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1. SUS – verticalidade institucional e uso do território brasileiro 

A institucionalização do Sistema Único de Saúde (SUS), na Constituição Federal de 

1988 abriu um novo capítulo na história da saúde pública do país, quando pela primeira vez se 

afirma que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O Sistema Único de Saúde foi 

efetivado através da lei federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, chamada de Lei Orgânica 

da Saúde. Reza o texto constitucional que o direito à saúde será alcançado mediante políticas 

sociais e econômicas que “visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”; cabendo ao poder público regulamentar, fiscalizar e controlar as ações e 

serviços de saúde, que integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 

sistema único. O texto garante, ainda, que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

Podemos dizer que se trata de uma verticalidade institucional que tem no marco 

normativo e político institucional o seu poder de ação. Essa verticalidade institucional tem sido 

responsável pela reorganização dos sistemas de objetos e ações vinculados à saúde. Daí 

advém um conjunto de normas que regulamentam e induzem aos processos de 

descentralização dos serviços de saúde com a transferência de autoridade ou poder decisório 

no financiamento e gestão do nível nacional para os níveis subnacionais. Essa verticalidade 

institucional se dissolve nos diversos lugares, criando horizontalidades, onde podemos analisar 

a operacionalidade das normas agindo conjuntamente com os dados da política. A presença de 

movimentos sociais ligados à saúde, as distintas densidades técnicas dos lugares, com 

sistemas normativos e de objetos técnicos preexistentes ligados à saúde, o confronto de 

interesses econômicos, políticos, sociais e a própria organização espacial dos lugares são 

fermentos vitais para entendermos a dinâmica de implantação do Sistema Único de Saúde. 

 Em relação à saúde, a verticalidade institucional criada visa regulamentar o 

comportamento dos lugares, que doravante deverão garantir aos seus cidadãos o acesso aos 

serviços de saúde. Como a distribuição dos sistemas de objetos e ações vinculados à saúde é 

desigual, obedecendo à própria lógica do mercado, o rebatimento normativo conforma um 
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território como norma, o território usado, cuja configuração atende tanto aos interesses públicos 

como também aos privados. 

Neste sentido é que buscamos através do conceito de território usado, sinônimo de 

espaço geográfico, abarcar o movimento da sociedade. O espaço geográfico, instância da 

sociedade, é formado, segundo Milton Santos por “um conjunto indissociável, solidário e 

também contraditório, de sistemas de objetos e de sistema de ações”, não considerados 

isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se dá”. Por intermédio do 

conceito de território usado é possível reconhecer as distintas situações geográficas que 

marcaram a organização dos serviços de saúde. Como mostra Maria Laura Silveira a 

situação geográfica decorreria de um conjunto de forças, isto é, de um conjunto de eventos 

geograficizados, porque tornados materialidade e norma. A situação geográfica significa 

“uma posição em relação à” (SILVEIRA, 1999), isto quer dizer que, a situação é uma idéia 

sobre a mediação dos lugares aos eventos. Enquanto sítio se refere à idéia de localização. 

Acreditamos que no atual período histórico, assinalado pela globalização econômica, o 

conceito de território usado é fundamental para compreendermos os desdobramentos das 

políticas públicas no Brasil, entre as quais a implantação do Sistema Único de Saúde. A 

promoção de saúde para todos, um dos pressupostos do SUS, não pode prescindir de uma 

visão dinâmica da sociedade a partir do funcionamento do território usado. Essa categoria de 

análise permite não apenas romper com uma visão localista como também superar as 

clivagens setoriais, amplamente produzidas e reproduzidas pelo poder público, e que perdem 

uma visão de funcionamento da totalidade. 

Nessa perspectiva, é possível pensar como a modernização incompleta do território 

brasileiro tem implicações na saúde da população. Segundo SERRA (2000), a saúde de um 

povo é um termômetro da sociedade, devido à sensibilidade das condições de saúde aos 

diversos aspectos da vida. O território usado tem aí um papel fundamental nas discussões 

sobre a saúde, como uma instância social, esse é um “termômetro” dos lugares e, por 

conseguinte, da própria sociedade. 

2.Transição epidemiológica e o novo meio geográfico 

O atual período histórico iniciado no pós-segunda guerra mundial é marcado pelo 

processo de globalização da economia. A chegada dos grandes conglomerados 

multinacionais, a integração dos meios de transportes e comunicações, a acelerada 

urbanização, as modernizações agrícolas assinalam rápidas mudanças na sociedade e no 

uso do território brasileiro. 

É durante esse mesmo período, que conhecemos duas importantes mudanças nas 

características das condições de saúde da população brasileira. A primeira, refere-se à 
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transição epidemiológica. A segunda, refere-se à nova concepção do sistema de saúde, aliada 

à nova Constituição brasileira (1988) – que faz da saúde um direito de todos. 

Essas mudanças, no entanto, têm repercutido diversamente nos lugares, tornando 

ainda mais complexa a formulação de políticas públicas, de caráter não setorial, que visam a 

melhoria das condições de saúde da população. 

A transição epidemiológica é um processo mundial de mudanças na qualidade da 

saúde das sociedades. Ela é caracterizada pela diminuição expressiva da mortalidade 

infantil, da morbimortalidade por doenças infecciosas e parasitárias e pelo aumento da 

morbimortalidade por doenças crônico-degenerativas e pelo crescimento da violência nos 

centros urbanos (WALDMAN, 2000). Desse modo, é possível afirmar que o Brasil se 

encontra numa fase de transição epidemiológica. 

Nos países desenvolvidos que passaram pela transição epidemiológica os grandes 

problemas de saúde enfrentados pela população são principalmente: o câncer, os 

problemas do sistema neurológicos e dos aparelhos circulatório, digestivo e geniturinário. 

Além dessas doenças não-transmissíveis, há ainda os problemas de saúde por causas 

externas, como por exemplo, os homicídios e os acidentes de trânsito. 

Hoje, há maiores possibilidades de se evitar a existência de certas doenças 

transmissíveis, como aquelas que caracterizaram as grandes epidemias dos séculos XVIII, 

XIX e até meados do século XX: a cólera, a malária, a febre-amarela, a peste, a tuberculose. 

No atual período, os avanços técnicos, científicos e informacionais na área da 

medicina têm proporcionado um conhecimento mais eficaz sobre as causas, a prevenção, a 

cura e o controle das doenças. Os meios de comunicação exerceram um papel relevante na 

meta que se desenhou no pós-segunda guerra mundial. Como lembra Ruy Ferreira-Santos 

(1995:32), em quase todo o mundo, popularizou-se a consciência da saúde como um direito, 

passando a população a tentar exercê-la e a exigir do Estado o cumprimento do 

correspondente “dever”, tendo a assistência médica aos pobres, paulatinamente, deixado de 

ser vista como um favor, filantropia ou caridade. “Essa tomada de consciência ampliou-se 

com rapidez entre as populações dos países adiantados e até daqueles com um mínimo de 

desenvolvimento”. Por outro lado, a melhoria das condições de alimentação, de habitação, 

de saneamento básico, de educação também ampliou a consciência de que a preservação 

da saúde não depende apenas dos serviços de saúde oferecidos nos lugares. 

Desse modo, como as modernizações são incompletas (SOUZA, 2004), não 

atingindo todas as regiões, a transição epidemiológica também se torna incompleta. 

Conforme documento da FUNASA (2004), o perfil epidemiológico do Brasil tem 

mudado muito nas últimas décadas. A partir de 1960, as doenças transmissíveis deixaram 
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de ser a primeira causa de morte no país para dar lugar as doenças cardiovasculares. 

Conforme esse documento, em 1998, registraram-se 929.023 óbitos no país, com a seguinte 

subdivisão: 

Causa de morte: 

Aparelho circulatório – 27,6% 

Causas mal definidas – 14,9% 

Causas Externas – 12,7% 

Neoplasias – 11,9% 

Doenças do aparelho respiratório – 9,9% 

Doenças infecciosas e parasitárias – 5,2%. 

Por outro lado, a transição epidemiológica no Brasil, não pode ser compreendida 

sem considerarmos as profundas mudanças no uso do território brasileiro. Desse modo, é 

que nas regiões sudeste e sul, com maiores aportes de técnica, ciência e informação, fruto 

de uma industrialização mais intensa, de modernizações agrícolas mais generalizadas, de 

uma urbanização que atinge um maior número de lugares, transição epidemiológica, 

praticamente, se completou, ao passo que nas regiões norte e nordeste, onde o meio 

técnico-científico-informacional aparece apenas como manchas ou pontos, as doenças 

transmissíveis ainda prevalecem no quadro das principais causas de morte. 

O aumento das diferenciações regionais também foi discutido por ARAÙJO (2001), 

quando analisa os resultados das transições demográfica e epidemiológica no Brasil. Por 

um lado, diminui-se a morbimortalidade por doenças infecciosas e parasitárias nas regiões 

de maior desenvolvimento econômico e social, como a SUL e a SUDESTE. Por outro lado, 

nestas mesmas regiões há, por exemplo, o aumento da morbimortalidade por homicídios — 

revelando um outro aspecto do aprofundamento das desigualdades socioespaciais intra-

regionais. 

 Ora, tais mudanças têm provocado impactos no Sistema Único de Saúde, seja no 

financiamento das ações assistenciais, seja na própria oferta de serviços, ou na sua 

prevenção. 

3. Involução metropolitana e os empates para a consolidação do SUS 

 As lutas pela redemocratização em meados dos anos de 1980 tiveram como uma de 

suas expressões mais importantes às propostas pela reforma sanitária, que redundou na 

criação do Sistema Único de Saúde. Todavia, sua implantação, no decorrer da década de 
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1990, ocorre num contexto de aprofundamento do processo de globalização, quando nas 

palavras de Milton Santos (1996), o Brasil torna-se “o espaço nacional da economia 

internacional” . 

Como já vimos, a última década do século XX assumiu de forma mais preemente o 

neoliberalismo como um projeto para a nação brasileira. A aceitação do receituário neoliberal 

proposto pelas agências internacionais (FMI, Banco Mundial, entre outros) conduziu a 

privatização e a desnacionalização do patrimônio público nacional e são responsáveis pela 

profunda crise social que mergulhou a nação brasileira. Crise que na saúde se manifesta 

através da dificuldade de obter atendimento médico rápido e contínuo, agravado pela grande 

concentração dos serviços raros e dos equipamentos médicos mais sofisticados no território, 

pela reincidência de doenças como a dengue, a tuberculose, pela falta de fontes contínuas e 

crescentes para o financiamento da saúde. 

A urbanização brasileira se acelera no último quartel do século XX, aprofundando a 

divisão territorial do trabalho nas cidades milionárias, médias e pequenas, que respondem, 

cada vez mais, a interesses forâneos. Por sua vez, no seio das cidades essa difusão 

seletiva cria locais que respondem as necessidades dos agentes hegemônicos, provocando 

embates entre o local e o lugar. A seletividade com que são produzidos espaços luminosos 

conduz ao aumento das desigualdades socioespaciais. 

Como já enfatizamos, a transição epidemiológica brasileira é incompleta. Quando 

analisamos esse quadro no nível metropolitano, podemos constatar sua vinculação ao 

processo de involução metropolitana (SANTOS e SILVEIRA, 2001). “(...) o processo de 

involução metropolitana, isto é, o aumento desmesurado e constante do número de pobres e 

trabalhadores mal pagos nas metrópoles, com a correspondente degradação das condições 

de vida.” (SANTOS, 1990). 

A involução metropolitana é um processo de deterioração das condições de vida nas 

metrópoles e reflete o conflito de interesses corporativos e coletivos nos usos do território. 

“Num país cuja dinâmica capitalista é historicamente parcial e subordinada às principais 

economias mundiais, as metrópoles tenderam a reter os impulsos da modernização, ou seja, 

os recursos privados e públicos que qualificam o emprego, ainda que esta qualificação 

ocorra de forma seletiva e socialmente excludente” (RIBEIRO, 1998). 

As metrópoles brasileiras inseridas nos processos de mundialização do capital, das 

informações, da técnica, de difusão do meio técnico-científico-informacional, são marcadas 

hoje pela involução metropolitana. A metropolização e a involução metropolitana se 

intensificam concomitantemente nos lugares, dadas as novas funcionalizações e as 

refuncionalizações no território. 
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RIBEIRO (1998) ao estudar a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, discute a 

importância do estudo da involução metropolitana e da situação de saúde da população. A 

autora ressalta a importância da totalidade metropolitana para a compreensão sobre o 

processo de desenvolvimento do país, marcado pelo processo de enriquecimento e 

empobrecimento, de inclusão e exclusão, de acesso e segregação, de densificação e 

seletividade. “Sendo as metrópoles espacialidades da modernização, tendem a atrair novos 

impulsos modernizadores, extensivos às suas áreas de influência. Neste sentido, 

comandam a modernização e succionam os seus bons e maus resultados, atraindo para si a 

segregação social decorrente, de forma contraditória, dos projetos modernos”. (RIBEIRO, 

1998:29). 

Essa degradação das condições de vida se reflete na existência de espaços opacos 

(SANTOS, 1996) — marcados pela alta densidade comunicacional e baixa densidades 

técnica, científica e informacional. Reflete-se, por isso, nos usos precários do território por 

uma parte da população que convive nas metrópoles com a difusão incompleta do meio 

técnico-científico-informacional. 

Espaços luminosos e opacos3 têm sua natureza no mesmo processo de 

modernização e difusão do meio geográfico, cada vez mais técnico, científico e 

informacional, cujo território usado, seletivamente marcado por este meio, torna-se mais 

fluido e mais denso. A maior densidade de fixos e fluxos que marca os lugares, promove 

uma maior complexização e intensificação das desigualdades socioespaciais. 

A densificação aumenta conforme a maior fluidez territorial. A fluidez territorial 

(SANTOS, 1996) significa a possibilidade de circular e de comunicar que o território oferece, 

em função da existência e da configuração das redes geográficas nesse território. 

Quanto mais nós das redes geográficas, constituintes do sistema técnico global os 

lugares abrigarem, maior será sua inserção na divisão internacional do trabalho e maior será 

a possibilidade de mediação do mundo no lugar. 

A fluidez é cada vez mais essencial dada a complexidade das divisões territoriais do 

trabalho que se estabelecem entre os lugares no mundo. Ela também é cada vez maior, 

dada a constituição e a difusão do sistema técnico mundial, que cria uma unicidade técnica 

entre os lugares, possibilitando que eles realizem cada vez mais conexões geográficas entre 

si. Os fluxos materiais e informacionais entre os lugares são cada vez maiores e mais 

específicos, seletivos e racionalmente regulados. 

                                                 
3O espaços luminosos são aqueles que mais acumulam ações e recursos técnicos, científicos e 
informacionais, que serão transformados futuramente em capital. Os espaços luminosos representam 
grandes possibilidades de uso do território, vinculado à dinâmica do mundo de reprodução capitalista. 
Por oposição, existem os espaços opacos. (SANTOS, 1996). 
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Porém, a contigüidade espacial dos lugares de modernização incompleta, promove o 

maior embate das desigualdades socioespaciais de fixos e fluxos e gera reflexos de toda 

ordem nas condições de saúde da população. 

Assim, as metrópoles fluidas e densas técnica, informacional e 

comunicacionalmente, quando compreendidas em sua totalidade, são também 

“termômetros” do território usado, para as discussões sobre as condições de vida e saúde 

da população do país. 

Em Campinas, a Prefeitura Municipal realizou um estudo — Índice de Condição de 

Vida (ICV), de 2001 (CVSA, 2001) — para analisar algumas das desigualdades 

socioespaciais da metrópole. A pesquisa apontou áreas de pior, médio e melhor índice de 

condição de vida, baseada na análise integrada de diversos fatores que qualificam o acesso 

da população a bens e serviços básicos, como: educação, saúde, alimentação, moradia, 

além de dados sobre crescimento populacional, desemprego, renda, mortalidade infantil, 

taxa de incidência de tuberculose, incidência de gravidez na adolescência e taxa de 

mortalidade por homicídios. Esses dados foram coletados e analisados por unidade básica 

de saúde, no período de 1990 a 2000. A unidade básica de saúde é uma regionalização que 

foi feita no município, para os serviços de saúde. 

Esse estudo do ICV revela um pouco as características da imensa desigualdade 

socioespacial de Campinas, evidenciando as conseqüências da involução metropolitana 

sobre as condições de vida e de saúde da população. 
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Mais de um terço das unidades básicas de saúde apresentam os piores índices de 

condições de vida. E apenas quase um terço dessas unidades apresenta bons índices de 

condições de vida. É interessante verificar como o crescimento populacional foi mais intenso 

na maioria das unidades de saúde que concentram os piores indicadores do município. 

Assim, podemos perceber as opacidades do território campineiro, características do 

processo de modernização incompleta, que culminou na metropolização acompanhada da 

involução metropolitana. 

 411



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

 

Um dos dados utilizados para a análise do ICV foi a taxa de incidência de 

tuberculose, já que é uma doença típica de condições de vida precária. É contagiosa para 

pessoas que dormem mal, moram em locais com situação de higiene ruim, se alimentam 

mal e convivem com pessoas que tem a tuberculose (SERRA, 2000). Além desses fatores, 

existe a propagação da tuberculose diretamente relacionada à incidência de AIDS na 

população. Como ela é uma doença oportunista para os aidéticos, o aumento da incidência 

de AIDS, no Brasil e no mundo, a partir dos anos de 1980, fez com que aumentassem 

também os casos de tuberculose (SERRA, 2000). 

Em Campinas, as maiores taxas de incidência de tuberculose estão, principalmente, 

dentre algumas as unidades básicas de saúde consideradas de médio e pior índices de 

condição de vida. Isso evidencia o caráter social da tuberculose. 

De acordo com dados da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), a tuberculose 

está dentre as doenças transmissíveis com quadro de persistência no país, como evidencia 

o Gráfico I, a seguir: 

Gráfico I 
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Fonte: FUNASA, Vigilância Epidemiológica, set. de 2002. 

A AIDS é considerada, pela FUNASA, como uma doença transmissível da categoria 

emergente e reemergente. O aumento dos casos no país é um dos fatores que contribui 

para a manutenção das taxas de incidência de tuberculose. 

Gráfico II 
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Fonte: FUNASA, Vigilância Epidemiológica, set. de 2002. 

Segundo um informativo de março de 2004, da Organização Panamericana de 

Saúde — um órgão regional da Organização Mundial de Saúde — “o Brasil ocupa o 15º 

lugar entre os países responsáveis por 80% do total de casos de tuberculose no mundo”. 

Onde há situações geográficas de involução metropolitana, tanto a AIDS quanto a 

tuberculose encontram meios de propagação ou mesmo de manutenção das taxas de 
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incidência, por causa do empobrecimento da população. As regiões metropolitanas são 

privilegiadas para a incidência de tuberculose e de AIDS, dado que concentram grande 

parte da população urbana brasileira e sofrem intensamente o processo de involução 

metropolitana. 

Esse processo decorre da diversidade e da gravidade dos problemas de saúde da 

população, que não tem acesso às densidades técnicas, científicas e informacionais do 

território. 

Outro dado que pode revelar o processo de involução metropolitana é o aumento da 

incidência da violência nos grandes centros urbanos. A maior concentração de riqueza e 

pobreza nas metrópoles, aumenta o embate da convivência das desigualdades 

socioespaciais e cria condições de aumento dos riscos à saúde pelos atos de violência. 

De qualquer modo, são as áreas opacas as que têm a maior vulnerabilidade aos 

problemas de saúde. 

O trabalho de REINCHENHEIM e WERNECK (1992) traz uma ampla discussão 

sobre os diferenciais intra-urbanos nos padrões de morbimortalidade das metrópoles, tanto 

em relação às doenças infecto-contagiosas como às crônico-degenerativas. Segundo os 

autores, essas diferenças de condições de saúde dentro da metrópole relacionam-se 

diretamente com as desigualdades socioespaciais existentes. 

É possível estudar a dialética de configuração de espaços luminosos e opacos a 

partir das condições de saúde da população, nos lugares. Neste sentido, os lugares deixam 

de ter relevância apenas como localização dos serviços, para ganharem importância como 

condições cotidianas de vida das populações que neles habitam. 

A geografização dos serviços está combinada às situações geográficas de opacidade e 

luminosidade do território usado. A modernização territorial incompleta tem mais uma vez seus 

reflexos nas condições de saúde da população, dadas as dificuldades de efetivação da 

proposta de funcionamento do SUS. 

Considerações Finais 

Quando a transição epidemiológica e o funcionamento do Sistema Único de Saúde 

são colados às situações geográficas que caracterizam os lugares, as questões sobre as 

condições de saúde da população ficam mais expostas. 

As diretrizes normativas que conduzem a existência e a gestão do SUS, dentro da 

proposta da saúde como um direito de todos, faz com que os serviços luminosos deste 

sistema entrem em contato com as opacidades dos lugares. Nessa mediação, os serviços 
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de saúde têm que dar conta: primeiro, da sua funcionalidade ligada à verticalidade 

institucional do SUS; segundo, da sua viabilidade, dada pela sua existência nos lugares, 

conforme as possibilidades e as diversidades existentes. 

As normas não conseguem se efetivar plenamente porque não consideram os 

entraves territoriais, porque não se vinculam ao território como norma. As tentativas de 

incorporar a realidade dos lugares nas políticas do SUS, têm se dado a partir das normas de 

descentralização da gestão e da organização de fóruns e conselhos para a participação de 

gestores, funcionários e usuários dos serviços. 

Essa preocupação com a descentralização do SUS demonstra que, não apenas a 

população sofre com as conseqüências das desigualdades socioespaciais, mas também o 

próprio sistema de saúde — que busca ser único e para todos. 

A incorporação das situações geográficas do território usado, se faz cada vez mais 

necessária dentro de um projeto político que abarque a totalidade da nação brasileira, como 

pretende o Sistema Único de Saúde. Acreditamos, portanto, no mérito do SUS como um 

projeto que traz à tona uma discussão mais profunda sobre o Brasil. 
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