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RESUMO 

A saúde não é um tema novo na Geografia e muitos autores ao longo do tempo têm buscado 

nas suas pesquisas estabelecer uma relação entre as doenças e o lugar, revelando a 

distribuição espacial das moléstias e refletindo sobre seus determinantes. Nosso trabalho, 

entretanto, apresenta outra perspectiva: entendemos o setor saúde enquanto área importante de 

inovação, investimentos, renda e emprego que se compõe, de um lado, pela demanda social por 

bens e serviços e, de outro, pela formação de profissionais, prestação de serviços médicos, a 

conformação de indústrias, produção e consumo de insumos e medicamentos (GADELHA, 

2003), atuando entre a racionalidade técnica e a racionalidade política. Produtor de espaço, 

constitui-se por regiões competitivas, áreas funcionais à produção, orientados por parâmetros 

internacionais de qualidade e custos (CASTILLO, FREDERICO, 2010), demandando conceitos 

dinâmicos para sua leitura e compreensão. Assim, com a ampliação dos fluxos materiais e 

imateriais pelos territórios privilegiam-se aqueles agentes hegemônicos (as grandes 

corporações) que podem atuar neste contexto, operacionalizando a fluidez e a racionalidade 

destes circuitos de produção em escala mundial – uma contundente expressão geográfica da 

globalização (CASTILLO, FREDERICO, 2010). Com a liberdade de localização destes circuitos 

produtivos – a difusão seletiva dos sistemas de objetos e de ações – ampliam-se as 

desigualdades entre os lugares e entre as pessoas (ANTAS JR., ALMEIDA, 2009) revelando um 

processo de urbanização corporativa no território brasileiro. Nesta disputa por espaços e 

recursos, um processo decorrente da expansão do sistema capitalista, os territórios são vistos a 

partir de diferentes agentes com múltiplos interesses. Objetivamos, deste modo, operacionalizar 

estes conceitos ao refletir sobre a manifestação desta lógica no território brasileiro, 

especificamente no trato da produção de insumos e equipamentos médicos para diagnóstico, 
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além de suas implicações no amadurecimento de uma concepção altamente tecnológica de 

medicina, a noção de cura e as implicações no trato da saúde dos cidadãos. 

 

Palavras chave: circuito espacial produtivo; urbanização corporativa; rede urbana; economia da 

saúde. 

 

INTRODUÇÃO: O SETOR SAÚDE. 

Várias são as possibilidades onde o diálogo entre a saúde e a Geografia podem se 

realizar. Nossa proposta, diferente daquela que encontramos em abundância – a mera relação 

entre as doenças e o lugar, revelando a distribuição das ocorrências epidemiológicas e refletindo 

sobre seus determinantes naturais –, procura aliar categorias e conceitos geográficos ao 

entendimento mais amplo e sistêmico do setor saúde. 

 Entre a racionalidade técnica e a racionalidade política, o setor saúde pode ser 

entendido enquanto área de espacial interesse à inovação, investimentos e empregos, composto 

por um duplo caráter que lhe é característico: a demanda social por bens e serviços e, por outro 

lado, a formação de profissionais, prestação de serviços médicos, funcionamento de indústrias, 

produção e consumo de insumos e medicamentos (GADELHA, 2003). Produtor de espaço, 

constitui-se por regiões competitivas, áreas funcionais à produção, orientados por parâmetros 

internacionais de qualidade e custos (CASTILLO, FREDERICO, 2010). 

O conceito de Complexo Industrial da Saúde cunhado por Gadelha (2003; 2006) nos 

auxilia a esmiuçar suas lógicas3. Este complexo pode ser delimitado “a partir de um conjunto 

selecionado de atividades produtivas que mantêm relações intersetoriais de compra e venda de 

bens e serviços (...) e/ou conhecimentos e tecnologias”, em um “contexto político e institucional 

                                                             

3 Vianna (2002), Mendonça e Camargo Jr (2012) realizam a leitura do setor saúde fundamentados em dois 
conceitos que não ignoramos: Complexo Médico-Industrial (CMI) e Complexo Médico-Financeiro (CMF). Ambos se 
pautam na proposta que o comportamento dos atores no setor são guiados por duas vertentes, a tecnologia e o 
aspecto financeiro da valorização do capital. Ao optar pelo Complexo Industrial da Saúde (GADELHA, 2003; 2006) 
entendemos que estes aspectos não deixam de ser considerados, revelando, na realidade, uma relação intrínseca 
entre ambos que não deixa de considerar também a demanda social por bens e serviços de saúde. 
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bastante particular dado pelas especificidades da área da saúde” 4 (2003, p. 523). É composto 

por três grandes grupos de atividades, congregando: I) as indústrias de base química e 

biotecnológica; II) as indústrias de base mecânica, eletrônica e de materiais; e III) setores 

prestadores de serviços5  (FIGURA 1). 

Figura 1 - Complexo Industrial da Saúde: caracterização geral. 

 

Fonte: Gadelha, 2003, p. 524. 

O Estado, um dos principais agentes, atua mediando as organizações públicas e 

privadas via políticas nacionais nas questões relacionadas ao acesso, equidade e qualidade dos 

bens e serviços6, tendo como dilema e desafio a conjugação de questões referentes à promoção 

                                                             

4 O contexto político e institucional em que o complexo industrial da saúde se insere relaciona-se com as instituições 
de ciência e tecnologia – “fonte essencial de inovações, que representam o fator crítico de competitividade dos 
segmentos do complexo” – em função da intensidade de conhecimento empregada; com a sociedade civil, 
relacionada com o caráter social da produção em saúde – “certamente uma das atividades econômicas em que os 
grupos de interesse e as políticas públicas incidem de modo mais acentuado”; e com o Estado, nos processos de 
regulação e promoção deste complexo (GADELHA, 2003, p. 525). 
5 Para Gadelha (2003, p. 525), “do ponto de vista das relações intersetoriais, é o segmento de serviços que confere 
organicidade ao complexo, representando o mercado setorial para o qual a produção de todos os demais grupos 
conflui, podendo-se dizer que é o setor motriz do complexo como um todo. Sua expansão, contração ou 
direcionamento de suas compras exerce um impacto determinante na dinâmica de acumulação e inovação dos 
demais segmentos”. 
6 Najar e Marques (1998, p. 15) nos lembram que “a relação entre o espaço e a saúde pública é muito antiga, 
remontando ao próprio nascimento da disciplina. No campo das técnicas de intervenção, as primeiras tentativas de 
prevenir a disseminação de agravos à saúde se deram através de polícia médica e de controle sobre hospitais e 
cemitérios. Como nos mostrou Michel Foucault, a história da prevenção se associa intimamente com a história da 
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da saúde e ao desenvolvimento industrial e tecnológico na área (GADELHA, QUENTAL, 

FIALHO, 2003, p. 49). 

No Brasil, quando abordamos a ação do Estado, podemos admitir dois momentos no 

processo de desenvolvimento do setor saúde. O primeiro, a partir das ações tomadas nas 

décadas de 70 e 80, ficou conhecido como o momento de capitalização da medicina7, “quando o 

Estado brasileiro foi o principal financiador e provedor do sistema que seria chamado de o 

complexo médico-industrial brasileiro” (NEGRI, GIOVANNI, 2001, p.17). O segundo, nos anos 

90, é o momento da mercantilização da saúde, “a fase (...) onde o setor privado vai se 

autonomizando no financiamento, (...) na produção de serviços (...), multiplicam-se os tipos de 

empresas de saúde e o consumidor de serviços se encontra no mercado e não mais diante do 

serviço público”, ou seja, onde há “a descentralização da atenção pública em direção à 

municipalização; a internacionalização da oferta de produtos médico-industriais; o esgarçamento 

dos mecanismos de financiamento público; o atraso na regulação do setor privado” (BRAGA, 

SILVA, 2001, p. 20). 

 Hoje estas ações estão centradas na política pública de saúde do SUS, Sistema Único 

de Saúde. Ela nasce da Constituição Brasileira de 1988 e da Lei Orgânica da Saúde (Lei n. 

8.080 de 19 de setembro de 1990), ambas orientadas pelas diretrizes apresentadas na 8ª 

Conferência Nacional de Saúde, em 19868. Devendo obedecer aos princípios da 

universalização, regionalização e hierarquização em níveis de complexidade crescente, encontra 

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

                                                                                                                                                                                   

normatização dos comportamentos e do controle sobre os corpos, tendo a vigilância e o manejo dos espaços 
urbano e regional como principal instrumento”. 
7 “Nas décadas de 70 e 80, pesquisadores do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp) e de outras instituições analisaram, no Brasil, o que então denominaram de capitalização da medicina. 
Processo em que o Estado provia e pagava a ampliação da demanda aos serviços médicos e aos produtos 
industriais vinculados ao setor; financiava os investimentos e contratava os serviços da rede privada, apoiando, 
assim, os empreendimentos capitalistas no setor. Sanitaristas e cientistas sociais criticavam tal modelo e clamavam 
por um sistema de saúde com caráter centrado na promoção da saúde e prevenção da doença, hierarquizado e 
regionalizado, com forte capacidade resolutiva, podendo dessa forma garantir a universalização do direito à saúde e 
a melhoria da qualidade dos serviços públicos para o conjunto da população brasileira” (BRAGA, SILVA, 2001, p. 
19). 
8 Enquanto a Constituição firmava pela primeira vez a saúde como direito social, a Lei Orgânica dispunha sobre “as 
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização dos serviços correspondentes (...)” 
(MARQUES, 1998, p. 73). 
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criando uma organização que fragmenta o território” (ALMEIDA, 2005a, p. 274), uma de suas 

dificuldades para o ideal atendimento. De modo geral, podemos dizer que o SUS9: 

 
(...) é uma verticalidade institucional que tem no marco normativo e político 

institucional o seu poder de ação. Essa verticalidade tem sido responsável 

pela reorganização dos sistemas de objetos e ações vinculados à saúde nos 

distintos lugares do território. 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 

(ALMEIDA, 2005a, p. 135). 

 
 Como destacado por Almeida (2005a, p. 231), a rede de serviços médicos é composta 

por diferentes graus de incorporação tecnológica, seja em unidades públicas ou privadas. No 

geral, encontramos em maior número unidades tidas como banais, com menor capacidade 

tecnológica agregada, e em menor número aquelas entendidas como raras, correspondendo às 

unidades com incorporação de objetos técnicos avançados. As primeiras, mais abundantes e 

distribuídas no território, são os postos e centros de saúde, policlínicas, entre outros que 

respondam aos chamados atendimentos de primeira ou segunda ordem; as demais, hospitais e 

clínicas médico-ambulatoriais, com distribuição mais concentrada, respondem à terceira ordem. 

Deste modo, “a concentração dos serviços de média e alta complexidade e sua escassez no 

território [acaba por ser] um dos fatores que dificultam os princípios que regem o SUS (a 

regionalização, a hierarquização, a integração, a universalização)” (p. 270)10. Ademais, 

agregando outros fatores, pensando na relação entre o público e o privado e sua territorialização, 

podemos admitir que: 

 
A combinação de distintas densidades técnicas somadas às características 

populacionais (nível de renda da população, densidade demográfica, 

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

                                                             

9 Com base nos dados fornecidos pelo DATASUS (Departamento de Informática do SUS), Antas Jr. e Almeida 
(2009) nos alertam sobre a importância dessa política. Ela pode ser medida quando percebemos que dos 186 
milhões de brasileiros em 2008, cerca de 140 milhões são dependentes exclusivos do SUS. Ademais, no mesmo 
ano, esse sistema abrigava 86,2% do total de profissionais de saúde existentes no Brasil, pouco mais de 1,5 
milhões de especialistas. Dados organizados a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD – 
Suplemento Saúde, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 2008. 
10 Torres (2001, p. 1) nos alerta, também sobre a distribuição desigual da rede de serviços médicos, que “A lei nº 
8.080, que regulamenta o SUS, prevê ainda que a participação complementar das entidades privadas só deve ser 
admitida quando as disponibilidades do SUS não forem suficientes para garantir a cobertura populacional – e essa 
participação complementar deve ser formalizada respeitando as normas de direito público, o que inclui, por exemplo, 
os processos de licitação”. 
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bem como, o dinamismo econômico dos lugares, o grau de urbanização, e o 

papel da fluidez territorial são alguns dos fatores que poderão desvendar a 

relação que se estabelece entre o mercado e o Estado. É possível 

reconhecer uma dupla ação simultânea, que envolve essa relação entre a 

distribuição dos serviços de saúde com a densidade técnica do território. As 

topologias dos serviços de saúde se dão sobre uma dada fração do território, 

que revela, por sua vez, sua força na constituição desse mapa das 

especializações. O movimento entre a oferta e a procura depende dessa 

interação, produzindo áreas de rarefação e áreas de acumulação dos 

serviços de saúde (ALMEIDA, 2005a, p. 235). 

 
Não sendo a distribuição de equipamentos de saúde algo homogêneo e livre de 

intencionalidades, a autora conclui que sob a esfera econômica há lugares menos atrativos para 

os sistemas de maior complexidade, ao mesmo tempo em que aqueles locais mais privilegiados 

tendem a abrigá-los, sendo esta lógica rompida apenas com a presença do Estado contrapondo-

se ao privado, ao mercado, propondo outra regulação nos lugares (ALMEIDA, 2005a, p. 243). 

 

O PERÍODO TÉCNICO-CIENTÍFICO-INFORMACIONAL E O DIAGNÓSTICO 

CONTEMPORÂNEO. 

O atual período, técnico-científico-informacional, caracteriza a profunda interação da 

ciência e da técnica, sob a égide do mercado, que graças a eles próprios tornam-se globais. O 

desenvolvimento das técnicas de informação permite que as demais técnicas operem em seu 

favor, assistindo, assim, a composição constante de novos objetos técnicos e a conformação de 

uma tecnosfera – tradução dos interesses distantes, “adaptação aos mandamentos da produção 

e do intercâmbio” – e uma psicosfera – reino das idéias, crenças, paixões, “fornecendo regras à 

racionalidade ou estimulando o imaginário” (SANTOS, 2006, p. 256a). Para o autor (2006a, p. 

256), “tecnosfera e psicosfera são os dois pilares com os quais o meio científico-técnico introduz 

a racionalidade, a irracionalidade e a contra-racionalidade, no próprio conteúdo do território”11. 

                                                             

11 Aqui adotamos como idéia basal a proposta de entendimento do espaço enquanto instância social, definida por 
Santos (2006a, p. 63) como um “conjunto indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e 
sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como o quadro único no qual a história de dá”, admitindo 
que “o espaço é hoje um sistema de objetos cada vez mais artificiais, povoado por sistemas de ações igualmente 
imbuídos de artificialidade, e cada vez mais tendentes a fins estranhos ao lugar e a seus habitantes” (SANTOS, 
2006a, p. 63). O espaço geográfico, assim, constitui-se como um híbrido, formado na combinação de coisas 
materiais, naturais e construídas social e historicamente, e normas que regulam o uso, acesso e propriedade das 
coisas, podendo ser elas normas sociais, políticas, jurídicas, econômicas ou culturais (LATOUR, 2009). 
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Com a ampliação dos fluxos materiais e imateriais pelos territórios privilegiam-se 

aqueles agentes hegemônicos que podem assim atuar (as grandes corporações), 

operacionalizando a fluidez e a racionalidade da produção em escala mundial – uma 

contundente expressão geográfica da globalização (CASTILLO, FREDERICO, 2010).  

 
No mundo da globalização, o espaço geográfico ganha novos contornos, 
novas características, novas definições. E, também, uma nova importância, 
porque a eficácia das ações está estreitamente relacionada com a sua 
localização. Os atores mais poderosos se reservam os melhores pedaços do 
território e deixam o resto para os outros (SANTOS, 2006b, p. 79). 

 
A estas características, acrescentam-se outras que diferenciam este período dos 

demais, como as revoluções em aspectos demográficos, urbanos e de consumo. Sobre este 

último, ao mesmo tempo em que se aumenta a capacidade de inovação das atividades 

produtivas amplia-se a dependência externa, reforçando seu caráter global. Diante da difusão 

generalizada e rápida dos objetos, “as possibilidades, técnicas e organizacionais, de transferir à 

distância produtos e ordens, faz com que essas especializações produtivas sejam solidárias no 

nível mundial” (SANTOS, 2006a, p. 241). 

 Neste contexto, Bruno Latour nos proporciona elementos para discutir a constituição da 

ciência moderna (LATOUR, 2009). Para o autor, a modernidade estaria sedimentada na 

separação do mundo “natural” do mundo “social”, e deste ponto de vista o entendimento do 

mundo só poderia se realizar através de um viés que enxergue apenas os objetos (ligados à 

natureza), ou então de um viés que enxergue apenas os sujeitos (ligados à sociedade e a 

cultura). A visão epistemológica que sustenta a constituição da modernidade seria amparada por 

práticas de purificação que criam duas zonas ontológicas distintas, “aquela dos humanos e a dos 

não-humanos, de tal modo que o problema da modernidade é produzir, através de uma 

racionalidade dada, uma certa inteligibilidade do real” (MORAES, 1998, p. 52). 

No entanto, tal tarefa de separação em duas zonas ontológicas estaria abalada pela 

emergência cada vez maior de objetos que não estão inteiramente no domínio do sujeito 

(sociedade), nem no domínio dos objetos (natureza). Essas seriam provas da nossa não 

modernidade ou amodernidade (LATOUR, 2009, p. 51), pois teríamos agora a proliferação de 

híbridos – mesclas indissociáveis de natureza e cultura ou, na linguagem de Latour, quase-

objetos e quase-sujeitos.  
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A medicina, igualmente, é uma área que ao longo dos anos, com o estabelecimento do 

período técnico-científico-informacional, multiplicou, em muito, os híbridos. Podemos observar 

isto quando pensamos especificamente no caso do diagnóstico clínico: essa multiplicação de 

híbridos ocorreu (e ocorre) principalmente pela afirmação da separação ontológica entre sujeito e 

objeto. 

David Le Breton, por exemplo, afirma que a medicina ocidental em busca de uma melhor 

objetivação estabeleceu, ao longo do tempo, “a separação absoluta entre o sujeito e o objeto de 

seu conhecimento, ela se separa do doente e de sua doença para estabelecer essa última 

enquanto saber” (BRETON, 2011, p. 294). Tal pensamento, para o autor, provocou um 

importante avanço na descoberta de técnicas especificas para o diagnóstico e tratamento de 

moléstias, mas ao contrario do que se pensava, não provocou “forçosamente um aumento de 

eficácia no tratamento dos doentes” (BRETON, 2011, p. 340). 

Sendo assim, estamos vivendo uma crise na medicina ocasionada por essa separação 

entre o doente e a doença, ou entre o sujeito e o objeto, pois “quanto maior o conhecimento e o 

poder científico, quanto maior a capacidade de realização dos aparelhos de diagnostico e de 

terapia, tanto mais difícil será encontrar um bom médico, ou até muito simplesmente um médico” 

(JASPERS, 1998, p, 42). Lopes salienta que junto ao maior desenvolvimento de técnicas 

diagnósticas há um movimento concomitante que culminou na queda do “prestígio dos 

profissionais da medicina e com o crescimento das queixas dos pacientes em relação a eles. 

[Muitos reclamam que] falta-lhes compaixão. Pouco os ouvem. E que estão mais técnicos e 

menos humanos” (LOPES, 2008, p. 110). Neste sentido,  

 
Primeiramente, percebe-se uma menor valorização do exame clínico. Por um 
lado, investe-se menos na aquisição das habilidades a ele necessárias, pois, 
imagina-se, as máquinas podem dar o diagnóstico. Por outro, reduz-se o 
tempo a ele dedicado. Duplo e grave engano. É exatamente nesse tempo, 
precioso, quando [nos médicos] avaliamos o paciente, e somos 
simultaneamente por ele avaliados, é que ganhamos a sua confiança, 
parâmetro fundamental para o estabelecimento de uma boa relação. Esse é 
o momento em que o médico, além de conhecer melhor o seu paciente, 
ganha o grande privilégio de se transformar, ele próprio, em um instrumento 
terapêutico muito eficaz (LOPES, 2008, p. 110). 

 

 Por esse motivo, “numerosos médicos receiam que essa „corrida armamentista” [em 

busca de novas tecnologias médicas] se faz em detrimento dos doentes” (BRETON, 2011, p. 

340), pois o saber médico, extremamente anatômico e fisiológico, “oculta do sujeito, sua história 
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pessoal, sua relação íntima com o desejo, a angústia ou a morte, negligenciando a trama 

relacional na qual a [medicina] se insere, para considerar apenas o “mecanismo corporal”” 

(BRETON, 2011, p. 341). O médico, assim, “contenta-se em tornar-se o decifrador 

hiperespecializado dos utensílios de diagnóstico que utiliza, o médico afasta-se do doente, 

objetiva mais a doença, desconectando-se da aventura singular e dos parâmetros próprios do 

paciente” (BRETON, 2011, p. 341). 

Entretanto, quando tratamos de medicina estamos invariavelmente tratando de uma 

questão hibrida, que não analisa apenas o ser biológico, mas que sofre importantes 

interferências do sujeito ou do caráter social do doente. Por exemplo, quando o médico ao tratar 

um paciente pede um exame radiológico, esse exame pode 

 
Dar ao doente a prova da inocuidade de seu mal, amenizar a angústia, e até 
mesmo a hipocondríaca que favorecia o sintoma. Postos perante uma chapa, 
aos seus olhos sem significação, mas guiado pela palavra do médico, o 
paciente acalma seus receios e situa seu mal às suas justas proporções. A 
imagem [ou outros tipo de diagnóstico] tem então uma função de 
apaziguamento, ela é um contra imaginário. (...) O contrário também é 
verdade, pois, a prova objetiva do mal não sendo fornecida (pela imagem 
médica), o sofrimento é imputado à fantasia doentia do paciente. É um 
doente imaginário. Conhecemos a esse respeito o número considerável de 
pacientes que reclamam de males que a medicina não pode diagnosticar. 
Doenças ditas “funcionais”, sinistroses, etc. (BRETON, 2011, p. 334-335). 

 

Podemos, assim, afirmar que no momento em que um paciente realiza um dado 

diagnóstico, não é apenas a doença, ou um órgão, ou pedaço de seu corpo, que está sendo 

interferido pela técnica diagnóstica, mas que essa intervenção pode afetá-lo enquanto sujeito. 

Reforçamos, deste modo, que a medicina é influenciada por questões hibridas, envolvendo tanto 

humanos (pacientes e todas as suas especificidades) quanto não-humanos (toda a técnica 

médica e o corpo biológico do paciente). O diagnóstico clínico, apesar de muitas vezes ser 

considerado pela medicina ocidental apenas uma maneira de constatar a existência ou não de 

uma doença, pode influenciar, e é frequentemente influenciado, por questões ligadas ao 

paciente, e não apenas ao seu corpo biológico.  
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OS CIRCUITOS ESPACIAIS DA SAÚDE E A URBANIZAÇÃO CORPORATIVA. 

Como já visto, há um conjunto de considerações que nos estimulam a utilizar os 

conceitos de circuito espacial produtivo e círculos de cooperação no espaço para a análise 

geográfica. São, sobretudo, elementos ligados às características do atual período histórico: a 

intrínseca relação entre ciência e técnica e o desenvolvimento das tecnologias da informação. 

Enquanto o circuito espacial produtivo pode ser entendido como a espacialidade da 

produção, distribuição, troca e consumo, os círculos de cooperação no espaço podem ser vistos 

como os fundamentos da divisão espacial da produção (MORAES, 1985, p. 11). Constituem, 

assim, um par indissociável de conceitos. Integrando diferentes lugares e agentes, os círculos de 

cooperação no espaço sintetizam associações, hierarquias e fluxos, colocando-os em conexão. 

Possibilitam, com esta comunicação consubstanciada na transferência de capitais, ordens e 

informação, garantir a organização necessária para diversas etapas espacialmente segmentadas 

da produção (CASTILLO, FREDERICO, 2010). Plural, esta relação pode se dar a partir de 

empresas e poderes públicos locais, regionais e nacionais; entre empresas, associações não 

governamentais e instituições sem fins lucrativos; por financiamentos oferecidos por instituições 

bancárias; por parcerias com universidades, institutos de pesquisa e certificadoras de qualidade; 

com o trabalho de firmas de consultoria jurídica, de mercado e de publicidade; entre outros. 

Revelam, deste modo, toda sua complexidade para o estudo. Podem variar diante dos produtos, 

agentes, interesses, origem dos capitais, entre outras variáveis-chave demandadas por cada 

específico circuito espacial produtivo. 

 Por estas especificidades assistimos, então, à capacidade ampliada de articulação 

produtiva e política em escala planetária. Permite-se, ao mesmo tempo, fragmentar e unir 

diferentes etapas do processo produtivo em recortes espaciais cada vez mais distantes, diante 

da ampliação dos fluxos materiais e imateriais pelos territórios – geridos, neste caso, pela ótica 

do mercado. Com esta ampliação privilegiam-se aqueles agentes hegemônicos (as grandes 

corporações) que podem assim atuar, operacionalizando a fluidez e a racionalidade destes 

circuitos de produção em escala mundial – uma contundente expressão geográfica da 

globalização (CASTILLO, FREDERICO, 2010). Com a liberdade de localização destes círculos 

produtivos – a difusão seletiva dos sistemas de objetos e de ações – ampliam-se as 

desigualdades entre os lugares e entre as pessoas (ANTAS JR., ALMEIDA, 2009) revelando um 

processo de urbanização corporativa (SANTOS, 2009) no território brasileiro. Nesta disputa por 
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espaços e recursos, um processo decorrente da expansão do sistema capitalista, os territórios 

são vistos a partir de muitos agentes com diversos interesses (FIGURA 1). 

Não sendo a distribuição de equipamentos de saúde algo homogêneo e livre de 

intencionalidades, Almeida (2005a, p. 243) aponta que sob a esfera econômica há lugares 

menos atrativos para os sistemas de maior complexidade, ao mesmo tempo em que aqueles 

locais mais privilegiados tendem a abrigá-los, sendo esta lógica rompida apenas com a presença 

do Estado contrapondo-se ao privado, ao mercado, propondo outra regulação nos lugares. 

Figura 1: Localização das empresas do setor saúde no território brasileiro. 

 

Fonte: ABIMO. Disponível em: <http:www.http://www.abimo.org.br/modules/content/ 
content.php?page=dados-economicos>. Acesso: jun. 2012. 

 

As grandes empresas e corporações ligadas ao setor da saúde não se constituem um 

caso isolado nesse processo de urbanização corporativa. Porém, o setor saúde por se constituir 

como uma atividade central do ponto de vista político e um dos principais fatores para o êxito do 

projeto nacional de assistência a saúde, tem apresentado um papel de destaque nesse novo 

processo. 

Nesse contexto, o estado de São Paulo (Mapa 1) além de ser um dos grandes 

receptores dos fixos da saúde é também fortemente impactado por eles, pois não são somente 

dependentes de infraestrutura, mas também indutores do processo de expansão urbana e de 

novas formas de urbanização. Sendo assim, temos refuncionalizações espaciais necessárias 

para a modernização do sistema de saúde somadas às refuncionalizações de outros setores da 
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cidade, conduzindo um processo de reestruturação urbana conjuntamente a reestruturação das 

cidades (SPÓSITO, 2004) que é marcada pela ação dos diferentes agentes que “concernem às 

mudanças recentes da economia e das práticas sociais, quer no que se refere a novas formas de 

produção industrial, quer no que refere a novas formas de distribuição e consumo” (SPÓSITO, 

2004, p. 261).  

Mapa 1 – Total de Equipamentos de saúde de alta complexidade do estado de São Paulo 

 

Fonte: ANTAS Jr. & ALMEIDA, 2011. 

No caso especifico da indústria dos reagentes para diagnóstico, são estabelecidas 

diversas parcerias entre as grandes empresas produtoras, transportadoras e o poder público que 

investe em pesquisa e desenvolvimento de novos reagentes e ainda cria a base material rica em 

infraestruturas necessárias para a viabilização do que pode ser caracterizado como fluidez 

territorial (ARROYO, 2005), que predomina nos pontos do território onde essas empresas se 

localizam e onde a maior fatia do mercado consumidor também se localiza. A viabilização dessa 

fluidez territorial facilita a ação das grandes empresas, que passam assim a utilizar o território 

como mais um de seus recursos (Mapa 2). 

Vale lembrar, destacado por Santos e Silveira (2001), que “não basta produzir. É 

indispensável pôr a produção em movimento, pois agora é a circulação que preside a produção. 
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Os fluxos daí decorrentes são mais intensos, mais extensos e mais seletivos” (SANTOS & 

SILVEIRA, 2001, p. 167). As empresas neste processo induzem a construção de sistemas de 

engenharia que viabilizem a constituição do meio técnico-científico-informacional e facilitem a 

circulação de que necessitam – e assim o processo de produção do espaço corporativo se 

fortalece. 

Mapa 2 - Indústrias fornecedoras de produtos para os complexos hospitalares 

 

Fonte: ANTAS Jr. & ALMEIDA, 2011. 

Outros dados podem ser levados em conta quando tratamos da centralidade que o 

estado de São Paulo exerce no setor de saúde no Brasil. Quando analisamos, por exemplo, o 

número de estabelecimento de saúde no Brasil (Mapa 3), podemos ver que, ao lado de Minas 

Gerais, São Paulo concentra um expressivo número de estabelecimentos de saúde. Ou quando 

analisamos o número de unidades hospitalares de alta complexidade no Brasil (Mapa 4), 

podemos perceber que o Estado de São Paulo se destaca como o Estado brasileiro com maior 

expressividade na quantidade dessa unidades hospitalares, que exigem no seu processo de 

instalação e manutenção uma importante base de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, além 
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de todo um aparato científico respaldado por centros de referência em saúde – outro dado em 

que São Paulo também se destaca (Mapa 5).  

 
 

 

Mapa 3 – Número de estabelecimentos de Saúde no Brasil – 2005 

 

Fonte: IBGE, 2006. 

 

Mapa 4 – Unidades Hospitalares de Alta Complexidade no Brasil – 2011 

 

Fonte: BRASIL – Ministério da saúde: DATASUS, 2012. 
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Mapa 5 – Centros de Referência em Saúde no Brasil - 200612. 

 

Fonte: INVENTTA, 2006. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Um dos traços mais marcantes do século XX e desse início de século têm sido os 

inúmeros avanços científico-tecnológicos, avanços que têm apresentado excepcionais resultados 

em desenvolvimentos e aplicações.  A medicina, bem como varias outras ciências, tem 

apresentado uma vocação extremamente fecunda para a incorporação desses novos avanços 

científico-tecnológicos na sua prática (ALMEIDA, 2005b). Nesse processo podemos estabelecer 

uma relação entre o sistema de saúde e o sistema produtivo tecnológico, seguindo as diretrizes 

do modelo de desenvolvimento capitalista, onde as empresas utilizam o território de acordo com 

seus interesses e demandas, sempre na busca incessante do lucro. Dessa forma, “cada 

empresa utiliza o território em função dos seus fins próprios e exclusivamente em função desses 

fins” (SANTOS, 2008, p. 85), procurando pontos ou áreas específicas do território que possuam 

                                                             

12 Os centros de referência universitários incluem as áreas de medicina, odontologia e farmácia. Os demais são os 
centros que mais receberam investimentos do CNPq e dos Fundos Setoriais. 
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a densidade técnica, informacional e comunicacional necessária para a produção, circulação e 

consumo de seus produtos. 

Com a emergência do período técnico-científico-informacional (SANTOS, 2008) a partir 

da década de 1970, aprofunda-se a divisão territorial do trabalho, resultando em mais circulação 

e a mais movimento, gerados pela aceleração dos fluxos mundiais, tanto materiais como 

imateriais, possibilitando uma maior dissociação geográfica da produção e do consumo. São 

estabelecidas, assim, solidariedades organizacionais e círculos de cooperação concomitantes a 

específicos circuitos espaciais (SANTOS, 2008). 

Conforme pudemos observar nos mapas, São Paulo concentra um importante número 

de unidades de serviço em saúde e detém também um expressivo número de centros de 

referência em saúde. Entretanto, para pleno funcionamento dessas unidades de saúde, dos 

hospitais de alta complexidade, dos centros de referências e das empresas produtoras de 

insumos médicos, é necessária uma rede de cidades altamente articuladas através de uma rede 

de infraestrutura de transporte, que possibilite a comunicação e a circulação dos insumos e da 

própria informação necessária à produção – dentre outros, a pesquisa em saúde. No processo 

de uso dessas infraestruturas as grandes empresas estabelecem o que podemos chamar de uso 

corporativo do território, que implica numa nova forma de urbanização, a urbanização 

corporativa. 

A geografia, bem como outras ciências sociais, pode dar uma importante contribuição 

para o estudo da medicina, ciência que precisa voltar seus olhos para os híbridos. Acreditamos 

que tal esforço se constituiria em relevante importância no tratamento dos pacientes e no 

desenvolvimento de novas técnicas medicas – o amadurecimento de uma concepção altamente 

tecnológica de medicina, a noção de cura e as implicações no trato da saúde dos cidadãos. 
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