário-quaternário para os serviços mais complexos, como, por exemplo, das unidades 

hospitalares do Instituto Nacional do Câncer. 

A rede ambulatorial do SUS englobava, em 2002, 63.650 estabelecimentos de 

saúde, dos quais 79% pertencem aos prestadores públicos e, 21% são privados. Os objetos 

técnicos com menor incorporação tecnológica e, portanto, com menor capacidade de auferir 

lucros, são em sua maior parte público. Desse modo, temos 98,41% de postos de saúde 

públicos, contra 1,58% privados e, 95,41% de centros de saúde públicos e 4,68% privados. 

Por sua vez, a topologia dos objetos ligados à saúde e sua presença mais 

abundante ou rara no território estão submetida tanto a lógica do Estado como do mercado. 

Os distintos conteúdos do território brasileiro condicionam a oferta dos serviços de saúde 

públicos e privados nos lugares. Os lugares menos dinâmicos, isto é, com menores aportes 

técnicos, científicos e informacionais tendem a receber os objetos banais, com menor 

incorporação tecnológica, enquanto que os lugares prenhes de técnica, ciência e informação 

acolhem aqueles mais complexos, especialmente os que demandam um maior grau de 

especialização. 

A rede ambulatorial corresponde a 91,65% dos estabelecimentos e a rede hospitalar 

a 9,10%. Verifica-se que a distribuição das unidades de saúde é bastante heterogênea, 

concentrando-se, de modo geral, os estabelecimentos com menor incorporação tecnológica, 

como os postos de saúde, centros de saúde, unidades de saúde da família nas regiões 

norte e nordeste. Das 1.683 policlínicas, quase a metade (48,84%) estava no Sudeste, que 

reunia, entretanto, 60% dos pronto-socorros gerais e 54,41% dos pronto-socorros 

especializados. As unidades com nível terciário-quaternário, como os centros de alta 

complexidade em Oncologia III e II, estavam reunidos, sobretudo no sudeste que detinha 

respectivamente, 60% e 50% dos estabelecimentos. 

Em relação à rede hospitalar do SUS, em 2002, havia 5.794 hospitais, dos quais 

2.153 eram públicos (37.15%), 3.495 privados (60,32%) e 146 (2,51%) universitários. 

Desse modo, dos 5.794 hospitais do SUS, 7,66% dos hospitais estão na região 

norte e 34,61% no Nordeste. Já, o Sudeste reunia 28,61% dos hospitais, o sul 18,13% e o 

centro-oeste 11,06%. Porém, quando consideramos a região concentrada, notamos que 

mais da metade, isto é, 57,8% dos hospitais encontram-se nela reunidos. 

A concentração muda, também, em função ao regime. O norte concentrava 38,71% 

dos estabelecimentos hospitalares privados, seguido pelo sudeste com 34,16%. O nordeste, 

sul e centro-oeste possuíam respectivamente 26,06%, 24,09% e 11,30% dos hospitais 
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privados. Correspondia a região concentrada 69,55% dos hospitais privados. 

A região nordeste tem o maior percentual de estabelecimentos públicos, ou seja, 

48,76% enquanto que o Sul apresentava 7,94%, o menor índice. O norte tinha 13,33% dos 

hospitais públicos, ao passo que o Sudeste reunia 18,99% e o centro-oeste, 10,96%. Para a 

região concentrada esse índice alcançava o percentual de 37,89% dos hospitais públicos. 

Do total de 146 hospitais universitários, 2,73% estavam no norte, 26,71% no 

nordeste, 37,67% no sudeste, 26,02% no sul e 6,84% no centro-oeste e, levando-se em 

conta a região concentrada, o índice era de 70,53%. 

A distribuição dos leitos hospitalares revela, igualmente, as desigualdades nos 

serviços de saúde. Dessa forma, dos 441.045 leitos, o sudeste abarcava 42,71% dos leitos. 

Quando analisamos o regime, é possível observar que o Sudeste reúne um pouco menos 

que a metade dos leitos, dessa maneira, 42,63% dos leitos públicos, 43,18% dos privados e, 

39,77% dos universitários, nos oferecendo uma dimensão da enorme concentração desses 

serviços. Se considerarmos a região concentrada6 possuía 67,69% dos leitos hospitalares, 

dos quais 56,35% eram públicos, 43,18% privados e 39,77% eram universitários. 

A relação leitos por mil habitantes é também desigual no país, principalmente 

quando consideramos as esferas pública e privada, com predomínio do coeficiente de leitos 

privados em todas as regiões brasileiras, em detrimento dos públicos. 

É importante lembrar que no Brasil há um predomínio da rede hospitalar privada, 

concentrada nos centros urbanos mais dinâmicos. Por sua vez, boa parte dessa rede é 

vinculada ao SUS, sendo remunerada pelo poder público nas distintas esferas de poder 

(federal, estadual e municipal). Tal fato gera duas grandes distorções no sistema de saúde. 

A primeira em relação à própria integração entre os três níveis de atenção médica (primária, 

secundária e terciária), já que a concentração de hospitais nos centros urbanos dificulta a 

concretização da integralidade das ações em saúde, por exemplo, devido à distância, aos 

custos de deslocamento, tornando-se entraves para o pleno funcionamento do SUS. A 

segunda diz respeito à remuneração, já que as três esferas de poder públicas pagam os 

hospitais por serviços prestados, o que gera enormes despesas para o sistema de saúde. A 

constante incorporação tecnológica, as inovações terapêuticas e de diagnósticos fazem com 

que boa parte dos recursos públicos sejam destinados aos serviços privados, no qual 

predomina as ações de cunho curativo, ao passo que, as ações preventivas que usam os 

objetos de menor incorporação tecnológica (postos, centros de saúde, etc), e que são na 

sua maioria públicos e se encontram mais difundidos no território e, portanto, mais próximos 

                                                           
6 A região concentrada corresponde, grosso modo, as regiões sudeste e sul e parcelas do Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, onde a presença do meio técnico-científico-informacional é 
mais densa. 
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da população acabam por receber uma parcela menor de recursos. 

Podemos vislumbrar, por intermédio desse breve tipologia e topologia dos objetos 

banais e raros da saúde, o território como norma. As ações do Estado como do mercado, 

conformam um território como norma, que resulta de arranjos espaciais diversos, 

autorizando ou não determinadas atividades. Desse modo, não se pode desvincular a 

dispersão dos serviços de saúde da organização territorial. Os agentes hegemônicos da 

saúde não apenas têm um poder de uso mais amplo do território, como também exercem 

um papel primaz na sua produção, em função dos seus próprios interesses. O Estado, por 

outro lado, muitas vezes submetido aos interesses do mercado de saúde, age no sentido de 

fortalecer as ações em favor desses agentes, ao invés de minimizar as disparidades 

existentes no território e, por conseguinte, na própria sociedade. É o caso dos hospitais que 

majoritariamente são privados e prestam serviços ao SUS. 

6. Considerações Finais 

A normatização do SUS e os princípios que a regem, como, a universalidade, a 

integralidade, a equidade, tem, por um lado, como um dos obstáculos para sua efetivação, a 

seletividade com que os sistemas técnicos foram se incorporando ao meio geográfico, 

criando uma organização dos serviços de saúde que é marcadamente desigual, como nos 

revela sua tipologia e a topologia. A dispersão dos serviços nos distintos níveis de atenção 

pressupõe uma difusão mais igualitária do meio técnico-científico-informacional. Como essa 

difusão é desigual, pois atende aos reclamos do mercado, isso explicaria, em parte, a 

grande concentração dos serviços privados de maior incorporação tecnológica, como os 

médicos-hospitalares nas frações mais dinâmicas do território, ao passo que os serviços 

banais, que não interessam aos agentes privados e que são encampados pelo Estado, se 

encontram mais dispersos no território. Desse modo, o funcionamento do SUS é, por um 

lado, comprometido por uma organização territorial corporativa que buscou atender aos 

reclamos dos agentes hegemônicos. Por outro lado, as opções políticas adotadas pelas 

elites dirigentes do país, com a adesão ao neoliberalismo que conduziram à acelerada 

dilapidação do patrimônio público, ao aumento da dívida externa e à maior vunerabilidade 

da economia e ao crescente abandono das políticas sociais, têm reflexos diretos sobre o 

financiamento do Sistema Único de Saúde, comprometendo sua consolidação. 
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