
 1

A GEOPOLÍTICA DA SAÚDE: LEITURAS PARA A GEOGRAFIA 
Ribeiro, Eduardo Augusto Werneck 

UFPR 
 A questão da aproximação geopolítica do Brasil aos EUA e as conseqüências em 
relação ao modelo de saúde adotado no Brasil, mostra que o modelo de saúde pública 
aplicado inicialmente no país fazia parte de uma política hegemônica que privilegiava 
interesses e alguns segmentos da economia, distante da concepção que estamos 
discutindo nesta tese. 

Neste trabalho mostraremos que a saúde ao se tornar centro articulador das 
primeiras grandes políticas públicas no Brasil, ainda na passagem do século XIX para o 
XX, conseguia reunir objetivos díspares do poder público, do capital (nacional e 
internacional) e da sociedade, em torno do debate sobre um projeto de desenvolvimento 
nacional. Com a chegada do SUS, a partir de 1988, rompeu-se com um padrão de saúde 
que cristaliza, ainda, o mesmo ideal de saúde e um modelo de desenvolvimento desde o 
começo do século XX, promovido pelo poder hegemônico. 
 Para o desenvolvimento desta análise, procuramos em um primeiro momento, a 
a partir da abordagem de António Gramsci (1891-1937) que a hegemonia norte-
americana vai se tornando efetiva à medida que o governo brasileiro vai se alinhando 
aos instrumentos culturais que ela vai disponibilizando para não apenas o Brasil, mas 
para a América Latina. No segundo momento, abordaremos sobre o modelo de saúde 
difundido pelo EUA, o modelo Flexner ou flexneriano. Este modelo apresenta uma 
estreita relação entre a geopolítica dos EUA para a América Latina, e particularmente o 
Brasil, onde sua influência é muito grande na construção das primeiras políticas 
públicas de saúde.  
 Em um terceiro momento, com a chegada do SUS, mostraremos que este modelo 
de saúde pública torna-se um referencia para uma proposta de superação ao antigo 
modelo de saúde. Assim, a discussão sobre o processo de construção do SUS, mostrará 
a importância da leitura geográfica na formulação de política de Estado contra as forças 
hegemônicas. 

 
A importância da leitura de hegemonia 
 

 O conceito de hegemonia em Gramsci é de fundamental importância para 
compreendermos a construção de mundo que estamos estudando, pois a hegemonia 
pressupõe (...) que se levem em conta os interesses e as tendência dos grupos sobre os 
quais será exercida, que se forma um certo equilíbrio de compromisso, isto é, que o 
grupo dirigente faça sacrifícios de ordem econômico-corporativo, desde que mantenham 
o poder (GRAMSCI, 1980:45).  
 Logo, a construção de uma hegemonia implica na necessidade de construir uma 
nova racionalidade não somente na sua materialidade como também suas premissas 
ideológicos e políticas.  Ao pensarmos na relação das políticas de saúde, destacamos o 
papel do modelo de saúde norte-americano como paradigma difundido pelos EUA no 
mundo afora, ora via acordos estatais, ora via instituições filantrópicas. Quando 
pensamos sobre esta questão, percebemos que um sistema de poder de um país como o 
EUA para o Brasil, por exemplo, assente não só na coerção, mas também no 
consentimento voluntário das classes dominadas e subalternas.  
 Desta forma, verificamos a necessidade de conhecer as relações  políticas de 
forças que estes embatem, pois, sabendo que existirão grupos dirigentes, e estes não 
deixarão de exercer suas influências nas decisões das atividades econômicas de seus 
países, independente da proposta política adotada. Perceberemos que dos múltiplos 
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mecanismos das políticas externas norte-americanas para a América Latina, um dos 
canais adotados para a difusão e consolidação da sua visão de mundo foi a disseminação 
de seu modelo de saúde. 
 Em Cadernos do Cárcere (1982), podemos perceber esta preocupação de 
Gramsci a história dos grupos subalternos é necessariamente desagregada. É indubitável 
que na história destes grupos está presente a tendência à unificação, mesmo no plano 
prático, mas esta tendência é continuamente interrompida pela iniciativa dos grupos 
dominantes e, portanto, pode ser demonstrada apenas como ciclo histórico completo, se 
esta se conclui com sucesso. Os grupos subalternos sofrem sempre a iniciativa dos 
grupos dominantes, mesmo quando se rebelam e insurgerem-se; só a vitória permanente 
interrompe, e não imediatamente a subordinação. (1982: 228) 
 Todo este processo implica na criação de um novo Estado, com uma nova 
ideologia e filosofia. A não participação da sociedade na gestão do Estado, via suas 
organização criadas para defendê-los1 nas questões econômicas ou políticas, cria 
condições para aqueles que estão no poder (os dirigentes) adquirirem uma importância e 
uma autoridade que não deveriam ter, muitas vezes corrompendo a nova proposta 
implantada. 
 Para isto não acontecer, Gramsci, sugere a criação de organismos culturais que 
permitam integrar a prática política e a prática econômica. Neste sentido, estas seriam 
instituições/organismos da sociedade (da classe operaria), dentro da perspectiva da 
construção da hegemonia socialista, seriam espaços educativos, de intensificação da 
cultura, de preparo para assumir a “gestão social”, pois “apenas por um trabalho 
solidário de esclarecimento, de persuasão e de educação recíproca nascerá a ação 
concreta de construção (Gramsci, 2002: 145). Estes organismos são os canais de difusão 
deste modelo de hegemonia.  
 Diante do exposto, as classes dominantes (independentes das posturas políticas 
adotadas) laçam mãos por canais para difundir culturalmente as classes subalternas sua 
visão de mundo. Gramsci preocupado com este artifício, dedicou-se refletir sobre estes 
canais, inclusive se dedicando a discuti-los2 em sua obra.  
 Tendo em vista este referência, cabe pensar nos novos arranjos que a classe 
dominante, no caso o país dominante estabelece para atingir seus objetivos? No caso 
desta tese, cabe pensar na questão da influencia dos modelos de Saúde e 
desenvolvimento de um país por meio das políticas públicas?  
 Entendemos que sim. A constituição de uma hegemonia é um processo 
historicamente longo, que ocupa os diversos espaços da superestrutura. Desta forma, a 
hegemonia é preparada por uma classe ou país que lidera a constituição de um bloco 
político que articula uma ampla e durável aliança com outras forças políticas para 
aceitar sua liderança. 
 O grande desafio que se coloca é pensar a influência do modelo de 
desenvolvimento difundido politicamente por uma nação hegemônica na formação de 
instrumentos, no caso políticas de saúde pública, para poder proporcionar a sociedade, 
um novo Estado que tenha preocupação com o seu desenvolvimento enquanto cidadãos.  
 Entendemos que esta leitura é possível, pois, observando as políticas externas 
norte-americanas para a América Latina e especialmente para o Brasil, encontramos 
evidências instigantes para o nosso argumento. O modelo de saúde pública teve sua 
importância estratégica como agenda na discussão sobre que tipo de desenvolvimento 
que uma nação poderia optar. A interferência hegemônica na condução deste debate, 
                                                 
1  Pela leitura de Gramsci, o sindicato tem este importante papel.  
2  Em Cadernos do Cárcere, Gramsci abordou a educação, o serviço militar e a Igreja como os 
principais canais de difusão da idéia burguesa na Itália. 
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materializou uma visão de Estado que refletiu estas influências, no entanto, houve a 
possibilidade de optar por um outro caminho, é como observaremos a seguir. 
 
Doutrinas de saúde na consolidação de uma hegemonia 
 
 Ainda não suficientemente avaliada, a saúde desempenhou um importante papel 
na configuração das relações internacionais a partir da segunda metade do século XIX. 
Historicamente, todas as ações de proteção à Saúde foram objeto de constantes debates 
e tentativas de normalização. Os impactos de epidemias como as de cólera na Europa do 
século XIX contribuíram, em muito, na formulação de uma agenda de Saúde como 
questão internacional.  

Esta observação pode ser percebida pela evolução das relações diplomáticas 
entre os Estados nacionais na luta contra as doenças transmissíveis e na necessidade de 
estabelecer medidas de proteção em níveis nacional e internacional em função do 
crescente fluxo de mercadorias e pessoas, o que de certa forma, contribuía na difusão de 
muitas doenças. 

Neste mesmo período, a difusão do conhecimento médico fundamentado na 
bacteriologia ganha destaque como suporte científico no combate a estes problemas. 
Esta visão científica advogava que o problema em questão só seria combatido por meio 
de investimento em infra-estruturas básicas, o que aconteceu no início do século XX3.  

As experiências ocorridas no final do século XIX em cidades como Londres, 
Paris, Berlim e, no continente americano, Nova Iorque, ao atingirem a marca de um 
milhão de habitantes naquele século, mostravam a dificuldade em administrar o 
fenômeno da formação das sociedades de massas e aos  intensos relatórios médicos, 
apontando que estas localidades necessitavam de ir além de propostas de urbanas, mas 
reformas urgentes sanitárias (Magalhães, 1984). 

Na passagem dos séculos XIX para o XX é que encontramos uma das primeiras 
respostas pragmáticas a esta problemática estreitamente integrada à ação do Estado no 
âmbito da saúde, constituindo um movimento conhecido como sanitarismo. A 
valorização da ciência, atrelada à tecnologia, tem seu surgimento a partir da 
consolidação dos ideários positivistas, quando a preponderância da técnica, tendo como 
pano de fundo o capitalismo, foi capaz de desencadear profundos processos de 
mudanças na sociedade ocidental capitalista. 

Diante desta condição, podemos apontar um importante componente (entre 
outros) que subsidia a mudança de paradigmas científicos no pensamento da saúde 
pública.  As referências científicas que norteavam o pensamento da saúde pública e das 
escolas de medicina até então estavam na compreensão dos determinantes do processo 
saúde-doença tendo em vista a estrutura da sociedade.  

 Com o advento do positivismo, os profissionais da saúde daquele país passaram 
a observar um outro referencial investigativo, para a arquitetura urbana como as ruas, as 
casas insalubres, os portos, canalização e saneamento básico, entre outros equipamentos 
básicos de infra-estrutura, assim, tencionando uma relação direta do agente causador 
com o indivíduo.   Esta mudança de paradigma fica explícita quando observamos as 
perspectivas sobre a saúde apresentadas pelas correntes contagianistas e pelo os 
anticontagianistas. 

Segundo Lima (1996) para a concepção contagionista, uma doença podia ser 
transmitida do indivíduo doente ao indivíduo são pelo contato físico ou, indiretamente, 
                                                 
3  Este fato, entretanto, não obscurece as variáveis não científicas que embasam as decisões 
governamentais na área, sempre modeladas por uma confluência de elementos econômicos, políticos e 
culturais de um dado contexto histórico.  
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por objetos contaminados pelo doente ou pela respiração do ar circundante. De acordo 
com tal concepção, uma doença causada por determinadas condições ambientais 
continuaria a se propagar, independentemente dos miasmas que lhe deram origem, 
como um processo unicausal.  

Todavia, o paradigma da unicausalidade era hegemônico e foi responsável pela 
estagnação da medicina quanto à compreensão da dinâmica das doenças e das causas de 
sua distribuição geográfica (Pessoa, 1978). 

 As práticas de isolamento de doentes, a desinfecção de objetos e a instituição de 
quarentenas consistem em resultados importantes dessa forma de explicar a transmissão 
das doenças. O melhor exemplo deste pensamento é o estudo de Snow em 1855 em 
Londres4  sobre a epidemia de cólera. O surgimento de medidas de controle5 de um 
grande número de doenças infecciosas e a sua aplicação em diversas situações com 
grande sucesso, veio corroborar a interpretação de que as doenças eram fenômenos 
biológicos que obedeciam a leis universais e poderiam ser controladas através de 
técnicas igualmente universais.  

Não é difícil avaliar as conseqüências de um debate aparentemente restrito a 
pressupostos etiológicos. Com efeito, posições anticontagionistas desempenharam papel 
decisivo nas propostas de intervenção sobre ambientes insalubres - águas estagnadas, 
habitações populares, concentração de lixo e esgotos - e nas propostas de reforma 
urbana e sanitária, nas cidades européias e norte-americanas, durante a passagem do 
século XIX para o XX. É o que apontam os estudos de Tesh (1982), Waitzkin (1981), 
Furguson (1963) e Ringen (1970).  

Tanto Tesh (1982) como Waitzkin (1981), entendem que não se pode deixar de 
apontar é que paralelamente as evoluções das técnicas científicas, a medicina também 
desenvolveu uma gama de conhecimentos sobre a proteção e a restauração do corpo do 
ser humano quando doente, para que este retorne a ser força de trabalho no novo 
contexto daquele momento que o capitalismo mundial materializava.  

Para Ringen (1970) e Furguson (1963), por exemplo, cabe ressaltar o trabalho de 
Frederich Engels6, que apreendeu muito bem o inter-relacionamento saúde-sociedade 
neste período em questão. 

O paradigma desta medicina científica insere a visão da assistência médica como 
um sistema de saúde voltada para atender o indivíduo e não o coletivo, através do 
controle cooptativo (desenvolvendo a dependência do doente por meio da gerência 
médica através da medicação) e do controle disciplinar incentivando o doente a voltar a 
ser produtivo.  

Diante de todos os movimentos sanitarista que surgiam neste período, é 
justamente o americano que ganha a partir de então, o status de ser o modelo mais 
completo, até naquele momento, na questão da gestão da saúde e a ser aplicado no 
mundo  

Se o modelo americano foi um paradigma para o mundo na área de saúde, isto 
tudo se deve ao movimento sanitarista norte-americano. Este movimento foi 
influenciado por um célebre relatório conhecido como Relatório Flexner7, publicado em 

                                                 
4  O estudo mostra a situação da classe trabalhadora em Inglaterra. 
5  Estas medidas iam desde a intervenção da infra-estrutura da cidade como também o 
desenvolvimento de vacinas e remédios anti-bacterianos. 
6  Na insalubre e fedida Londres vitoriana, uma epidemia de cólera matou mais de 500 pessoas em 
uma semana, em um único bairro, onde as pessoas jogavam os dejetos pela janela na falta de um sistema 
de esgoto eficiente. 
7  O médico Abraham Flexner (1866-1959) ficou famoso por ter elaborado um importante estudo 
sobre o ensino da medicina nos EUA e Canadá para a Carnegie Foundation for the Advancement of 
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1910, que preconizava e orientava a prática médica através de elementos estruturados, 
coexistentes e potencializadores: o mecanismo (corpo visto como uma máquina), o 
biológico (reconhecimento da história natural da doença), o individualismo, a 
especialização, a técnica e a cura.  

Dessa maneira, este paradigma científico consolidava a medicina como ciência 
de enfoque na formação padronizada nas universidades onde a corporação médica tinha 
muito poder, farmacêutico alopático, hospitalar laboratorial e padrão de vida urbano 
estilo americano. Associada ao capitalismo vigente, este modelo processa seu 
desenvolvimento nos conhecimentos produzidos por meio de pesquisas laboratoriais e 
na formalização acentuada desse sistema, corroborando o conceito de saúde como a 
ausência de doença. 

Este projeto preconizado pelos médicos, daquela época, indicava a importância 
de se pensar política pública de saúde no papel central na configuração de políticas de 
desenvolvimento nacional. Estas políticas foram determinantes na orientação e 
construção de infra-estruturas básicas como saneamento, hospitais, laboratórios, 
faculdades, estradas, reurbanização de bairros e portos. Tudo isso em nome da saúde 
pública, da doença que igualava o rico e o pobre e que impedia o avanço econômico e o 
desenvolvimento nacional.  

O modelo de Flexner, argumentava que o Estado tinha que além da obrigação de 
regulamentar o ensino da medicina, incentivar a consolidação dos conceitos acima 
apontados. Só assim seria a única forma para a construção de uma nação próspera e 
saudável. O médico seria o instrumento social para a obtenção deste objetivo (BECK, 
2004). 

A operacionalização desta concepção de medicina conduziu a um sistema de 
saúde baseado no incremento dos avanços industriais - laboratoriais e na inovação 
tecnológica da saúde, gerando uma grande demanda de investimentos financeiros para 
as pesquisas e os avanços de técnicas para o diagnóstico de doenças, de especialização 
dos recursos humanos e de uma organização com enfoque burocrático, centralizador, 
hierárquico, mantendo a divisão do trabalho em tarefas (MENDES, 1982). 

O efeito deste relatório resultou, mais tarde, na redefinição do ensino e da prática 
médica a partir de princípios tecnológicos rigorosos. Desta forma, destacam Paim & 
Almeida (1998: 309) enfatizam que com sua ênfase no conhecimento experimental de 
base subindividual, provenientes da pesquisa básica realizada geralmente sobre doenças 
infecciosas, o modelo conceitual flexneriano reforça a separação entre individual e 
coletivo, privado e público, biológico e social, curativo e preventivo.  

É nesse contexto que surgem as primeiras escolas de saúde pública contando 
com pesados investimentos de organismos como a Fundação Rockefeller, inicialmente 
nos Estados Unidos e em seguida em vários países, inclusive na América Latina. Esta 
perspectiva também é apontada por Hochman (1998). O autor, ao entender este novo 
paradigma político, considera que as políticas de saúde fazem parte constitutiva de um 
processo mais amplo e complexo.  

O relatório de Flexner expressa este contexto social e histórico. A influência do 
relatório foi determinante para toda a área médica americana. Logo após a sua 
publicação, a maioria do quadro funcional das instituições americanas (oficiais e 
particulares) que promoviam a saúde e bem-estar reproduziram  esta filosofia de 
trabalho.  

As questões da saúde eram fundamentalmente baseadas em aplicações de 
tecnologias e em princípios de organização racional para a expansão de atividades 
                                                                                                                                               
Teaching em 1910.  Este trabalho ficou conhecido como um novo paradigma no ensino da medicina 
americana. 
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profiláticas (saneamento, imunização e controle de vetores), destinadas principalmente 
aos pobres e setores excluídos da população. De fato, a identificação dos agentes 
etiológicos das doenças infecciosas e seus métodos de imunização levaram alguns a 
acalentar e expandir o sonho de que “todo e qualquer mal poderia ser remediado pelo 
novo saber”. 

Muitas das instituições privadas, por exemplo, que foram fundadas no começo 
do século XX nos EUA, pautaram-se por um estilo de atuação voltada, em grande 
medida, para a doação, sem fins lucrativos, em atividades científicas, em universidades 
e institutos de pesquisa, diante do crescimento da importância e das necessidades da 
ciência e da tecnologia. Neste período houve uma intensa ação destes organismos na 
orientação de programas de desenvolvimento de países na América Latina. Entre as 
listas de ações encontramos uma série de investimentos em infra-estrutura básica, 
alinhas dentro de um projeto político iniciado com a chamada de política da boa 
vizinhança.  

As condições necessárias para a expansão desta rede foram obtidas após a 
Primeira Grande Guerra, onde a hegemonia do capital norte americano é consolidada. É 
justamente neste período que, segundo LABRA (1985), podemos observar no Brasil 
uma discussão em torno do projeto político de nação ligada ao tema saúde vinculada à 
infra-estrutura básica.  
 
O panorama das relações internacionais e a geopolítica da Saúde. 
 
 A consolidação da hegemonia norte-americana América Latina, como 
mencionamos, é possível ser observada e acompanhada por meios de sua política de 
relações exteriores e seus instrumentos culturais. O estabelecimento de objetivos 
geopolíticos para a região não estava apenas calcado no domínio bélico, mas também, 
no estabelecimento de programas de cooperação econômica e de assistência para 
políticas de desenvolvimento das forças produtivas nacionais. 

A política diplomática de aproximação e o alinhamento aos padrões  econômicos 
e culturais determinados para muitos paises no mundo, possibilitaram aos norte-
americanos, já no inicio do século XX, surgirem como uma potência mundial.  

Vale recuperar em linhas gerais o desenvolvimento dessas disposições e 
perspectivas das relações exteriores norte americanas que ajudaram a construir a 
hegemonia sobre a América Latina ao longo do século XX, pois as ações no exterior 
dos EUA foram motivadas pela consolidação do desenvolvimento econômico interno, 
que por sua vez, ajudaram a definir seus objetivos prioritários de interesse no cenário 
internacional, assim, desenhando uma política em relação com a América Latina mais 
clara.  

A passagem para o século XX, trouxe mudanças na postura em relação a política 
externa norte-americana. Deixando de lado a tradição anti-imperialista do século XIX 
para engajarem-se em conquistas coloniais, gradativamente, os EUA afastaram a 
tradição isolacionista para exercer uma política externa mais afirmativa, simbolizada 
pelo lema do Presidente Theodore Roosevelt (1901-1909): “speak softly and carry a big 
stick” ,ou,  “fale suavemente e carregue um grande porrete”. Essa “revolução 
conservadora” e expansionista na política norte-americana se solidifica sob o seu 
governo (Ayerbe :2002). 

Atribui-se ao presidente Woodrow Wilson (1913 a 1920) a inauguração, de um 
segundo momento das políticas externas norte-americana, do que passou a ser 
conhecido como internacionalismo liberal, mais afinado com as idéias de 
multilateralimo, cooperação e de assistência.  
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No que diz respeito à América Latina, no entanto, a diplomacia de Wilson 
traduziu-se em coerção. A teoria da igualdade do liberalismo, no plano externo, acabou 
por comportar uma justificativa para a desigualdade. Na medida em que as nações, 
como os indivíduos, apresentariam recursos diferenciados em função de estágios de 
desenvolvimento desiguais, a intervenção dos mais fortes seria passível de ser 
apresentada como legítima. Percebe-se que não houve grandes mudanças na questão da 
intervenção na região, apenas ampliou-se as formas e as arenas de debate e discurso. 

Pecequilo (2003) entende que o “wilsonianismo” passou a ser associado a 
projetos que enfatizam um internacionalismo ativista8, intervencionista9 e moralista, 
mas também ao compromisso com uma agenda internacional centrada nos temas da 
segurança coletiva e da autodeterminação, dificultando, justificativas posteriores da 
política externa norte-americana em termos da defesa pura e simples de seus interesses 
particulares. 

Para isto, o governo americano desenvolveu precisava do convencimento dos 
demais atores internacionais, através de instrumentos culturais e simbólicos, a se 
tornarem parceiros, ou se imaginarem parceiros, das estratégias internacionais 
consensuais propostas pelos EUA. É justamente que neste momento, é que destacamos 
a ação da fundação Rockefeller.  
 
O fortalecimento do modelo hegemônico: A ação da fundação Rockefeller 
 
 O período de 1898 a 192510 foi marcado como o de maior atividade e ações das 
doutrinas norte-americanas para com as Américas. Neste espaço de tempo, os EUA já 
haviam intervindo 31 vezes em nove países da América Central e Caribe. 
 Durante este período, o intervencionismo militar foi usado também para 
promover o que ficou conhecido como Diplomacia do Dólar.  A Diplomacia do Dólar 
foi o nome dado à política externa norte-americana a partir de sua entrada em uma 
possível intervenção francesa na Venezuela devido a declaração de insolvência daquele 
país em 1999.  Podemos entender que esta política externa promovia acesso aos 
mercados mundiais, pois boa parte do extraordinário crescimento econômico dos 
Estados Unidos no final do século XIX e começo do XX ocorreu dentro de suas 
fronteiras.   
 Esta política externa fazia homens como John D. Rockefeller e Andrew 
Carnegie acumularem imensas fortunas em negócios com o petróleo e o aço. Estes 
empresários presidiram monopólios ou quase - monopólios que nasceram com a 
consolidação e expansão de suas indústria, reforçadas com o apoio que a diplomacia do 
dólar proporcionava. A corporação, uma inovação americana, possibilitou que as 
empresas assumissem proporções gigantescas e preparou o terreno para a globalização 
do poder econômico dos Estados Unidos no século XX. 
 É justamente uma corporação, a Rockefeller, que tomaremos como exemplo da 
outra face da diplomacia do dólar, onde proteção do interesses do capitalismo 
monopolista americano se dava pela formação cultural. 

Segundo WOOD (2004), com apoio institucional do Estado norte-americano, a 
Fundação Rockefeller pode ser entendida como um dos principais veículos de difusão 

                                                 
8  O governo de Porfírio Dias no México, por exemplo, foi apoiado pelos americanos, 
com incentivo a empresas petrolíferas que após a descoberta de imensas reservas no golfo, 
atraíram grandes investimentos americanos. 
9  A invasão de Cuba também foi de assegurar os engenhos de açúcar dos americanos 
na ilha. 
10  Nos governos dos presidentes Benjamin Harrison a Thomas Woodrow Wilson. 
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do modelo de saúde pública norte-americana (o modelo flexner como vimos 
anteriormente) para o mundo, principalmente para as Américas.  

Quando mencionamos que o modelo de administração sanitária nos portos que 
muitos países adotaram, é devido aos fundamentos científicos desenvolvidos por 
sanitaristas norte-americanos, uma referência para a América Latina, temos que lembrar 
que foi a Fundação, entre os anos de 1910 e 1960, que ajudou a construir e implantar 
uma extensa rede mundial de instituições científicas que propiciaram a difusão e a 
consolidação de um modelo de ciência, a norte-americana (FARIA & COSTA, 2006). 

A ampla atuação da Fundação Rockefeller desdobrou-se em ações diferenciadas 
em vários continentes, conforme seus interesses e a correlação de forças internas nos 
países onde a instituição norte-americana atuou. Os interesses desta organização 
privada, entre outras, se mostra de extrema relevância na análise da constituição das 
primeiras políticas públicas associado ao desenvolvimento das nações. 

Ainda na perspectiva das ações em Saúde Pública, Cueto (1994) encontra nas 
ações da Fundação a replicação da reforma que se fizera nos Estados Unidos, segundo 
as diretrizes fixadas no relatório de Abraham Flexner. Para este autor, a Rockefeller 
adotou três linhas de ação: a primeira foi à concessão de bolsas de estudo nos Estados 
Unidos para adestrar estudantes de medicina e neutralizar a influência ainda 
preponderante do sistema médico francês.  

No caso do Brasil, a atuação da Rockefeller tem início em setembro de 1916. As 
atividades se iniciam com a chegada ao Rio de Janeiro de uma missão médica enviada 
por sua, então, Junta Internacional de Saúde (International Health Board - IHB). Esta 
missão tinha o objetivo de promover pesquisas científicas e ações de profilaxia das 
principais doenças endêmicas que cometiam o país naquele período.  

De uma forma bastante eficiente todas as ações da Rockefeller são conduzidas 
em um sistema de parceria com cientistas e médicos brasileiros e implementados 
através de acordos de cooperação com o governo federal e os governos estaduais. Estes 
acordos serviram de base para que ao longo da década de 1910, os promotores da saúde 
pública nacional promovessem uma intensa campanha pelo saneamento rural do país.  

Todavia, entendemos que este modelo ciência não apenas contemplava a criação 
de faculdades médicas, de novas disciplinas, e de institutos de higiene, escolas de saúde 
pública para formação de profissionais na área da saúde, também fomentava o debate de 
um modelo de desenvolvimento nacional.  

A Reforma Sanitária brasileira fomentada pela fundação é a próprio exemplo 
deste argumento. A reforma Sanitária se deu no decorrer da Primeira República (1889 – 
1930) e o processo da construção política desta reforma teve um papel importante na 
capacidade do Estado em intervir no território nacional. Não haveria desenvolvimento 
da nação se o Estado brasileiro não tomasse uma atitude em relação aos serviços 
sanitários que de certa forma equiparava o pobre e rico em mesmo patamar: estar sujeito 
em ser acometido por alguma doença infecciosa. Esta questão foi objeto de estudo de 
pesquisadores como Faria (2001), Hochman (1998), Castro Santos (1980, 1987), Castro 
Santos e Faria (2003). 

Assim, médicos como Carlos Chagas ou Belisário Pena, ao desenvolverem uma 
forte discussão a respeito da higiene pública e sua reforma legal, especialmente do 
interior do Brasil (a partir de 1920), advogavam a possibilidade de implantar um 
modelo que eles conheceram nos EUA, uma vez bolsistas dos programas implantados 
pela Fundação Rockefeller. Ao estudarem o modelo que deu certo nos EUA, eles se 
colocavam no debate como intérpretes privilegiados da construção de um projeto de 
desenvolvimento nacional.   
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De certa maneira, este debate sobre a higienização, como ponto inicial de 
discussão de um projeto para o desenvolvimento da nação encontravam tendências 
políticas a serem superadas.  

Para Paiva (2005), por exemplo, havia correntes de pensamento que apontavam 
a sua maneira de ver, os caminhos a serem tomados para atingir o desenvolvimento 
nacional.  Seja pela via da “europeização”, que rejeitava, de diferentes formas, o 
estoque racial nacional (o desenvolvimento só seria possível se aumentássemos o 
número de homens brancos); seja pela via de construção da nação pelo saneamento do 
interior, a saúde estava sempre em primeiro plano, pois, seria mesmo necessária uma 
infra-estrutura mínima que permitisse a imigração de europeus para os trópicos.  

Observando a literatura, a perspectiva política que o debate sobre Saúde Pública 
tomou neste período, mostra que, mesmo com a chegada da Fundação Rockefeller, a 
elite nacional buscava formas para um plano de desenvolvimento nacional. No entanto, 
não podemos deixar de mencionar que esta mesma elite é um segmento social agrário, 
latifundiário, masculino, branco, europeu e  mesmo que isto não ficasse evidenciado 
como um plano político coletivo, como mesmo aponta Schwartzman (1988), não 
podemos de entender que havia também  propostas endógenas para a nação. 

Mesmo havendo a disputa sobre a hegemonia de quem comandaria este 
processo, pode-se evidenciar uma outra preocupação comum das elites: buscar 
orientações vindas do exterior para solucionar as questões caseiras.  

Assim, para Faria (2003), a intervenção do Estado na Saúde Pública, baseadas 
nas orientações da Fundação Rockefeller, foi também uma forma oportuna de resposta 
da elite política para problemas que foram incapazes de solucionar. Era a chance de 
agir, segundo a autora, em um quadro endêmico e epidêmico que atingia a imensa 
maioria da população e colocava em xeque não só a visão que se “queria ter” do país — 
de uma nação “civilizada” —, como também desafiava a base da estrutura econômica, 
ao representar grande empecilho à imigração de europeus para as lavouras de café.   

Desse modo, a situação que se encontrava não era favorável a ninguém, nem aos 
mais pobres, principais vítimas das doenças, nem aos mais ricos, estes, em certo 
sentido, vitimados duplamente pelo quadro epidemiológico, pois eram atingidos em 
seus interesses econômicos mais imediatos, como também não se encontravam 
biologicamente imunes aos males transmissíveis. 

 
Condições para o surgimento de uma nova proposta: O SUS. 
 
 Forma mais de 70 anos. Desde a guerra da Coréia, os EUA vinham desenhando 
através da ONU, das instituições financeiras (do acordo de Bretton Woods, Banco 
Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento/ Banco Mundial – BIRD, e o 
Fundo Monetário Internacional – FMI), e do GATT (General Agreement onTariffs and 
Trade), condições para se criar uma comunidade internacional livre de conflitos e 
próspera economicamente. 

Ao apoiar, e militar na campanha de criação de mecanismos que garantissem a 
paz, segurança (através do Conselho de Segurança da ONU) e de regras para o comércio 
internacional (o GATT), os EUA viam que seria necessário o estabelecimento de 
liberdade econômica e política. Mas em 1973, ocorre o primeiro choque do petróleo que 
desarticula toda a estrutura construída e planejada.  Os países capitalistas mergulharam 
numa recessão da qual saem mediante difícil adaptação às novas condições referentes à 
dependência desta matriz energética. 

 Em 1975, uma conseqüência foi a queda do preço dos produtos primários, fonte 
principal de exportações destes países. Isto ocorreu em função dos ajustes econômicos 
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dos países ricos não permitindo importação de produtos (ajuste fiscal), com essa ação 
conseguiram criar um saldo positivo comercial, suficiente para compensar o aumento do 
petróleo. Assim, frente à queda dos seus balanços comerciais, os países latino-
americanos se utilizaram do endividamento para enfrentar a segunda crise do petróleo, 
muitos deles, inclusive passaram a tomar também empréstimos do Fundo Monetário 
Internacional e outros bancos privados para financiar o funcionamento de suas 
maquinas administrativas. 

É coincidente no mesmo período, as organizações financeiras oficiais BIRD e 
FMI – ONU e não oficiais, começaram a impor um modelo de "empréstimos de ajustes 
estruturais", resultado da pressão de alguns segmentos no interior dos Banco, 
insatisfeitos com as respostas ao modelo de diálogo político caracterizado pela política 
externa wilsoniana dos EUA.   
 Muitos países não estavam fazendo a lição de casa, mas ao invés de elevar as 
taxas de juros, o que reduziria a liquidez nos mercados financeiros internacionais e 
agravaria a dívida externa de muitos países, assim, ameaçando a garantia dos 
empréstimos aos países, as instituições financeiras colocam uma  da noção de 
condicionalidade - a oferta de recursos passa a ser utilizada para  tentar convencer os 
governos a alterar os rumos de sua política de Estado. 
 Esta nova condição de empréstimos atingirá as políticas desenvolvidas pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) e, para os países da América Latina - a OPAS.   
 Naquela época, a OMS defendia a estratégica da Atenção Primária em Saúde 
(APS), com caráter de universalidade para o acesso a saúde.   A Conferência 
Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, realizada em Alma-Ata, em 1978, 
organizada em parceria pela OMS e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(UNICEF), definiu as orientações para a reformulação dos sistemas nacionais de saúde 
tendo em vista a meta de "Saúde para todos no ano 2000" (PNUD, 2008).  
 No ano seguinte o Conselho Deliberativo da Organização Pan-Americana de 
Saúde aprova, para os países das Américas, recomendações quanto às estratégias para 
atingir este objetivo (FURGISON 1980). Entre estas destacam-se: o estabelecimento de 
níveis hierarquizados de atenção a partir da noção de tecnologia apropriada para a 
solução de cada problema de saúde, minimizando o custo social da satisfação do 
conjunto de necessidades da população; e a atenção primária, como estratégia central, 
implicando na organização de serviços na base do sistema.  
 Ao Estado nacional caberia, nesta proposta, não apenas a coordenação e a 
execução de serviços, mas também o seu financiamento. Como financiar um modelo de 
acesso universal a saúde, se o Estado não tinha capacidade fiscal para isto?  
 Ao buscar o financiamento dos organismos internacionais, os Estados latinos 
americanos se deparam com argumentos que para a implantação de cobertura em 
serviços de saúde universal só poderia ocorrer se houvesse aumento nos gastos públicos 
em saúde, o que seria absolutamente incoerente com a política que o Banco e o FMI 
recomendavam neste período. Assim, a alternativa oferecida aos governos latinos 
americanos é nada menos que abandonar a responsabilidade pelo financiamento dos 
serviços convencionais. Ou seja, caberia a estes financiar apenas os serviços clínicos 
essenciais, nacionalmente definidos e deixaria o restante dos serviços clínicos para 
serem financiados privadamente ou por seguro social (WORLD BANK, 1987).  
 Este tipo de argumento reforçava o discurso de que os sistemas de saúde 
nacionais dos paises latinos americanos, tivessem ou mantivessem cada vez mais, a 
semelhança com o modelo flexneriano, ora aqui já exposto. Se a década de 70 na 
América Latina pode ser caracterizada como a década do endividamento, os anos 80 se 
caracterizaram como os anos da crise. 
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 Com efeito, o endividamento latino-americano dos anos 1980, cujo aumento 
deveu-se à elevação das taxas de juro durante os mandatos de Ronald Reagan, 
converteu os países da região em grandes esmoleiros internacionais. A busca 
desenfreada de recursos externos, ajudou a criar o denominado Consenso de 
Washington, onde se conjugou com exigências do Banco Mundial, do Fundo Monetário 
Internacional e dos governos, sobretudo o do norte-americano de que os dirigentes da 
América Latina haveriam de seguir as instruções do centro, sem o que os empréstimos 
não seriam concedidos.  

O conjunto dessas instruções dizia respeito à abertura dos mercados de consumo, 
abertura dos mercados de valores, abertura do sistema produtivo e de serviços, 
eliminação do Estado empresário, privatizações, superávit primário, proteção ao capital 
e ao empreendimento estrangeiros e adaptação das instituições e da legislação por modo 
a produzir esse novo ordenamento.  
 A saúde, nestes tempos, com a proposta de universalização ganha um novo 
contorno, é chamada de “novo universalismo”, que segundo PRATTS (1999) é 
obrigatória, seja pela cidadania seja pela residência.  
 Entretanto, ainda o autor, a cobertura universal significa cobertura para todos, 
mas não cobertura de tudo. O nível de serviços que deve ser coberto universalmente 
deve refletir o desenvolvimento econômico do país e as preferências democraticamente 
expressas em relação às prioridades de saúde. O pagamento aos provedores não é feito 
pelo paciente no momento em que utiliza os serviços de saúde. Os serviços de saúde 
podem ser oferecidos por provedores de todos tipo. A questão da propriedade pública 
ou privada não é relevante quando os equipamentos e as práticas são padronizados e 
dispõem de flexibilidade gerencial.  

Para confrontar esta nova realidade, os norte-americanos impunham, sutilmente, 
aos países latino-americanos duas opções de resposta: eles poderiam abandonar os 
Estados Unidos e buscar uma via própria de desenvolvimento, fadados em sempre terem 
dificuldades em buscar recursos no exterior ou eles poderiam apoiar o vizinho do norte 
e manter uma solidariedade nos foros internacionais, fortalecer a Doutrina Monroe, 
abrir a economia para o mercado americano.  
 Para a felicidade dos norte-americanos, muitos dos países latino-americanos 
preferiram dar apoio aos Estados Unidos, manter relações estreitas com as doutrinas sua 
geopolíticas, o qual se previa uma submissão política interna e externa, tudo isto 
travestida como uma alternativa de desenvolvimento para toda a região. No entanto, o 
Brasil apesar de toda a incapacidade fiscal do Estado, o Brasil adota uma outra postura.  
 A principal característica desse período foi a formulação e  implementação de 
uma profunda reforma no sistema de saúde brasileiro, o qual passou a estar 
caracterizado pela integração dos subsistemas de saúde pública e medicina 
previdenciária, constituindo um sistema único e nacional, bem como pelo 
desenvolvimento de um processo de descentralização administrativa e participação 
popular.  
 Estes são os efeitos da Conferência Internacional de Saúde de Alma-Ata, cujas 
propostas de cuidados primários à saúde vinham ao encontro a um recém criado 
movimento de trabalhadores do setor de saúde no Brasil, chamado Movimento pela 
Reforma Sanitária, ajudaram nos argumentos e na reafirmação da necessidade das 
políticas de Estado, voltadas aos grupos sociais excluídos.  
 Pode-se dizer que esta reforma do sistema de saúde foi impulsionada pelas 
próprias características políticas e econômicas da década de 80, responsável por trazer à 
tona um movimento de conscientização do conceito de cidadania (Viana, 1994:23). 
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 Os primeiros anos da década de 80 no Brasil foram marcados pelo processo de 
democratização, crise fiscal e pela eclosão da crise da Saúde. Ao colocar na arena 
política projetos diferenciados com seus respectivos grupos de interesse, fez com que 
toda discussão penetrasse no poder legislativo. No entanto, é o esforço político no 
campo da saúde que houve expressivos ganhos na conjuntura que se desenhava. 
 Em março de 1986, ocorreu o evento político-sanitário mais importante da 
década, a VIII Conferência Nacional de Saúde, para o qual confluiu todo os 
movimentos setoriais desde o início dos anos 1970. 
 Essa conferência difere das demais, até então realizadas, por duas características 
principais. Uma, o seu caráter democrático, pela significativa presença de milhares de 
delegados, representantivos de quase todas as forças sociais interessadas na questão 
saúde. Outra, sua dinâmica processual, que se iniciou por conferências municipais, 
depois estaduais, até chegar ao âmbito nacional. 
 A VIII Conferência Nacional de Saúde, que teve desdobramento imediato num 
conjunto de trabalhos técnicos, desenvolvidos pela Comissão Nacional da Reforma 
Sanitária, passou, com sua doutrina, expressa em seu relatório final, a constituir-se no 
instrumento que viria a influir de forma determinante em dois processos que se 
iniciaram, concomitantemente, em 1987: um, no Executivo, o que mais tarde se tornaria 
o SUS; e outro, no Congresso Nacional, na elaboração da nova Constituição Federal. 
 De fato, a Constituição de 1988 incorporou um conjunto de conceitos, princípios 
e diretivas extraídos da prática corrente e hegemônica, mas reorganizando-os na nova 
lógica referida pelos princípios da reforma sanitária. 
 A saúde na Constituição é definida como resultante de políticas sociais e 
econômicas, como direito de cidadania e dever do Estado, como parte da seguridade 
social e cujas ações e serviços devem ser providos por um Sistema Único de Saúde, 
organizado segundo as seguintes diretrizes: descentralização, mando único em cada 
esfera de governo, atendimento integral e participação comunitária.  
 Orientações que em nenhum momento da História, desde a Fundação 
Rockefeller, dos programas de cooperação do governo norte-americano com o Brasil, 
ou mesmo os organismos do sistema ONU, tinham indicado ou mesmo fomentado este 
debate. 
 Este novo desenho constitucional e infraconstitucional deve-se ao esforço do 
Movimento pela Reforma Sanitária, a influência de seus constituintes de 1988 tiveram a 
sabedoria de captar a sensibilidade que este debate tinha produzido e inscrevê-la no Art. 
196 da Constituição Federal brasileira, que estabelece que a saúde é garantida mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos.  
 Por conseqüência, esta proposta social deslumbrando no SUS, mais que aliviaria 
a crise da saúde, constituiria, em um forte combustível no reforço de superação ao 
paradigma flexneriano. Além da assistência médica integral à população, com 
predominância dos aspectos preventivos e promocionais através da rede de saúde 
pública e, de forma complementar, da rede privada, o SUS passou a ter atribuições, as 
quais destacamos as principais:  
 

• Controle e fiscalização de procedimentos, produtos e substâncias de interesse 
para a saúde;  

• Participação na produção de medicamentos, imunobiológicos, hemoderivados, 
equipamentos e insumos;  
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• Execução das ações de vigilância sanitária, epidemiológica e de saúde do 
trabalhador; participação na formulação da política e da execução das ações e 
saneamento e infra-estrutura básica;  

• Colaboração e participação em programas para o desenvolvimento da qualidade 
de vida das populações;  

• Colaboração na proteção do meio-ambiente e do trabalho;  
• Participação do controle e da fiscalização dos produtos psicoativos, tóxicos e 

radioativos, e incremento do desenvolvimento científico e tecnológico em sua 
área de atuação. 

  
 Todas as atribuições fazem parte direta ou indiretamente dos objetivos 
discutidos no capítulo anterior, na promoção sobre o desenvolvimento de uma nação.  
Ao estabelecer, a saúde como um privilegiado (e constitucional) campo de articulação 
em programas de desenvolvimento tanto o humano como de infra-estrutura para o 
Brasil, reforça a tese que o SUS é um modelo de saúde que busca a superação ao 
modelo de saúde então vigente. 
 Além do mais, uma outra garantia importante na tese da saúde pública como 
alternativa ao padrão hegemônico de saúde, é que nos seus 20 anos de existência, o SUS 
tem estimulado o controle social dos serviços de saúde mediante a criação e o 
desenvolvimento de Conselhos Estaduais, Municipais, Distritais e Locais de Saúde. 
Dessa forma, têm surgido, em inúmeros municípios brasileiros, esses conselhos que, de 
modo mais ou menos consciente, começam a controlar o sistema de saúde. Ainda que, 
em muitos lugares, esses conselhos sejam motivos de distorções partidárias, clientelistas 
ou corporativas, o resultado global é positivo e aponta para um movimento 
democratizador na saúde, sem precedentes no mundo. 
 Do ponto de vista da Geografia, em algumas experiências municipais em saúde 
pós 88, retomando as reflexões de Gramsci, mostram onde os Conselhos de Saúde 
(juntamente com a participação da comunidade) permitiram propiciar  a gestão do 
controle social da saúde, por meio de novos mecanismos para melhorias operacionais, 
principalmente a partir da premissa: Vamos conhecer nosso território, nossa 
comunidade. É onde a Geografia vem contribuindo em muito.  
 Entendemos que esta prática é a materialização da participação da sociedade na 
gestão do Estado, via sua organização criada para defendê-los, no caso para a saúde e a 
necessidade de conhecer o território de atuação, criam, condição que Gramsci já 
salientou para aqueles que estão no poder (os dirigentes) não adquirirem uma 
importância e uma autoridade que não deveriam ter, muitas vezes corrompendo as 
novas propostas implantada. 
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