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RESUMO 

 
A política de saúde brasileira, que tem no Sistema Único de Saúde (SUS) a sua principal 
manifestação, alcança projeções que se estendem para além dos 5.570 municípios distribuídos nas 
27 unidades federativas do país. A capilaridade territorial do SUS, que é das mais significativas 
dentre as políticas nacionais, também chega às populações dos 10 países sul-americanos que fazem 
fronteira com o Brasil. Na pauta do debate das políticas de integração Sul-Americana, o SUS vem 
ganhando espaço como agente de circulação efetiva entre cidadãos de outras nacionalidades que 
cruzam a fronteira na busca por atendimento de saúde em terras brasileiras. Nesse sentido, foi 
instituído pelo Ministério da Saúde o Programa “Sistema Integrado de Saúde das Fronteiras” (SIS 
FRONTEIRAS), por meio da Portaria n° 1.120/GM de julho de 2005, que tem como diretriz 
promover a integração de ações e serviços de saúde na região de fronteira, contribuindo para a 
organização e o fortalecimento dos sistemas locais de saúde nos municípios fronteiriços. Sendo 
assim, o objetivo do presente trabalho é compreender os esforços de articulação entre o Estado 
brasileiro e os países fronteiriços por meio da integração de politicas territoriais, tomando como 
exemplo a política do Sistema Único de Saúde através do Programa SIS Fronteiras. A pesquisa 
vale-se da análise e interpretação de fontes documentais, tanto do Ministério da Saúde quanto de 
estudos realizados sobre o tema, aliadas a um sistema de conceitos que permite a mediação entre a 
teoria e concreto pensado. Abordamos a importância do caráter politico do território e como Estado 
nacional vem lidando com as políticas territoriais que ultrapassam os limites de jurisdição das 
fronteiras internas para integrarem-se aos países sul-americanos. Com isso destacamos a relevância 
da política de saúde brasileira no contexto da América do Sul e como o Programa SIS 
FRONTEIRAS busca contribuir para o processo de integração das políticas territoriais entre os 
países sul-americanos. 
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Introdução: 

 
O SIS FRONTEIRA nasceu no contexto da politica de integração do Mercado Comum do 

Sul (MERCOSUL), quando a partir do ano de 1997 o tema “saúde” passou a ser tratado em dois 
fóruns específicos do bloco: a “Reunião de Ministros da Saúde” e o “Subgrupo de Trabalho 11 
Saúde” (SGT 11), instituído pela Resolução GMC n° 151/96. Logo, partindo da premissa de que a 
base de sustentação da legislação do Sistema Único de Saúde é o território político, entendido como 
a “jurisdição de um Estado, a projeção espacial de sua soberania e de sua autoridade” (CATAIA, 
2011, p. 117), ou aquilo que podemos chamar de território normado, “o espaço submetido a uma lei 
e um poder jurídico” (SANTOS, 1994, p. 3), a ideia do presente trabalho é analisar os esforços de 
articulação entre o Estado brasileiro e os países fronteiriços por meio da integração de politicas 



territoriais, tomando como exemplo a política do Sistema Único de Saúde através do Programa SIS 
Fronteira. 

Na primeira parte do texto abordaremos a importância do caráter politico do território para 
a estrutura e organização da federação brasileira e como Estado nacional vêm lidando com as 
políticas territoriais que ultrapassam os limites de jurisdição das fronteiras internas para integrarem-
se aos países sul-americanos. Em seguida, mostraremos a relevância da política de saúde brasileira 
no contexto da América do Sul e como o Programa SIS FRONTEIRA busca contribuir para o 
processo de integração das políticas territoriais entre os países fronteiriços.  
 
O caráter político do território e a circulação para além das fronteiras internas. 
 

“Se pensarmos o "território" como um conceito que supõe o exercício do poder e que 
implica um processo de apropriação, de delimitação e de controle, estamos enfatizando, sem 
dúvida, sua dimensão política” (ARROYO, 2004, p. 49). Mesmo o discurso hegemônico difundindo 
amplamente a ideia de aldeia global, encurtamento das distâncias, porosidade das fronteiras e morte 
do Estado, retratos da globalização como fábula (SANTOS, 2001), o peso político do território 
ainda é imprescindível no processo de planejamento e execução de politicas estatais ou 
empresariais.  

Para Jean GOTTMAN (2012, p. 523), o “território é uma porção espacial do espaço 
geográfico que coincide com a extensão espacial da jurisdição de um governo”, ou aquilo que 
Milton SANTOS (2001, p. 19) chamou de “nome político para o espaço de um país”. Tal 
compartimentação política do espaço ainda mantem-se mesmo com a globalização tendo produzido 
uma história mundial única, dada pela unicidade técnica, convergência dos momentos, 
cognoscibilidade do planeta e motor único, representado pela mais-valia globalizada (SANTOS, 
2001). 

Portanto, esse caráter político-jurídico do território faz do Estado o responsável pela 
soberania dentro de um limite definido por fronteiras. O Estado territorial “é necessário, pois é o 
criador de condições normativas e infraestruturais de garantia de sucesso para os investimentos, 
sobretudo, dos grandes capitais” (CATAIA, 2011, p. 119). 

No Brasil essa relação Estado-território manifesta-se na forma de um sistema federalista, 
responsável por engendrar uma organização que confere poder e autonomia à União, Estados e 
Municípios, conforme assegura o artigo 18 da Constituição1. Na interpretação jurídica, “a 
autonomia consiste, tecnicamente, na maior ou menor capacidade que tem uma entidade para 
resolver, sem interferência de terceiros, problemas que lhe são peculiares.” (REALE, 2007, p. 107). 

Mas na prática os estados federados não são totalmente autônomos, já que estão 
subordinados ao Estado nacional, de quem a soberania é uma qualidade exclusiva. Para LEME 
(1992, p. 5), “a necessidade de preservação da integridade do Estado central é que confere os 
limites à autonomia das unidades federadas, estando, prerrogativas e limites, obrigatoriamente 
consagrados em um grande pacto nacional: a Constituição”. 

O federalismo é uma engenharia política que tem por objetivo acomodar as tensões 
decorrentes da diferença para formar uma unidade. De acordo com CASTRO (1997, p. 34), “o 
pacto federativo é, por definição, um pacto de base territorial, no qual grupos organizam-se em 
busca da harmonização entre suas demandas particulares e os interesses gerais”.  

O território político do Estado brasileiro “é formado por compartimentos de diferentes 
ordens ou escalas de delimitação de normas: o nacional, o estadual, o municipal” (CATAIA, 2001, 
p. 38). Nesse sentido, as prerrogativas estabelecidas na Constituição e as politicas territoriais 
expressam uma dimensão da solidariedade geográfica chamada solidariedade institucional, que 
“nasce da coesão política estabelecida em um território circunscrito e delimitado por fronteiras 

                                                           
1 Conforme o artigo 18 da Constituição Federal de 1988, “A organização político-administrativa da República 
Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos 
termos desta Constituição”. 



políticas, onde tem vigência um conjunto de normas e uma autonomia de ação” (CASTILLO et al, 
1997, p. 81).  

A concepção de solidariedade aqui utilizada possui a mesma conotação da solidariedade 
social proposta por Emile DURKHEIM (1999) como base para a organização da sociedade, uma 
vez que a solidariedade social é gerada pela consciência coletiva e responsável pela coesão (ligação) 
entre as pessoas. Trata-se de chamar a atenção para a realização de tarefas comuns, mesmo que o 
projeto não seja comum, pois  
 

 
“onde existe a solidariedade social, apesar de seu caráter imaterial, ela não 
permanece no estado de pura potencialidade, mas manifesta sua presença através 
de efeitos sensíveis. Onde é forte, inclina os homens uns para os outros, coloca-os 
frequentemente em contato, multiplica as ocasiões que têm de se relacionar. [...]. 
Quanto mais os membros de uma sociedade são solidários, mais mantêm relações 
diversas seja uns com os outros, seja com o grupo tomado coletivamente.” 
(DURKHEIM, 1999, p. 31). 

 
 

Para o autor, o número dessas relações é necessariamente proporcional ao das regras 
jurídicas que as determinam, já que “a vida geral da sociedade não pode se estender num ponto sem 
que a vida jurídica nele se estenda ao mesmo tempo e na mesma proporção.” (DURKHEIM, 1999, 
p. 32). Durkheim concebia que a vida social tende inevitavelmente a tomar uma forma definida e a 
se organizar. Sendo assim, o Direito entendido como “um conjunto de normas ou regras de 
conduta” (BOBBIO, 2001, p. 22) é a expressão mais estável e duradoura dessa organização.  

Por sua vez, o sentido institucional deste tipo de solidariedade geográfica também está 
intimamente ligado à esfera jurídico-normativa, pois “a instituição nasce ali onde surge e toma 
forma uma certa disciplina de condutas individuais, destinadas a conduzi-las a um fim comum.” 
(BOBBIO, 2001, p. 35). Uma sociedade organizada, uma instituição, é constituída por um grupo de 
indivíduos que disciplinam suas atividades com o objetivo de perseguir um fim comum, ou seja, um 
fim que não poderia ser alcançado por indivíduos sozinhos e isolados. 

O conjunto de normas constitucionais que atuam no território de jurisdição do Estado 
brasileiro tem a finalidade de manter a coesão política dos entes federados, uma vez que  
 

 
todos os estados da federação estão submetidos a um mesmo ordenamento jurídico 
[e] são solidários entre si porque obedecem a uma mesma legislação, 
possivelmente perseguem um objetivo comum, partilham da soberania nacional, 
constituem-se como parte de uma mesma totalidade” (CASTILLO et al, 1997, p. 
82).  

 
A solidariedade institucional tem um papel muito importante na maneira como os lugares 

se constituem, uma vez que são as ações do Estado que viabilizam (ou inviabilizam) a manutenção 
de determinadas atividades. De acordo com SANTOS (2008, p. 152),  
 
 

“uma norma pública age sobre a totalidade das pessoas, das empresas, das 
instituições e do território. Essa é a superioridade da ação do Estado sobre outras 
macro-organizações. Nem as instituições supranacionais, nem as empresas 
multinacionais têm esse poder”  

 
 

Por isso as fronteiras se constituem em importante elemento para a manutenção da 
solidariedade institucional, uma vez que garantem a função legal (RAFFESTIN, 1993) de atuação 
das políticas territoriais. A função legal da fronteira está sempre presente, pois “delimita uma área 



no interior da qual prevalece um conjunto de instituições jurídicas e normas que regulamentam a 
existência e as atividades de uma sociedade política” (RAFFESTIN, 1993, p. 167 e 168). Segundo 
FOUCHER (2009, p. 25), “a fronteira é, para o Estado, um teatro onde a legitimidade de seu poder 
é observada com atenção”.  

O Brasil possui uma fronteira terrestre de 15.791 km que faz divisa com 10 países da 
América do Sul (Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana, Guiana Francesa, Paraguai, Peru, 
Suriname, Uruguai e Venezuela). Todavia, além da fronteira nacional, o país é recortado por uma 
malha de fronteiras internas que formam os 26 estados, o Distrito Federal e os 5.570 municípios.  

As fronteiras internas do território brasileiro têm valor fundamental na construção do poder 
nacional, pois dividem o território em unidades funcionais ao poder do Estado. Logo, “são 
elementos constituintes da configuração territorial e, portanto, participam da integração do 
território.” (CATAIA, 2008, p. 18).  

A partir dessas premissas podemos compreender a importância do caráter politico do 
território e da solidariedade institucional na elaboração e manutenção de normas, bem como na 
condução das politicas territoriais do Estado nacional, pois a estrutura da federação brasileira foi 
pensada para ser coesa, tanto politica quanto administrativamente, da escala do município à escala 
da Nação. A política territorial do Sistema Único de Saúde, instituída na Constituição de 1988 e 
regulamentada pela Lei Orgânica da Saúde (Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990), respeita o 
caráter coeso e complementar da federação brasileira, uma vez que cada ente federado é 
responsável pela provisão e manutenção de uma parte do sistema de saúde.  

O Ministério da Saúde tornou-se o órgão responsável pela gestão do sistema no nível 
federal, enquanto que nos níveis estadual e municipal tal responsabilidade ficou a cargo das 
secretarias estaduais e municipais de saúde. De acordo com ARRETCHE (2005, p. 294), 

 
 

[...] na estrutura institucional do SUS, o governo federal ficou encarregado das 
funções de financiamento e coordenação intergovernamental, enquanto os 
municípios se responsabilizaram pela gestão dos programas locais. A função dos 
governos estaduais passou a ser de dar suporte aos sistemas municipais.   

 
 

A promulgação da Lei Orgânica da Saúde e as normas operacionais básicas foram os 
instrumentos de pactuação, ou seja, a legitimação da solidariedade institucional utilizados pelo 
Estado para dar coesão política e administrativa ao Sistema Único de Saúde nos níveis federal, 
estadual e municipal. Tais diretrizes tiveram por finalidade organizar o sistema respeitando os 
princípios da Constituição de 1988, que elevou o direito à saúde “à categoria de direito subjetivo 
público, num reconhecimento de que o sujeito é detentor do direito e o Estado o seu devedor” 
(CARVALHO, 2005, p. 1).  

Todavia, como age o Estado-Nação quando o território como norma (SANTOS, 1994) 
sobrepõe-se ao território normado e estende-se para outros níveis escalares, rompendo a barreira das 
fronteiras internas e permeando o cotidiano das populações fronteiriças com o território brasileiro?  

Para Milton SANTOS (1994, p. 03), “o território é também uma norma, são normas que 
derivam das ações e do próprio território como ele se encontra arranjado”. Sendo assim, “é o uso do 
território, e não o território em si mesmo, que faz dele objeto de análise social. Trata-se de uma 
forma impura, um híbrido, uma noção que, por isso mesmo, carece de revisão histórica” (SANTOS, 
2005, p. 235).  

Daí surge a necessidade e premência de lidar com as diferentes escalas, uma vez que cada 
uma delas evidencia um conteúdo próprio do espaço e implica alteração tanto na proporção de 
determinado fenômeno, como também em sua natureza. “As fronteiras territoriais da escala 
nacional fazem surgir (às vezes de modo débil, às vezes fortemente) um alinhamento ordenado de 
relações cooperativas e competitivas” (SMITH, 2000, p. 143). 

Os planos de integração podem ser visto nesse contexto como instrumentos de 
planejamento que buscam institucionalizar e/ou induzir as normas do território, na medida em que 



“é a escala geográfica que define as fronteiras e limita as identidades em torno das quais o controle 
é exercido e contestado” (SMITH, 2000, p. 144). De acordo com Wanderley Messias da COSTA 
(1999, p. 34),  
 
 

“um conjunto expressivo de políticas públicas brasileiras, agora não mais 
exclusivamente estatais e crescentemente descentralizadas, tem contribuído para o 
atual processo de rearticulação na escala do subcontinente, expresso sobretudo pela 
diversificação e a intensificação dos fluxos, pelo novo significado das relações de 
vizinhança e os enlaces especificamente fronteiriços, e pela entrada em operação e 
funcionamento dos diversos tipos e níveis de redes que têm aproximado lugares e 
alterado a sua posição relativa.” 

 
 
Embora a política do Sistema Único de Saúde seja de caráter estatal e tenha sido construída 

a priori para os cidadãos residentes no Brasil, as próprias dinâmicas territoriais impuseram ao 
Estado a necessidade de pensá-la para além das fronteiras internas. Foi no âmbito do MERCOSUL 
que surgiu, pela primeira vez, a necessidade de discutir a circulação para além das questões 
econômicas e comerciais, mas também no que se refere ao deslocamento populacional na busca por 
políticas de saúde. 

No ano de 1997 foram instituídos dois fóruns específicos para discussão da temática entre 
os países que faziam parte do bloco na época (Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai): a “Reunião 
de Ministros da Saúde” e o Subgrupo de Trabalho 11 Saúde (SGT 11 Saúde). Cada país 
desenvolveu área responsável nos ministérios da saúde e os coordenadores respondiam pela 
organização das atividades, acompanhamento, avaliação e resultados das agendas da Reunião de 
Ministros da Saúde e do SGT 11 Saúde.  

No entanto, como a fronteira terrestre nacional estende-se para além dos quatro países 
acima citados, o deslocamento de não residentes em território brasileiro à procura de serviços de 
saúde nos municípios fronteiriços com o Brasil dá-se também nos outros seis países do continente. 
Sendo assim, foi no contexto da Politica Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) e do 
Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira (PDFF) que a política do SUS passou a ser 
vista como mais um dos instrumentos de integração sul-americana. 

A base territorial das ações do Governo Federal para a faixa de fronteira estabelece como 
áreas de planejamento três grandes arcos, definidos a partir da proposta de reestruturação do 
Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira com base na Política Nacional de 
Desenvolvimento Regional (PNDR) do Ministério da Integração. O primeiro deles é o Arco Norte, 
que compreende a faixa de fronteira dos Estados do Amapá, Pará, Amazonas e os Estados de 
Roraima e Acre; o segundo é o Arco Central, que compreende a faixa de fronteira de Rondônia, 
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul; e o terceiro é o Arco Sul, que inclui a fronteira do Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. (BRASIL, 2010). 

O Sistema público de saúde brasileira alcança todos os municípios de fronteira e, por isso, 
demanda enorme atenção do Estado, uma vez que boa parte do repasse financeiro feito pelo 
Ministério da Saúde aos estados e municípios é com base na estimativa populacional do IBGE. 
Logo,  
 
 

“uma vez que os critérios de repasses de recursos federais para municípios e 
Estados não contemplam a utilização dos serviços por essa população flutuante, o 
sistema público local, na fronteira, fica onerado e normalmente perde qualidade, 
prejudicando sobremaneira uma população já desprovida de infraestrutura básica, 
tanto social, quanto física” (GADELHA e COSTA, 2007, p. 218) 

 
 



Foi por isso que surgiu, em 2005, o Sistema Integrado de Saúde das Fronteiras (SIS 
FRONTEIRA), programa do Ministério da Saúde que teve como objetivo promover a integração de 
ações e serviços de saúde na região de fronteira, contribuindo para a organização e o fortalecimento 
dos sistemas locais de saúde nos municípios fronteiriços. O SIS FRONTEIRA não oferece serviços 
de saúde fora dos limites de jurisdição do território nacional, pois é parte do SUS e obedece à 
legislação do sistema, mas tenta “oficializar” essa população flutuante que, de alguma maneira, 
utiliza da politica de saúde brasileira. 

No próximo item veremos como se constituiu o Programa e como a política de saúde 
brasileira é importante para os debates políticos de integração sul-americana. 
 
A importância da política de saúde brasileira na América do Sul: a experiência do SIS-
FRONTEIRA. 
 

As particularidades e assimetrias dos territórios nacionais que formam os países da 
América do Sul são de toda ordem: política, econômica, ambiental, cultural e social. No que tange 
às políticas territoriais essas divergências são ainda mais expressivas. 

O Brasil, que vive a sua fase de democracia plena desde 1985, quando pôs fim ao regime 
militar que vigorou por 21 anos, instituiu uma politica pública de saúde das mais elaboradas do 
mundo, que tem o Sistema Único de Saúde a sua materialização e os princípios da universalidade, 
integralidade e equidade as suas principais inspirações. Justamente pelo caráter universal e da 
gratuidade de acesso aos serviços do sistema, que não impõe restrições de atendimento a nenhum 
cidadão que se encontra em território brasileiro, é que muitos habitantes dos países fronteiriços com 
o Brasil buscam no SUS alternativas aos seus sistemas locais de saúde, que na maioria das vezes 
fazem parte da rede privada. 

A dificuldade de acesso a serviços assistenciais e a ausência de controle das ações de saúde 
pública observadas nos países de fronteira com o Brasil tem aumentado o fluxo de circulação das 
populações e, consequentemente “ocasionando dificuldades para os prefeitos e gestores municipais 
de saúde na região fronteiriça, bem como para as autoridades dos países limítrofes com o Brasil” 
(BRASIL, 2005).  

Essa situação agrava-se quando sabemos que um dos critérios de repasse financeiro do 
SUS aos municípios é justamente o contingente populacional. Logo, a população estrangeira e os 
brasileiros que residem nos países vizinhos e fazem uso do sistema brasileiro não são contabilizados 
para a base de cálculo dos repasses do Ministério da Saúde.   

Todo cidadão que procura os serviços de saúde nas cidades fronteiriças é igualmente 
recebido como cidadão brasileiro, “gerando uma demanda além do estimado no planejamento local, 
prejudicando a qualidade e principalmente a sustentabilidade da saúde nesses municípios” 
(BRASIL, 2005). Devido à grande extensão e heterogeneidade da fronteira brasileira a situação 
sanitária torna-se muitas vezes insustentável, causando constrangimentos para os gestores no plano 
nacional, estadual e municipal, quando não desavenças internacionais.  

Paulo Cesar Peiter (2007) considera a zona de fronteira internacional como uma região que 
tem características próprias que influenciam no comportamento dos residentes e, consequentemente, 
no processo saúde-doença.  Para o autor, a população fronteiriça cria estratégias que possibilitam a 
superação dos obstáculos existentes diante do limite internacional para usufruir das oportunidades 
existentes do outro lado da fronteira, principalmente se o outro lado for o mais desenvolvido do 
ponto de vista socioeconômico.    

Tendo como justificativa essas constatações o Ministério da Saúde propôs o Sistema 
Integrado de Saúde das Fronteiras no ano de 2005, lançado oficialmente em reunião na cidade de 
Uruguaiana. Contemplado no Programa Mais Saúde – Direito de Todos (2008-2011), no eixo de 
cooperação internacional, o SIS FRONTEIRA contribui para a meta de “melhorar os serviços de 
saúde nos 121 municípios de fronteira” (BRASIL, 2005, p. 08). Atualmente é um dos projetos da 
Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde voltado para a integração de ações e serviços 
na região fronteiriça do país.  



A operacionalização do Projeto SIS FRONTEIRAS foi dividida em três fases de trabalho. 
A Fase 01 foi dedicada à elaboração do diagnóstico local e plano operacional dos municípios 
fronteiriços, selecionando para a primeira etapa da atividade 69 municípios nos estados da Região 
Sul (Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina) mais o estado do Mato Grosso do Sul e para a 
segunda etapa 52 municípios da Região Norte (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima) mais o 
estado do Mato Grosso.  A Fase 02 foi dedicada à qualificação da gestão, serviços, ações e 
implementação da rede de saúde. Por fim, a Fase 03 foi destinada para a implantação de serviços e 
ações de saúde nos municípios.  

No mapa abaixo é possível visualizar a área beneficiada pelo projeto SIS FRONTEIRA:  
 

Mapa 01: Área Beneficiada pelo Programa SIS FRONTEIRA 

 
          Fonte: Relatório do Programa SIS FRONTEIRA, 2005. 
 

Além da execução do Diagnóstico Local e do Plano Operacional, o SIS FRONTEIRA 
também tem como meta promover articulações entre as áreas do Ministério da Saúde e levar os 
principais programas do Governo para a região de fronteira, tendo como objetivo melhorar os 
serviços locais de saúde. De acordo com o “Relatório de Acompanhamento do Projeto” (2008), este 
é um passo inicial para o fortalecimento e a organização dos sistemas locais de saúde dos 
municípios fronteiriços brasileiros. A expectativa do governo brasileiro é de que com a futura 
consolidação do MERCOSUL e a integração dos países da América do Sul venha a ocorrer uma 
inserção mais equitativa na esfera das políticas sociais, e a política de saúde pode despontar como 
exemplo de instrumento de planejamento no processo de integração das ações entre os países 
fronteiriços. 
 
 
 
 



Conclusão: 
 

A análise efetuada neste trabalho mostra como a dimensão política do território é de 
fundamental importância na execução e manutenção das políticas territoriais. No entanto, para além 
das questões de ordem jurídico-normativas, a dimensão “viva” do território, com suas dinâmicas e 
singularidades, imputa movimentos que, muitas vezes, ultrapassam as fronteiras dos Estados 
nacionais, como ocorre na dinâmica da rede de saúde entre o Brasil e os países fronteiriços.  

Isso faz com que o Estado, mais uma vez, use da sua força política para criar mecanismos 
de planejamento que institucionalizem as dinâmicas territoriais naturais. Nesse contexto, a área da 
saúde possui um papel de destaque.  

A saúde constitui um importante e vital vetor de integração entre a sociedade e os cidadão 
fronteiriços, possuindo um papel estratégico para a integração do continente e sendo efetivamente 
operacionalizado através do Programa SIS FRONTEIRA. Contudo, o sucesso das ações de saúde na 
fronteira depende fortemente da articulação política e institucional do Governo Federal com os 
países vizinhos. 

Sendo assim, há a necessidade de articular a saúde com uma política territorial de 
integração para a região de fronteira e para o próprio continente sul-americano, pois “este talvez 
possa se constituir num dos grandes marcos para a consolidação de uma visão não setorial da saúde, 
evidenciando sua relação com as condições de vida dos cidadãos brasileiros e daqueles dos países 
vizinhos” (GADELHA e COSTA, 2007, p. 224), já que muitas vezes compartilham dos nossos 
problemas e de nossa infraestrutura territorial na busca de melhores condições de serviços.   
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