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APRESENTAÇÃO 

 

As queixas entre vizinhos, pela presença de águas servidas a céu aberto, as lagoas com 

caramujos contaminados, os entorpecentes dos postinhos mal guardados e suscetíveis de 

furtos pelos moleques da vizinhança, o banco de sangue da Santa Casa sem refrigeração 

adequada, as aplicações de injetáveis e seus abscessos, os escorpiões, os morcegos, os 

cachorros e as cobras botrópicas (muito antes do “botox estético”), a gaze esquecida pelo 

cirurgião dentro da barriga do paciente operado, o “camarada” da roça que tomou o vidro de 

veneno pensando que fosse café, o metalúrgico que perdeu um dedo e precisa de atestado, as 

crianças sem aula na roça, que o delegado de ensino relacionava às licenças que as 

professoras tiravam no posto de saúde, a reclamação do cheiro da fumaça da fábrica de papel, 

os consultórios sem proteção para exame de raios X, os alvarás, os habite-se, as licenças para 

as festas religiosas com farta produção de comidas, os laudos e exames solicitados pelo 

delegado de polícia... Eram ações de saúde pública ou de vigilância sanitária? 

Como sanitarista de formação médica, a questão que ora se objetiva em investigação 

teórica foi objeto da minha atuação na prática cotidiana, no centro de saúde de 

Pindamonhangaba, entre 1978 e 1983, antes mesmo que a vigilância sanitária se tornasse uma 

área específica. Desde então, as indagações de hoje foram longamente construídas, tendo por 

base uma pergunta simples: que ações eram aquelas, então inseparáveis de um saber 

fundamentado no conhecimento médico da clínica e da epidemiologia? 

Um aumento de ocorrência de diarréias, notificada pelos clínicos e pediatras, 

demandava ações dotadas de um rito administrativo formal – a inspeção, a interdição do 

alimento apontado como possível causador, em inúmeras vias de papéis preenchidos  eram 

os autos. Era preciso coletar amostras, várias  eram provas e contraprovas. Desdobravam-se 

em audiências, com a representação de todos os poderes da cidade: com o Juiz de Direito da 
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Comarca (pelo crime contra a saúde pública do vendedor fraudador), com o presidente da 

Câmara e com os vereadores (os açougueiros precisavam ser orientados para refrigerar as 

carnes expostas à venda), com o prefeito municipal (o mercado precisava melhorar a infra-

estrutura de limpeza).  

Em que momento desse conjunto de atividades se configurava a responsabilidade 

sanitária? Qual a função de tantos papéis – os autos das normas? E o papel compartilhado 

com os líderes informais do povo, no conselho da comunidade do centro de saúde, que dava 

legitimidade às ações no município, mas como compatibilizá-las com as instâncias 

burocráticas da regional de saúde, nos autos? 

Parece quase impossível isolar o olhar metódico que a atitude investigativa requer e 

que muito me custou desenvolver. Há coisas – revela o mestre Antonio Candido, ao pesquisar 

formações caipiras no interior paulista (1964) – que se incorporam ao modo de ver e sentir. 

Para mim, deve-se ao trabalho como sanitarista de centro de saúde a consciência de que é 

importante integrar, na resolução dos problemas, conhecimentos ou ciências que foram 

disciplinadas separadamente. 

No nível central da Secretaria, na Coordenadoria de Saúde da Comunidade (CSC), 

entre os anos de 1983 e 1987, vi nascer a separação das vigilâncias nos seus centros 

especializados. Primeiro, o epidemiológico. Os primeiros casos de uma doença ainda 

desconhecida  a síndrome de deficiência imunológica adquirida (Aids)  pareciam demandar 

cuidado especial e uma nova dinâmica de trabalho. A despeito de certas autoridades sanitárias 

paulistas terem avaliado a advertência como mais uma agitação dos sanitaristas-comunistas, 

pois não acreditavam que poderia ser uma nova doença, muito menos com risco de epidemia. 

Mas também o sarampo, velho conhecido, voltara a ameaçar as crianças e todos nós, os 

trabalhadores da saúde pública da Secretaria de Saúde do Governo Montoro. 



 15 

Criado o Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE), o próprio coordenador da CSC, 

Alexandre Vranjac, foi implantá-lo. Com isso, começava a separação. Restavam muitas áreas 

dispersas, que formariam o outro centro, o sanitário. Era preciso agregá-las, e o então 

secretário, João Yunes, nos deu um prazo. Não parecia possível reformar estruturas tão 

consolidadas: o exercício profissional do Largo São Francisco, o saneamento como reduto dos 

engenheiros sanitaristas, as fiscalizações de farmácias e fábricas poderosíssimas de 

medicamentos, quase todas em território paulista, os alimentos, a poluição ambiental  

Cubatão explodia na mídia, com os casos de anencefalia e aplasia de medula  e a saúde dos 

trabalhadores, que tinha no movimento sindical sua situação de abandono denunciada e 

vinculada à repressão e ao autoritarismo da ditadura. 

Ao agrupar essas questões como ligadas a áreas do risco sanitário, o Centro de 

Vigilância Sanitária de São Paulo se antecipava ao que a Constituição de 1988 instituiria 

como expressão do conceito normativo para a vigilância sanitária (Visa). Ainda eram poucos 

os sanitaristas que discutiam essa temática, formalizavam as orientações da nova luta pelas 

“cartas abertas”. Duas se tornaram sínteses das bandeiras dos sanitaristas da vigilância  a de 

Vitória e a de Goiânia. Na virada da década de 1980-90, aqui, em São Paulo, nos juntamos, os 

paulistas aos cariocas, sanitaristas que durante a transição democrática atuaram na Secretaria 

Nacional de Vigilância Sanitária; logo outros companheiros motivados pelas questões da Visa 

se aproximaram. Propúnhamos uma nova formação, dirigida aos trabalhadores dessa área 

também reformada da saúde pública. A Visa devia ser reconhecida como especialidade da 

saúde pública, julgávamos. 

Por esse tempo, novas indagações se juntaram às anteriores. Em que estruturas se 

reorganizaria esse conjunto de funções integradas, no nível central do Estado? Como se 

construiriam a descentralização e a configuração da responsabilidade sanitária entre os entes 

federados, na nova dinâmica instituída pelo SUS? Como reconstruir, pelas expressões 
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normativas, a vinculação teórica que sustenta a ação de Visa como prática de saúde coletiva? 

Qual a articulação a fazer com as lideranças formalizadas nas instâncias de participação do 

SUS para a área da Visa?  

O contato com os alunos, trabalhadores de Visa, nos vários cursos de especialização, e 

com docentes de muitas áreas, não mais apenas os que cobriam as temáticas da saúde pública. 

Com a organização dos conteúdos nas contínuas revisões das ementas das especializações, 

veio a consciência de que aquelas dinâmicas, instituídas para a formação e a titulação 

acadêmica dos trabalhadores, eram insuficientes para a constituição de um campo de 

conhecimento. A prática da Visa, naturalmente interdisciplinar, não gerava pesquisa aplicada, 

o conhecimento capaz de formalizá-la em novo campo não se enraizava nas universidades. 

Nas grades curriculares das profissões da saúde, seu ensino permanecia ausente.  

Na virada da outra década, no final do século, assisti, da Secretaria de Política 

Estratégica do Ministério da Saúde, à saída da Secretaria de Vigilância Sanitária do último 

andar do prédio da Esplanada. Era parte da reforma do Estado  a instalação de uma agência 

reguladora para a Visa, a Anvisa. Ali testemunhei esforços para se agregarem internamente as 

muitas áreas nascentes e, no externo, na rápida expansão com o mercado regulado, iniciativas 

para não deixar a Visa se afastar do SUS. Pude observar de perto o nascimento de estratégias 

de uma efetiva dialética dos contrários, para a qual tomo de empréstimo a palavra “oximoro”
1
. 

Na busca de tentar compreender oximoros, pude formular novas indagações, posta em 

situação privilegiada, ao presidir a primeira conferência nacional de Visa, em 2001. 

Desde então, como participante do Centro Colaborador de Vigilância Sanitária 

(Cecovisa), junto à Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, com a ajuda 

de antigos e de novos docentes, agora pesquisadores de Visa, tentei articular em três 

                                            
1
 Oximoro  figura que consiste em reunir palavras contraditórias; paradoxismo. (Oximoro. In: FERREIRA, 

Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

1986.) O uso é de Maria Sylvia de Carvalho Franco (1983).  
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momentos essas indagações, num projeto de doutoramento voltado para questões da política 

de Visa no Brasil, olhando-a através do sistema de saúde.  

Do ponto de vista metodológico, é preciso esclarecer que se trata de um estudo teórico, 

que tomado por referência as proposições de Minayo (2004) e de Demo (1987). Esses autores 

consideram que, para uma pesquisa teórica, se parte de conhecimentos prévios, fixados em 

quadros de referência, sobre os quais se exercem movimentos de apreensão, criatividade e 

dúvida, estabelecendo conexões entre as teorias ou remontando as referências, para o contexto 

do que se pretende novo. Nessa direção, a base para a fundamentação deste trabalho partiu 

dos textos tomados como clássicos do pensamento da saúde coletiva brasileira, de orientação 

marxista, da vertente do estruturalismo histórico. Com o apoio e a orientação da Profa. Sueli 

Dallari, fui agregando novas possibilidades teóricas, no sentido de criar, sobre a base 

estruturalista, relações lógicas de articulações compatíveis com o fundamento dos estudos da 

complexidade, que pude acompanhar nos seminários do Lecco-Visa
2
.  

O primeiro desafio foi articular sustentação metodológica para analisar a Visa como 

um processo de trabalho em saúde pública. Essa possibilidade foi organizada sobre o 

referencial desenvolvido por Ricardo Bruno Mendes-Gonçalves, com quem tive o privilégio 

de estudar e discutir, como aluna de mestrado na Medicina Preventiva, no início dos anos 

1990. A aplicabilidade e os limites da transposição dos conceitos de organização tecnológica 

do trabalho em saúde pública para as práticas de vigilância sanitária era uma idéia antiga. 

Tive a possibilidade de contar com a generosidade incondicional de minha orientadora e com 

estímulo para a construção do que me parecia mais que um desafio, um excesso de ousadia 

teórica. Afinal, em tempos de neoliberalismo, desenterrar autores estruturalistas marxistas 

                                            
2
 No Cecovisa, durante o ano de 2006, participei do Laboratório de Estudos da Complexidade e do 

Conhecimento em Vigilância Sanitária (Lecco-Visa), coordenado pelos professores Maria Cristina da Costa 

Marques e Laurindo Dias Minhoto. A complexidade como conceito paradigmático foi adotada para a 

compreensão de fenômenos inter-relacionados, com fundamentação teórica dada por sistemas e áreas do 

conhecimento tradicionalmente distantes. O Lecco-Visa pretende ser uma estratégia da desintegração para a 

reconstrução, no sentido atribuído por Silva (1996), que adota Morin: “a complexidade desmonta a totalidade 

clássica e monolítica, com a preocupação teórica de estabelecer uma nova totalidade aberta, circular, precária e 

em permanente intercâmbio com as suas partes”. 
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pode soar dissonante na regência pós-moderna. Mas foi o próprio ruído da teoria da 

complexidade de Henri Atlan  apresentada por Aleksandrowicz (MINAYO, 2003)  que nos 

autorizou a seguir adiante no propósito.  

Nesse encadeamento de idéias e fatos, no Capítulo I, ao problematizar o conceito atual 

de Visa, listei um conjunto de dez perguntas, síntese das muitas que se foram reconstruindo 

no percurso, que direcionaram o encadeamento do estudo. No Capítulo II, organizados em 

quatro subunidades, os autores e os argumentos. Dos clássicos Arouca e Donnangelo, da 

saúde coletiva do Brasil, pude reler a indicação conceitual que nos legaram e saber dos limites 

que enfrentaram com a base teórica de que partiram. Eles também nos deixam a contribuição 

generosa pela qual superaram os limites teóricos a como expandiram a possibilidade analítica 

com novos autores. Arouca se viu limitado pela produção de Foucault disponível até aquele 

momento, e Donnangelo, por Althusser. Guiada por essas trilhas já abertas, fiz agregações que 

tinham relação íntima com o objeto central do estudo  a Visa, contemplada por dentro da 

saúde pública. Parecia natural que revisitassem autores da história da saúde pública e da 

epidemiologia. E, por último, pela sociologia da formação social brasileira e inspirada  para 

bem e para mal  pela singularidade nacional, constato, sobre o futuro da Visa, que essa área 

é como a jabuticaba  só existe no Brasil. 

O Capítulo III é a atualização da discussão proposta por Ricardo Bruno Mendes-

Gonçalves, de onde parto para identificar três modelos passíveis de ser recortados como 

particulares da Visa. Assim, a Visa como modelo de proteção, de vigilância e de regulação, é 

examinada sob o referencial de um processo de trabalho geral que lhe confere singularidade 

dentro da saúde coletiva. Para esses recortes, organizaram-se os Capítulos IV, V e VI 

Finalmente, este estudo foi possível no Programa de Integração da América Latina  

(Prolam), um programa de cooperação interdisciplinar entre áreas das Faculdade de Filosofia, 

Letras e Ciências Humanas (FFLCH), da Escola de Comunicações e Artes (ECA) e da 
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Faculdade de Economia e Administração (FEA) da Universidade de São Paulo, dirigido à 

integração latino-americana. O país escolhido para uma aproximação analítica foi o México, 

que se revelou, na pesquisa, extremamente pertinente, trazendo elementos novos para a 

análise. O Capítulo VII trata de uma aproximação entre as áreas de Visa dos dois países, 

Brasil e México, na relação com os respectivos atuais sistemas de saúde, ambos como modelo 

de regulação sanitária. 

Nas Considerações finais, o decálogo de onde partiu o estudo foi revisto, menos que 

respondido. 
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I  A VISA NO CONTEXTO CONTEMPORÂNEO 

 

1.1 Problematização do campo de estudo da Visa 

 

O objeto deste estudo é a vigilância sanitária (Visa), componente da política de saúde 

no Brasil, uma área temática ainda pouco estudada, se comparada com a saúde pública. Nem 

entre sanitaristas e profissionais de saúde sua própria denominação tem um entendimento 

único. Em sua prática, articulam-se ações que a tornam objeto de tensão permanente entre 

interesses distintos do setor produtivo e do setor saúde, que no projeto político de cada 

governo atualiza a institucionalização das políticas de proteção e as forças sociais capazes de 

reconhecer e influenciar as normas pelas quais opera.  

Hoje circunscritas como campo de atuação da vigilância sanitária, as ações de proteção 

à saúde das populações começam a tomar forma tão cedo quanto a própria história da saúde 

pública. (DALLARI, 2004). Apesar disso, a afirmação de conceitos próprios desse campo só 

se formalizou definitivamente, nos âmbitos político e jurídico da realidade brasileira, nas 

últimas décadas do século XX. Depois do texto constitucional de 1988, o conceito foi 

regulamentado pela lei n
o
 8.080, de 1990 (artigo 6º, §1):  

[...] um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e 

de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e 

circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo: I – 

o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a 

saúde, compreendidas as etapas e processos, da produção e consumo; e II – o 

controle de prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a 

saúde. 

 

Costa (2004, p. 412-413) retrata a complexa dinâmica que constrói essa base 

conceitual, quando afirma que o campo da vigilância sanitária “lida com conceitos abertos”, e 

acrescenta que “a análise dos textos normativos demonstra que os conceitos relativos aos 
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objetos da vigilância sanitária não são explícitos, nem fixos os seus conteúdos, assim os 

termos vão aproximando os campos do saber”
3
. Nesse movimento, a construção dos conceitos 

revela sua dimensão de produção social. Trata-se de uma mescla de mediações possíveis entre 

conflitos de interesses, com assimilação progressiva de enunciados científicos advindos do 

campo da saúde, mas não exclusivamente, e formalizados como prescrições normativas de 

valor jurídico. 

Outro estudo que contribui nessa linha analisa a conformação discursiva da vigilância 

sanitária nas perspectivas histórica e lingüística, mostrando os contornos que assume o termo 

“controle” nas diferentes dinâmicas de atuação da saúde pública. Situa a área da vigilância 

sanitária como filha legítima da saúde pública e herdeira, no Brasil contemporâneo, da função 

de controle. Tendo sido afastada da atuação junto aos “corpos”, perdeu sua relação com o que 

as autoras denominam “status e privilégio de classe médica” e ganhou autonomia institucional 

como “polícia sanitária”. (SILVA; COROA, 2005, p. 12).  

O espectro de atuação expresso pelas leis brasileiras para as práticas sanitárias define a 

essência de sua função, ou seja, refere-se ao controle do risco sanitário. Mas a abrangência 

desse espectro faz da vigilância sanitária uma expressão de várias políticas públicas (ligadas a 

agricultura, ambiente, comércio e desenvolvimento, entre outras), em suas relações 

intersetoriais. Cabe sempre ao setor saúde o papel operativo específico de proteção às pessoas 

e às populações, por meio de ações com base normativa e jurídica, técnica e científica.  

Quando seu objeto de ação se liga a fatores e determinantes de risco vinculados não só 

à dimensão biológica, mas também à interação das pessoas com produtos, serviços e 

ambientes no interior da dinâmica social, a Visa tem seu reconhecimento dificultado como 

pertencente ao campo de intervenção da política de saúde. Assim, torna-se a área de 

                                            
3
 A obra citada é referência obrigatória para o estudo da vigilância sanitária, pois organiza e sistematiza a 

historicidade das suas bases normativas no Brasil. A expressão “conceitos abertos” aqui está referida aos 

trabalhos de Minayo (2004) e Grau (1988).  
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intervenção em que o afastamento entre riscos e seus efeitos nas pessoas é sucessivamente 

mais interdeterminado, mais inter-relacionado e complexo.  

Da vigilância sanitária, pode-se dizer que, como campo de práticas da saúde pública, 

foi-se conformando por diversas áreas de conhecimento e que, ao enfrentar o desafio de se 

reconhecer como singular, em consonância com sua função de proteção sanitária, pôde 

constituir-se “em um espaço privilegiado de possibilidades de diálogos interdisciplinares 

apoiados na idéia de complexidade”
4
. (VECINA; MARQUES; FIGUEIREDO in CAMPOS et 

al., 2006, p. 705). 

A expressão “vigilância sanitária” adotada no Brasil revela, portanto, uma 

singularidade relacionada a sua conformação histórica, o que demanda, para estudos 

comparados com outras realidades, o estabelecimento de uma correlação, que pode ser feita a 

partir da circunscrição dos objetos formalizados no conceito normativo brasileiro. É provável 

que os espaços organizacionais e os âmbitos em que operam as políticas de saúde pública de 

outros países não coincidam com os brasileiros, mas podem-se reconhecer neles as lógicas 

pelas quais desempenham a função de proteção aos riscos sanitários. 

Nesse sentido, Lucchese (2001) deu uma importante contribuição, ao discutir as 

implicações para o risco sanitário da natureza de diferentes sistemas regulatórios, organizados 

em diferentes países, distinguindo-os pelo setor econômico entre os de economia central e os 

periféricos. Tanto uns como outros foram de alguma forma influenciados pelo modelo norte-

americano, derivado da política de instituição de agências, iniciada nos EUA entre as duas 

guerras mundiais. 

Sob inspiração das idéias keynesianas, num momento histórico de restrição à expansão 

econômica, mesmo em países com forte tradição liberal na economia, como são os EUA, o 

reconhecimento das falhas de mercado respaldou um consenso favorável à intervenção do 

                                            
4
 Para o tema da complexidade, veja-se Aleksandrowicz (in MINAYO; DESLANDES, 2003, p. 49-72), 

especialmente os apontamentos sobre o pensamento de Henri Atlan. 
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Estado, que incluiu até mesmo os economistas mais conservadores. (LUCCHESE, 2001: 59). 

Assim, o modelo de agência reguladora se revestiu de mecanismo de atuação ampliada do 

Estado, que assumiu a regulamentação e o controle das políticas na área social. O Foods and 

Drugs Administration (FDA), com o formato de agência, tem origem nesse cenário. Seu 

espectro de atuação, comparado à Agência Nacional de Vigilância Sanitária brasileira 

(Anvisa), abrange apenas o que aqui se conhece por área de produtos: alimentos e 

medicamentos. 

Depois da II Guerra, alterada a conjuntura econômica, o Estado se retrai. Muitas 

agências mantêm o nome, mas mudam, no novo contexto de um Estado cada vez mais 

centrado na regulação. É esse “novo” modelo que se difunde em outros países, em alguns 

casos já sob a influência recente das idéias sobre o Estado mínimo, adequadas a uma agenda 

internacional conformada por crises fiscais. 

As nações européias adotaram o modelo com adequações particulares, na trilha da 

desregulamentação, como resposta política à crise financeira do Estado de bem-estar social. 

Formataram-se agências reguladoras, expressão da redução do aparelho estatal e de um 

Estado menos provedor e mais regulador. (ABRUCIO, 1998). 

Alguns países periféricos acompanharam os centrais, adotando o modelo de agências a 

partir dos anos 1990
5
. As novas estruturas então reguladoras, apesar de se organizarem como 

agências, ao assumir o controle do risco sanitário, desenvolvem predominantemente ações 

administrativas, dado que esse grupo de países tem baixa capacidade tecnológica para 

desenvolver ações de avaliação e gestão dos riscos. Assim, afastados das possibilidades 

estruturais e institucionais de desenvolver estratégias de predição, análises epidemiológicas, 

medidas e sistemas propriamente de análise de riscos, as regulamentações dos países 

periféricos – importadas dos fabricantes das tecnologias – cumprem precariamente, ou, pior, 

                                            
5
 Na América Latina e no Caribe, criaram agências reguladoras para a vigilância sanitária os seguintes países: 

Argentina (a mais antiga, ainda no apogeu da reordenação da política econômica orientada pelo FMI), Chile, 

Brasil, México, Cuba e, mais recentemente, Colômbia. 
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apenas convencionalmente, uma das funções essenciais da saúde pública  a proteção 

sanitária. (LUCCHESE, 2001). 

No Brasil, a fundação da Anvisa, autarquia especial criada em 1999 como agência de 

regulação sanitária, também acompanhou o processo de reforma do Estado. Na prática, 

subtraíram-se os ambientes do espectro de atuação do órgão central de Visa e, além dos 

produtos de interesse para a saúde, os portos, os aeroportos e as fronteiras (BRASIL, Lei n
o
 

9.782, de 1999), mantiveram-se os serviços de saúde. A agência como autarquia especial 

substitui o modelo de administração pública direta e adota novos mecanismos de controles 

gerenciais, com autonomia ampliada. Paradoxalmente, a mesma lei que a afasta das 

vinculações características da administração direta lhe atribui a coordenação do que até então 

não tinha sido formalmente assumido  o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Esse 

sistema se estrutura pelos órgãos componentes do Sistema Nacional de Saúde (SUS), no 

âmbito da administração direta, com funções específicas, constitucionalmente previstas, de 

eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde, intervindo em problemas sanitários “decorrentes 

do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da 

saúde”. (BRASIL, Lei n
o
 8.080, de 1990). 

A descentralização foi um dos pilares entre as diretrizes que formataram a reforma do 

sistema de saúde no país, o que tornou possível o SUS, diante da singularidade do sistema 

federativo brasileiro. (DALLARI, 2000). No tocante ao processo de descentralização da 

vigilância sanitária, em particular, para a instância federativa do município, Lucchese (2001, 

p. 178) aponta uma inconsistência no arcabouço normativo que o torna incapaz de criar a 

configuração efetiva de um sistema setorial, ou de um subsistema de vigilância sanitária, 

dentro do SUS. O autor ressalta ainda a inadequada distribuição de competências entre os 

entes federados para a proteção aos riscos sanitários, o que, na prática, tem inviabilizado uma 

conformação sistêmica para essa área da saúde. 
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Conforme afirma Costa Marques (2005), não obstante os avanços significativos 

alcançados pelo sistema de saúde brasileiro na última década e a legitimação do SUS como 

uma política de inclusão social, os dados que o Relatório da Situação de Saúde no Mundo 

(OMS, 2004) descrevem para o Brasil indicam a perpetuação de um cenário pouco favorável. 

O resultado é fruto da crônica desigualdade social, refletida na grande iniqüidade de acesso 

aos serviços e ações de saúde, ao que se soma o agravamento da exposição aos novos riscos 

sanitários, decorrentes dos processos de globalização, que se sobrepõem aos antigos sem 

substituí-los. A autora acrescenta que um dos desafios à consolidação do SUS como política 

de direito social está nas atividades de regulação, normatização, controle e fiscalização da 

área de vigilância sanitária, num quadro de desequilíbrio entre as partes envolvidas nas 

negociações de proteção ao risco sanitário (Estado, sociedade e processo produtivo). A 

redefinição dos papéis dos entes federados na implementação de um Sistema Nacional de 

Vigilância Sanitária também faz parte desse desafio. 

No México, Almeida e Pêgo (2002) afirmam ser a reforma setorial da saúde uma 

disputa entre projetos. Apesar de nascer do mesmo marco da nova saúde pública, o modelo 

implantado resultou em sistema com característica predominante centrada na racionalidade da 

eficiência dos gastos em saúde e na liberalização do mercado de serviços médicos, com 

manutenção da profunda desigualdade social, além do acesso regulado por mecanismo de 

“pluralismo estruturado”. (LAURELL, 2001). 

Pelas características mencionadas, a prática da vigilância sanitária deve ser 

considerada em relação aos vários contextos do desenvolvimento do capitalismo. Das formas 

pré-industriais do Brasil Colônia e da República Velha às formas contemporâneas da 

globalização, esses contextos alteram os instrumentos das ações operativas de proteção à 

saúde de pessoas. Prova disso é o fato de que a internacionalização da economia – que 

transforma o mundo, alterando as relações entre países não só no campo econômico mas 
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também no da tecnologia, da política, da comunicação e do direito – tem condicionado um 

ambiente ainda mais tenso para a vigilância sanitária, que agora a contrapõe aos interesses da 

governabilidade nacional, além das tensões anteriores, ligadas ao controle sanitário. 

Pergunta-se qual o âmbito efetivo da proteção sanitária em novos tempos da 

regulação. Aparentemente, é paradoxal que haja, de um lado, tendência à diminuição da 

governabilidade Estatal (no contexto da internacionalização da economia) e, de outro, 

aumento da preocupação com o controle e a segurança das pessoas com relação aos riscos 

sanitários, tornados globais. 

Foucault (2004) tem um argumento importante para a reflexão sobre o problema. Na 

evolução de sua produção, o autor chega à biopolítica como uma idéia complexa, a partir do 

qual propõe o conceito de governamentalidade (arte de governar a gestão dos controles) para 

criticar as formas que o Estado assume no que ele chama de neoliberalismo. Trata-se de uma 

nova dimensão de poder que permite analisar os modos de organização, controle e regulação 

da sociedade de modo a desmascarar o discurso jurídico-institucional  criação do Estado 

liberal na modernidade que dissimula a realidade controladora das políticas que se mantêm no 

novo contexto. Nesse quadro, as práticas do campo de abrangência da vigilância sanitária, 

assim como os aparatos técnicos e políticos que sustentam sua regulação, oscilam entre as 

relações de mercado e as relações sociais, em que a preocupação com a proteção à vida se 

mantém como necessária. Só ao Estado ainda cabe atuar formalmente como árbitro.  

Estudos da vigilância sanitária brasileira (COSTA, 1999; SOUTO, 2004; LUCCHESE, 

2001, entre outros) apontam baixa produção teórica nas últimas décadas, quer pela grande 

complexidade da área, quer por ser desconsiderada, tendo-se tornado talvez a “face obscura da 

saúde pública”. (COSTA, 1999, p. 428). É nesse quadro de insuficiência teórico-conceitual, 

num campo que é permanente alvo de tensão nas conjunturas políticas institucionais, e no 

cenário internacional de incerteza sobre as possibilidades de desenvolvimento com soberania 



 27 

de políticas sociais de proteção de escala nacional, sobretudo na saúde, que se insere o 

presente estudo. 

 

1.2 As indagações que motivaram e direcionam o estudo 

 

Este trabalho parte de grandes indagações. Ao tentar circunscrevê-las para se definir o 

objeto da pesquisa, foram-se explorando possibilidades de relações conceituais, na 

perspectiva de se identificar um método de análise capaz de estabelecer uma interação 

permanente entre a teorização e a prática de que nasceu a reflexão. As indagações formam um 

decálogo direcionador do estudo: 

1) A tensão entre o Estado e o setor regulado, historicamente presente na ação da 

vigilância sanitária, estaria vivendo, na atual conjuntura, uma inversão de sentido, com 

o setor regulado passando a pressionar o Estado? Em outras palavras, a ação de 

proteção não seria contrária à recente reforma do Estado, que o orienta para a 

desregulamentação e para sua menor presença na economia? 

2) Na nova dinâmica de internacionalização da economia, a transferência de 

autoridade do Estado para outros fóruns não acarretaria a necessidade de se deslocar 

uma de suas funções mais características – a proteção sanitária? Isso a afasta 

progressivamente de ser reconhecida como objeto da saúde pública?  

3) A recente substituição do termo vigilância por regulação para a função da saúde 

pública de proteção ao risco sanitário não implica um novo significado?  

4) Quando deslocada da saúde pública, em que campo do conhecimento passará a ser 

fundamentada a norma sanitária?  
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5) Ao contrário do século XX, a saúde pública brasileira deste século precisa recompor 

a biologização, para reaproximar o biológico da vigilância sanitária, como parte da 

saúde pública reformada
6
?  

6) Seriam insuficientes os princípios do Direito hoje usados para dar suporte 

normativo à Visa, requerendo novos princípios, em consonância com o Estado 

democrático de direito? 

7) Existe uma “anomalia” ou apenas uma “aparente anomalia” (SCHWARZ in 

OLIVEIRA, 2003) na criação de uma agência reguladora autárquica e federal, no 

momento em que se reclama a consolidação de um sistema nacional de Visa dentro do 

SUS
7
? 

8) Opera a Visa segundo duas lógicas, uma voltada para fora do sistema de saúde, no 

mercado de serviços, e outra para dentro, no SUS? Seria essa característica reveladora 

do papel inconcluso do Estado em garantir a saúde como direito de todos e seu dever? 

9) O México, com semelhanças com o Brasil na relação de dependência à dinâmica 

internacional do capitalismo globalizado, experimenta organização e contradições 

similares no campo de prática que circunscreve o objeto de atuação da vigilância 

sanitária como proteção da saúde pública? 

10) As questões do saber e da práxis da vigilância sanitária podem circunscrever uma 

área da saúde pública capaz de ser apropriada como um campo de investigação 

singular de políticas sociais para a América latina?  

 

 

                                            
6
 Berlinguer cunhou uma expressão paradigmática para a análise da reforma sanitária brasileira. Considera a 

saúde como o fundamento revolucionário de uma reforma, em conexão com o que a população entende como 

reforma para mais saúde. Mas, “à medida que avança a reforma, vai-se tornando mais administrativa e menos 

sanitária” (in DÂMASO, 1988, p. 89). 
7
 O comentário de Roberto Schwarz faz parte do “prefácio com perguntas” à nova edição de Crítica à razão 

dualista, de Francisco de Oliveira, obra republicada em 2003, juntamente com O ornitorrinco, do mesmo autor.  
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1.3 A natureza do estudo 

 

Este estudo procura investigar a origem das ações que hoje conformam o campo da 

prática de vigilância sanitária no Brasil e, no movimento de sua singularização, identificar 

como se foram construindo as articulações entre suas ações e os conhecimentos que as 

sustentam. O segundo propósito do estudo é estabelecer uma comparação, nesse campo da 

prática sanitária, entre Brasil e México. 

Para tanto, toma como pressuposto que as práticas que hoje compõem a política de 

saúde – parte da seguridade social do país – nascem do campo da saúde pública e empreende 

um primeiro esforço para compreender o encadeamento de duas dimensões: uma político-

institucional (tomada como a práxis) e outra técnico-sanitária (interna à lógica que a organiza 

como um saber operante). Esse saber está considerado como mecanismo que constrói e 

reconhece necessidades socialmente expressas, tomando-as como objeto para o trabalho. No 

movimento de atendê-las, construindo respostas, realiza sua finalidade. 

Apoiada em estudos da saúde coletiva brasileira, esta pesquisa adota a teoria relativa 

ao trabalho, assumindo a proteção aos riscos sanitários como uma necessidade de saúde 

pública cujo saber recorta esse campo, agrega outros e cria uma tecnologia com produtos 

materiais e não materiais, como um “saber-fazer” que, ao realizar suas finalidades (proteger as 

pessoas dos riscos), age sobre ou transforma a realidade cotidiana. 

Pode-se situá-la como uma pesquisa investigativa teórica sobre vigilância sanitária, 

dentro dos estudos de saúde pública brasileira. Embora não exclusivamente, concentra-se no 

século XX, focalizando em primeiro plano as práticas de saúde organizadas como políticas 

sociais, deixando como coadjuvantes as regulamentações normativas próprias da vigilância 

sanitária. 
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SABER    FAZER 

técnico-sanitário    político-institucional 

estudos de saúde 

pública e coletiva 

 

práticas sociais 

 

Visa 

 

análise das instituições 

 

campo das regulamentações 

sanitárias 

 

Ao empreender um caminho teórico, agruparam-se conjuntos de estudos ou linhas teóricas, 

como fontes norteadoras da análise: 

a) trabalhos que se inserem na tradição da saúde coletiva, organizada como campo 

interdisciplinar de conhecimento; 

b) trabalhos historiográficos da saúde; 

c) trabalhos que tratam das práticas de saúde pública na construção crítica da 

epidemiologia; 

d) trabalhos que tratam das questões normativas do campo sanitário no Direito ou da 

formação social brasileira. 

A construção de um caminho metodológico requer escolhas de diretrizes que 

fundamentem os procedimentos de intermediação, capazes de estabelecer ligações, por meio 

de mediações lógicas, entre objetos, questões e instrumentos de investigação. Nesse sentido, 

os modelos explicativos podem ser tomados como ferramentas para as mediações necessárias 

às particularizações. São construções que, a partir da análise de evidências empíricas, a teoria 

científica permitiu que se tornassem técnicas de apoio. 

Além do decálogo, colocam-se, a partir deste ponto, questões teóricas e metodológicas 

a serem respondidas ao longo do trabalho. Como identificar a historicidade do objeto da Visa 

como um dos produtos da prática da saúde na relação com a prática médica? Como entender o 

afastamento das ações de proteção sanitária do núcleo inicial de seu saber-fazer? Como 

identificar, nas rearticulações desses saber-fazer, regularidades capazes de comportar recortes 



 31 

temporais, ou condensações, ou modelos tecnológicos particulares
8
, que respondam a novas 

necessidades estruturadas como práticas sociais?  

No entender de Mendes-Gonçalves (1994), os modelos são possibilidades de se 

explorar o contraditório. Buscam assinalar regularidades que permitem compor os vários 

saberes e práticas articulados de um modo singular e permitem verificar a superação, quando 

apontam para o processo de ruptura e transformação de determinados modos. O autor propôs, 

para a saúde pública no século XX, modelos tecnológicos que este estudo toma como 

referência, visando caracterizar a prática da vigilância sanitária desde sua origem como um 

tipo de trabalho, recortado do processo de trabalho em saúde, que também organizará formas 

singulares de arranjo do conhecimento pelo qual opera: os modelos tecnológicos da vigilância 

sanitária. 

A necessidade de recompor a vigilância sanitária desde sua origem pretende observar, 

para as suas novas formas, sua relação com as transformações havidas ao longo do tempo. A 

investigação busca alargar o conhecimento da realidade social que influencia a mudança, para 

que cada forma possa ser tomada como ponto de partida para o estudo da seguinte. 

Embora não seja um estudo de sociologia política, este trabalho procura, pela teoria 

marxista
9
, agregar possibilidades analíticas metodologicamente coerentes desde sua primeira 

aproximação ao objeto, ao caracterizá-lo no âmbito de uma totalidade histórica. A explicação 

da realidade se faz por decomposição e composição da totalidade, mediante um pensamento 

que vai do abstrato ao concreto, do mais simples ao mais complexo. “Parte-se da totalidade 

abstrata, parcelada, para se chegar à totalidade concreta, que resultaria de múltiplas 

                                            
8
 O conceito de modelo tecnológico como forma de arranjo do saber, e não só como instrumento material, foi 

desenvolvido por Ricardo Bruno Mendes-Gonçalves, em seus trabalhos sobre a organização social da prática 

médica e sobre tecnologia e organização social das práticas de saúde. O autor define tecnologia como um 

“conjunto de saberes e instrumentos que expressa, nos processos de produção de serviços, a rede de relações 

sociais em que seus agentes articulam sua prática em uma totalidade social” (1994, p. 32). 
9
 Recorde-se uma frase de Louis Althusser (1992), também citada por Barata (1993: epígrafe), para dizer dessa 

intenção: “Numa época em que [...] se pensa que o marxismo está morto e enterrado para sempre, em que reinam 

os pensamentos mais fora de moda tendo ao fundo um inacreditável ecletismo e pobreza teórica, a pretexto de 

uma suposta pós-modernidade, permaneço profundamente ligado, não evidentemente à letra, mas à inspiração 

materialista de Marx.” 
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determinações através das quais as categorias vão se transformando e adquirindo concretude”. 

(GERSCHMAN in TEIXEIRA, 1989, p. 125).  

As metodologias capazes de apreender as totalidades são abrangentes na captação do 

macromovimento  reconstroem nos processos históricos as relações de determinação, a força 

motriz da produção nas dinâmicas das organizações sociais. Contudo, resultam em 

generalizações insuficientes para a percepção de desdobramentos e nuanças singulares, 

próprios das múltiplas formas dos modos de reprodução da produção. Os autores que 

participaram da produção teórica que formulou uma nova compreensão para a medicina 

social, qualificando-a como saúde coletiva, já se deparavam na década de 1970 com a 

dificuldade da abordagem da teoria marxista pura: “não é simples recorrer à teoria do modo 

de produção capitalista como instrumental teórico, pois não se a tem acabada”. (PEREIRA, 

1979, p. 98).  

Por isso, já nas primeiras décadas do século XX, grupos de pesquisadores trataram de 

reler a obra de Marx. Na Alemanha, faz parte dessa tradição a criação do que seria, anos depois, 

a Escola de Frankfurt. (FREITAG, 1986). No Brasil, já ao final dos anos 1950, registram-se 

fecundas reflexões e produções na realização do “seminário de Marx” por um grupo de 

intelectuais da Faculdade de Filosofia da rua Maria Antonia, cuja implicação inovadora refere-

se em especial à ampliação das categorias sociais européias e às questões nacionais. 

As categorias históricas plasmadas pela experiência intra-européia passam a 

funcionar num espaço com travejamento sociológico diferente [...], diverso mas não 

alheio, [...] de mesma ordem [...] mas sui generis [...]. A articulação inevitável de 

modernidade e desagregação colonial aparece como anomalia pátria, [...] um desvio 

do padrão civilizado. (SCHWARZ, 1999, p. 95, grifos do autor)
10

. 

                                            
10

 Em Seqüências brasileiras, Roberto Schwarz recupera em forma de ensaio as discussões sobre a realidade 

brasileira. Num diálogo a partir de O capital, o “seminário de Marx” serve como referência de um tempo de 

efervescência intelectual. Sumariamente, a “novidade consistia em juntar o que andava separado, ou melhor, em 

articular a peculiaridade sociológica e política do país à história contemporânea do capital, cuja órbita era de 

outra ordem” (1999, p. 93). Para citar alguns intelectuais do grupo e dar a dimensão da potencialidade que havia 

ali: Arthur Giannotti, Fernando Novais, Paul Singer, Octavio Ianni, Ruth Cardoso e Fernando Henrique Cardoso. 

Numa segunda geração, apareceram Bento Prado, Francisco Weffort, Michael Löwy e Gabriel Bolaffi, além do 

próprio autor. 
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No caminho aberto por nossos intelectuais na tradição das releituras de Marx, 

Gerschman propõe-se a integrar elementos da teoria marxista, ao apontar um marco 

conceitual que denomina “enfoque integrado das políticas sociais [...] que, sem perder de vista 

a teoria marxista, possa nos encaminhar a uma visão mais compreensiva das políticas sociais 

que evite tanto a pura determinação estrutural quanto o voluntarismo dos atores”. (1995, p. 

46). Pretende-se aqui tornar mais sensíveis as análises das políticas sociais em face da grande 

complexidade do papel do Estado no capitalismo dos nossos dias, em particular da política de 

saúde no Brasil no pós-reforma sanitária – em muitos aspectos frustrante, por ter consolidado 

um regime de democracia parcial. Para tanto, faz-se uma ponte metodológica entre o 

marxismo e a concepção weberiana das instituições, por meio das proposições de Claus Offe. 

No marco de enfoque integrado, agregam-se à visão de Offe (1994)
11

 para as políticas sociais 

contribuições da bibliografia latino-americana. 

A contribuição utilizada neste estudo está nessa sistematização feita por Gerschman 

(1995) a partir de Offe (1984). Na obra de Offe Problemas Estruturais do Estado Capitalista, 

identificam-se dois planos para a análise da política social – o estrutural e o singular –, 

articulados mediante relações do âmbito político. 

No Estado capitalista, as políticas sociais no plano estrutural estão ligadas a 

determinações amplas, inespecíficas. No plano singular, particularizam-se por peculiaridades 

que podem ser captadas em duas vertentes: a historicidade da evolução da política social e a 

relação entre a estratégia de racionalização administrativa e a implementação de inovações 

políticas. Ambas são úteis à análise das configurações da Visa no Brasil.  

Para revelar as nuanças que definem os padrões de seleção do Estado capitalista na 

implantação de políticas sociais, Offe (1984) desenvolveu o conceito de seletividade 

estrutural, que servirá de apoio para a análise das especificidades históricas e das 

                                            
11

 Claus Offe pertence à terceira geração de teóricos da teoria crítica de Frankfurt, que estuda as relações do 

Estado no capitalismo tardio. (FREITAG, 1990, p. 100). 
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racionalidades que assumem os modelos tecnológicos da vigilância sanitária. Estes, por sua 

vez, serão identificados pela teoria do processo de trabalho, adaptada de Mendes-Gonçalves 

(1994).  
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II  FUNDAMENTOS PARA UM ESTUDO DA VISA NA SAÚDE COLETIVA: 

TEORIA E CONTEXTO 

 

2.1 A reforma sanitária de 1980 e a produção da sociologia na saúde 

 

Neste capítulo, faz-se uma pesquisa investigativa da Visa sustentada na base teórica 

construída pelo rastreamento de estudos do campo da saúde pública brasileira suficientemente 

articulados. Para apontar a relação entre saber e fazer, nos eixos técnico-operacional e 

político-institucional, há que enfrentar divergências e complementaridades entre os 

argumentos escolhidos nos trabalhos científicos selecionados. Usando o decálogo como 

critério de seleção, identificaram-se ali a estrutura metodológica e elementos conceituais 

usados pelos autores. O encadeamento dos argumentos é sustentado pela linha teórica da 

sociologia crítica derivada de formulações dialéticas. O processo de trabalho em saúde 

coletiva é a linha com que se enlaçam os argumentos, em tessitura que busca revelar a 

especificidade do perfil da vigilância sanitária, traçado sobre a face sanitária das políticas 

sociais. Pretende-se criar uma articulação conceitual que sustente teoricamente nossa 

concepção da Visa como organização tecnológica de um trabalho em saúde coletiva. 

Nessa perspectiva, os trabalhos do que se chamou primeiro grupo discutem as 

principais questões da tradição da saúde coletiva, organizada como campo interdisciplinar de 

conhecimento, inaugurada no seio do movimento pela reforma sanitária no Brasil. Cumpre 

descrever a particularidade do campo da vigilância sanitária, formalizado no novo texto 

constitucional de 1888 e complementado em 1990, para mostrar como a produção teórica do 

movimento sanitário da saúde dos anos 1980 influenciou a formulação dessas concepções.  

Embora nem sempre tenham sido uníssonas e às vezes nem sequer formassem 

consensos, as teorias e análises dos intelectuais, autores e militantes daquele movimento 
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criaram, no Brasil e na América Latina, a medicina social, alterando mesmo sua denominação 

 a saúde coletiva latino-americana logrou marcar sua diferença da clássica saúde pública 

européia que lhe deu origem.  

A pioneira da tradição da saúde pública brasileira abordada segundo um referencial 

metodológico marxista foi Cecília Donnangelo, a partir da primeira metade da década de 

1970. Para Luiz Pereira (in DONNANGELO, 1979, p. 97), seus trabalhos estabelecem as 

“balizas fundamentais para que a prática médica e os serviços de saúde em geral possam ser 

pensados e mais e melhor estudados no campo do materialismo histórico, mais corretamente, 

no campo histórico demarcado pelo modo de produção capitalista”. A autora contribuiu para a 

incorporação das ciências sociais à saúde.  

Silvia Gerschman (1989, p. 126) resume as duas as principais correntes que 

concorreram para a construção desse campo interdisciplinar de conhecimento na saúde 

coletiva. Uma recuperou a definição clássica do processo saúde-doença, apontando sua 

determinação social, e a outra incorporou o método histórico-estrutural, abandonando a noção 

de causalidade vigente até então nas análises da intervenção do Estado nas políticas de saúde 

pelo conceito de determinação.  

Quanto ao movimento da reforma sanitária, Escorel (1987), ao resgatar sua história 

centrada na década de 1980, conclui que sua construção teórica ocorreu em período anterior, 

ao qual denomina “bases universitárias”, ou simplesmente movimento preventivista. Para a 

autora, trata-se da produção de conhecimentos dos anos 1960 e 70, retomada depois como 

linha teórica investigativa de uma teoria social da saúde. Para Dâmaso (1989, p. 61-88), essa 

produção ajudou a construiu “um saber contra-hegemônico e politicamente efetivo” como um 

contra-saber emprestado do movimento preventivista, no engajamento social pela 

redemocratização do país. Amélia Cohn (1987, p. 134, grifo da autora) chama atenção para os 

limites dessa produção: 
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[...] [trata-se de um] saber militante [que] hipertrofiou a ação política em relação à 

técnica, ou seja, a ênfase na montagem de estratégias institucionais de ação em nome 

e para as classes subalternas, em detrimento da formulação de um modelo sanitário 

alternativo de atendimento à saúde. 

 

Com o devido cuidado que deve inspirar nossa proximidade temporal desses 

acontecimentos, o que se quer ressaltar não é a avaliação do movimento ou a efetividade da 

implementação de suas propostas, estudo que já vem sendo feito por vários pesquisadores 

brasileiros
12

, mas resgatar a tensão produtiva no âmbito em que se reformulou o conceito de 

Visa.  

Havia então um esforço de produção teórica que se encadeava como numa corrida de 

bastão, rumo à aparentemente iminente criação de “um contradomínio epistemológico no 

saber saúde-doença” (DÂMASO, 1989, p. 62), ou de um novo marco conceitual operante para 

a saúde como objeto coletivo, capaz de sustentar as reformas políticas.  

Dentre os autores desse período, Teixeira (1985, p. 91) destaca Arouca e Donnangelo 

como capazes de descortinar uma problemática atinente à saúde coletiva “de forma tão 

complexa e profunda que até hoje tem sido o parâmetro fundamental das investigações 

realizadas”. De fato, as obras desses autores estruturaram o princípio do movimento 

preventivista.  

Assim, O dilema preventivista
13

 e O campo de emergência da medicina comunitária
14

, 

                                            
12

 Entre esses pesquisadores, destacam-se Jairnilson Silva Paim, Eugênio Vilaça Mendes, Gastão Wagner de 

Sousa Campos.  
13

 O dilema preventivista: contribuição para compreensão e crítica da Medicina Preventiva, de Sérgio Arouca, 

concluído em 1975, foi defendido como tese de doutorado no ano seguinte, 1976. Tido como um estudo de 

referência, é um dos mais citados pelos pesquisadores da área da saúde coletiva. No prefácio da primeira edição, 

de 2003, já como obra póstuma, Guilherme Rodrigues da Silva sublinha a incongruência de se ter demorado 

quase 30 anos para publicar obra tão requisitada. Sérgio Arouca produziu O dilema preventivista quando era 

ainda professor do então Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade 

Estadual de Campinas. No ano seguinte, transferiu-se para a Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP), hoje 

Escola Sérgio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Em 1986, como presidente da Fiocruz, 

presidiu a histórica VIII Conferência Nacional de Saúde, onde se aprovou a base do que seria em 1988 o texto 

sobre saúde da Constituição. A criação do SUS incorporou as bandeiras do movimento pela reforma sanitária 

brasileira, dotando a saúde das condições de “direito social”, “relevância pública” e “dever do Estado”.  
14

 Campo de Emergência da Medicina Comunitária, tese de livre-docência da Prof
a
 Maria Cecília Ferro 

Donnangelo, publicou-se em 1976, sob o título de Saúde e sociedade. O trabalho foi editado com um apêndice 
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apresentados originalmente como teses acadêmicas, legaram mais que a análise crítica da 

proposta da medicina preventiva  romperam com a tradição teórica da saúde, estruturando 

sua metodologia de análise no campo das ciências sociais. Essa incorporação não foi fortuita, 

mas, de acordo com Dâmaso (in TEIXEIRA, 1989, p. 79), “tratou-se de um recorte 

sistemático, uma incisão profunda no interior daquelas ciências, a partir da inscrição de 

conteúdos disciplinares no método histórico-estrutural”.  

Medicina preventiva e medicina comunitária eram denominações de uma mesma área 

de ensino e pesquisa médica, iniciada no final da década de 1950. Em síntese, essa concepção 

pretendia transformar a prática médica e em saúde por meio de mudanças exclusivamente na 

formação dos médicos. A distância entre propósito e resultado dessas iniciativas fez nascer 

entre os docentes da área a proposição de se realizar um estudo amplo, avaliativo e crítico 

sobre a questão. O grupo inicial reuniu os professores de medicina preventiva de faculdades 

em São Paulo, e em breve se alargou para o Brasil. A iniciativa foi bem acolhida por Juan 

César Garcia
15

, assessor da Organização Panamericana da Saúde (OPS), que por quase duas 

décadas vinha trabalhando com a implantação de programas de saúde preventiva nos países da 

América Latina. Assumindo um papel de catalisador desse processo avaliativo, Garcia 

contribuiu para a introdução das ciências sociais na saúde. Esse novo referencial ensejou o 

aparecimento de núcleos de reflexão sobre o papel das ciências sociais na saúde, em especial 

                                                                                                                                        
do sociólogo Luiz Pereira, que se tornou tão citado quanto o próprio livro. Juntamente com Medicina e 

sociedade: o médico e seu mercado de trabalho, publicado em 1975, como tese de doutorado, é referência 

obrigatória para o estudo da saúde coletiva no Brasil. Donnangelo foi a primeira socióloga do Departamento de 

Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, tendo falecido tragicamente, em 

desastre automobilístico, no final da década de 1970.  
15

 Juan César García, em Pensamento Social em Saúde na América Latina, coletânea de textos organizada por 

Everaldo Duarte Nunes, 1989, onde apresenta tanto o autor como seu trabalho de 1966 a 1984 junto ao 

Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos da OPS. Para a produção e reflexão teórica, 

agruparam-se textos que cobrem os marcos teóricos e conceitos fundamentais, a história das idéias em saúde  

sobre os institutos de pesquisa nos países da América , a educação médica e a análise da produção científica. 

Tambellinni (in AROUCA, 2003, p. 51), organizadora da edição comentada de O dilema preventivista, refere-se 

a Juan César García como um colaborador fundamental para o desenvolvimento de nova forma científica de se 

interpretarem os objetos, os métodos e as alternativas que ultrapassavam o campo médico e da saúde para 

articulá-los ao âmago das ciências sociais. Relata que a forma de atuação de García representava naquele 

momento a existência de processos contra-hegemônicos no interior da própria organização internacional, de 

onde fornecia materiais de leitura cujo acesso a ditadura militar no Brasil obstava ou impossibilitava.  
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sobre a prática e o saber médico. Isso permitiu que se rompesse o obstáculo que 

representavam as categorias positivistas vigentes até então, “cuja superação implica adotar um 

enfoque dialético, que permitirá conhecer as limitações e as possibilidades de elaborar a 

estratégia e as táticas para a luta ideológica no campo da saúde”. (GARCIA, 1989, p. 229).  

 

2.2 O preventivismo: obras e argumentos 

 

2.2.1 O dilema preventivista e a discussão e organização metodológica 

 

Na construção de O dilema preventivista, Arouca dialoga sobretudo com Foucault e 

Althusser. No primeiro, fundamentou a organização de dados e informações apoiado em sua 

produção discursiva. Usou de vasta compilação da documentação histórica da emergência, do 

desenvolvimento e da formação dos conceitos básicos e estratégicos da Medicina Preventiva, 

fez uma organização temporal da produção de Foucault disponível até 1972 e esquadrinhou 

seu percurso teórico a partir de Em Doença mental e personalidade, editado em 1954, onde 

localiza o início do trabalho arqueológico foucaultiano. Arouca buscava um caminho analítico 

paralelo também aos moldes de uma arqueologia da medicina preventiva. Depois, analisou 

Doença mental e psicologia, sem data, e, em seguida, A história da loucura, de 1971. Um 

aspecto singular dessa produção é que, ao rastrear a construção do argumento de análise de A 

história da loucura, de Foucault, para desvendar o que ele chamou de “arqueologia do saber”, 

Arouca construiu uma espécie de outra arqueologia, relativa ao caminho da produção da 

primeira fase foucaultiana. Ressalte-se que esse trabalho é do início dos anos 1970  hoje, é 

vasta a literatura sobre a produção de Foucault, incluindo-se os estudos posteriores a O dilema 

preventivista. Em A história da loucura, apresentam-se os conceitos pelos quais Foucault 

analisa e desvenda os mecanismos que levam a mudança de uma dada condição mental a 
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adquirir o estatuto de doença mental. Essa “doença” é historicamente diversa, nas diferentes 

culturas e dinâmicas sociais. Com O nascimento da clínica, de 1964, Foucault amplia o 

campo de abordagem que lhe permite mostrar as diversidades que formam os enunciados do 

próprio discurso médico dos séculos XVIII e XIX. Daí Arouca extrai a idéia da existência 

sempre excessiva de um significado sobre o significante desses enunciados discursivos, com 

que explica os deslocamentos do discurso da medicina preventiva. A produção de Foucault 

prossegue na descrição das totalidades culturais de As palavras e as coisas, de 1969, onde 

amadurece suas unidades de análise, que denomina “epistemes”.  

Arouca considera esse conjunto da produção de Foucault como a fase descritiva da 

arqueologia e aponta A arqueologia do saber, de 1972, como a síntese teórica dessa fase, 

sobre a qual faz sua crítica e marca sua diferença com o autor. Nesse percurso, Arouca 

elabora um esquema cuidadoso para tratar metodologicamente os discursos na reconstrução 

histórica da medicina preventiva. Segundo Nunes (2003), um dos comentaristas da tese de 

Arouca quando tornada livro, o trabalho passa sobre as estruturas aparentes para “ascender ao 

nível profundo (ou essência) do fenômeno estudado, privilegiando uma das mais engenhosas e 

originais formas de tratar os discursos  a arqueologia histórica”. (NUNES in AROUCA, 

2003, p. 103). Para O dilema preventivista, Arouca usa dois complexos esquemas de 

referência sobre os quais estrutura sua unidade analítica  um discursivo e um 

extradiscursivo. Toma como prática não discursiva o cuidado médico como processo de 

trabalho, qual vê em dois registros: o da intervenção sobre valores vitais dos pacientes e o do 

atendimento a necessidades humanas. Arouca propôs uma inovação para a produção 

acadêmica da área da saúde  a combinação de diferentes recursos teóricos para uma melhor 

compreensão dos objetos investigados. Isso foi amplamente debatido nos anos seguintes, 

como atesta Nunes (2003), que conclui que o estudo de Arouca permanece atual, tendo se 

convertido num dos clássicos da saúde coletiva. 
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A crítica de Arouca a Foucault refere-se a seu afastamento do materialismo histórico. 

Em As palavras e as coisas, Foucault rompe com a continuidade histórica na distinção entre 

saber e ciência que apresentara no conceito de práticas discursivas em A arqueologia do saber. 

Na prática, a discordância de Arouca deve-se à sua convicção de que, na substituição da 

ideologia pelo saber, se perdeu a inflexão que permitia relacionar a ideologia com as relações 

de produção. (AROUCA, 2003, p. 79-83). Contudo, ele ainda usa os conceitos de Foucault, ao 

mostrar, na sua arqueologia da medicina preventiva, as relações com as condições materiais 

em que emerge e se formaliza como processo, no conjunto de outros processos, num 

determinado modo de produção. Agrega a essa articulação conceitos de Bachelard
16

, pois 

admite que Foucault teria se afastado da epistemologia histórica bachelardiana, situando-se 

mais na antropologia, e, ao se desconsiderarem os limiares epistemológicos, as práticas 

discursivas dão lugar a um saber que acaba por assumir estatuto de ciência: “o problema 

fundamental que se coloca na análise arqueológica é o das relações estabelecidas entre as 

práticas discursivas e não discursivas.” (AROUCA, 2003, p. 85).  

Arouca considera seu estudo como uma “abordagem materialista da arqueologia” (p. 

84) e critica a perspectiva da descontinuidade histórica da arqueologia em Foucault, que, ao 

tomar o documento como monumento, o afasta do contexto, tornando-o, a seu juízo, um 

objeto a-histórico. Vale ressaltar, no entanto, que Foucault rastreou alguns séculos para 

compor seus estudos sobre a clínica e a loucura, contra algumas décadas do século XX sobre a 

medicina preventiva contempladas por Arouca. Quanto ao deslocamento de Foucault 

apontado por Arouca, em especial de Bachelard, Machado (2000) argumenta que aquela é 

uma análise histórico-filosófica, que examinou os conceitos independentemente das ciências  

não buscava a racionalidade científica, mas os saberes específicos na modernidade. Por sua 

vez, a epistemologia de Bachelard estudou as regiões de cientificidade, dos conceitos, da 

                                            
16

 Gaston Bachelard, epistemólogo francês, publicou, entre outras, uma obra considerada clássica, em que 

discute seu argumento da historicidade das ciências, A epistemologia (1984).  
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produção de verdades nas ciências, definidas como processos históricos de criação dos 

homens.  

A partir dessa polêmica, Arouca (2203, p. 87) introduziu Althusser, de quem tomou o 

recurso teórico que fundamenta as articulações que O dilema preventivista busca estabelecer, 

ou seja, entre os complexos ideológico-teóricos e as condições reais da existência. Arouca 

focaliza o emprego como recurso de análise do materialismo histórico, que considera uma 

ciência da história. Segundo ele, esse recurso permite demonstrar que “as estruturas de 

historicidade de uma totalidade social são os diferentes modos de produção e que, portanto, 

uma análise histórica de uma totalidade social é o estudo das sucessões descontínuas dos 

diferentes modos de produção”. 

Nunes (in AROUCA, 2003, p. 108) considera que O dilema preventivista é 

contemporâneo ao triunfo do paradigma estruturalista e a sua aparição no Brasil, entre as 

décadas 1960 e 70: “desvendar o mito é a proposta, e para isso vai recorrer a um quadro 

teórico que estruturou o pensamento francês e mundial a partir dos anos 1960.”
17

  

 

O dilema preventivista  os argumentos 

 

A medicina preventiva se tornara um mito, mas a intenção de esclarecê-lo se realizou 

plenamente. Depois de Arouca, estava esgotada a “ilusão” de se constituir com a preventiva 

um modelo alternativo à clínica, pois ela se revelava como uma atitude ausente, incapaz de 

solucionar problemas de saúde ligados às determinações sociais, apesar de conseguir 

                                            
17

 O estruturalismo como posição filosófica afirma que o fenômeno da vida humana não é inteligível a não ser 

por meio de suas inter-relações. Essas relações são a estrutura e, por trás de variações locais nos fenômenos de 

superfície, existem leis constantes da estrutura abstrata. Mitos, em especial, como condições historicamente 

construídas, no intrincado de múltiplas determinações (sociais, antropológicas, políticas etc.), podem ser 

revelados e foram objetos privilegiados dos estudos estruturalistas. Os lingüistas adotam as contribuições do 

estruturalismo com novas leituras dos sistemas de signos. Diversas formas de aplicação no campo das ciências 

sociais formalizaram novas correntes de pesquisadores. Algumas releituras estruturalistas  como Lacan da obra 

de Freud e Althusser da de Marx , foram tão polêmicas que acrescentaram adjetivos às teorias originais. São 

muitas as vertentes estruturalistas, e Michel Foucault é considerado um dos mais importantes autores do 

estruturalismo epistêmico. (BLACKBURN: 1994, p. 364-5). 
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idealmente reconhecê-los. Desvendado o mito, permanecia o dilema: qual o caminho para a 

superação da problemática situação de saúde do país e da América Latina?  

No estudo, considerou a preventiva como um discurso que fala de uma medicina 

adjetivada que almeja ser o próprio futuro da medicina, capaz da articulação de instâncias 

normativas legitimadoras, onde se fundem várias modalidades discursivas. Arouca examina 

quatro: (a) a que empreende a reorganização do conhecimento em modelos de história natural 

da doença; (b) a combinação da abordagem estatística com a clínica, (c) os discursos que 

envolvem a descrição qualitativa de experiências pessoais e institucionais bem sucedidas e (d) 

a combinação sobreposta num único discurso de objetos vindos de diferentes áreas do 

conhecimento: ciências sociais, psicologia, pedagogia, ecologia etc.  

O novo objeto da medicina  a preventiva  era trazido como uma composição entre 

produção de conhecimento científico e desenvolvimento de atitudes. O discurso a ele 

referente deixava permanentemente em aberto a questão sobre sua natureza, o que era uma 

barreira permanente para sua incorporação na prática. (AROUCA, 2003, p. 119).  

O desvendamento das artimanhas das relações discursivas se fez pela identificação das 

categorias analíticas e seus respectivos efeitos encobridores. O modelo da história natural das 

doenças era apresentado num discurso que ampliou o objeto da clínica numa articulação 

paradoxal: ao mesmo tempo em que o reduz, reifica-o, separando corpo social e corpo 

biológico. Nas palavras de Arouca (2003, p. 126): 

[...] a causalidade circular determina a articulação ideológica no interior de cada 

disciplina, pois, ao relacionar o seu objeto como causa e efeito das condições de vida 

das populações, abre a possibilidade de um discurso ideológico que do seu próprio 

interior se oferece como projeto e alternativa para aquelas condições de vida.  

 

Quando tomados como inespecíficos, fora de qualquer relação com o contexto de 

origem, o conhecimento científico e o saber resultado de uma atuação prática numa realidade 

social específica podem ser considerados, ao mesmo tempo, articulados e independentes. 
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Concretamente, esse recurso encobre as contradições e as determinações estruturais, pois atua 

por meio de representações. Esse argumento permite concluir que o conhecimento se articula 

ideologicamente com o saber.  

Assim, para Arouca (2003), o ponto do contato do conhecimento científico com a 

realidade, através da sua possibilidade de intervenção, se faz sobre a criação de uma nova 

visão do mundo, e é nessa perspectiva que a preventiva pretende se redefinir como uma 

profissão de caráter essencialmente “projeto-alternativa-interno” à sua área profissional (p. 

128). O discurso encobridor concebe a idealidade da transformação social, calcada na 

estratégia de formação de um novo profissional médico, como capaz de reorganizar a 

realidade social pelo novo ato médico.  

Outro argumento que merece destaque é o papel do expert das instituições 

internacionais no movimento de inculcar inovações nas políticas de saúde pela via da 

educação. Arouca (2003) denuncia a intenção estruturalizante dessa metamorfose do discurso, 

produto do trabalho grupal, em informe ou recomendação, cuja autoria se confunde com a 

própria organização patrocinadora. Não se trata da opinião de conceituados especialistas, de 

experiência pessoal combinada com trabalho ou de um sujeito perante o discurso, mas da fala 

da instituição que se espraia na internacionalidade: “não são as regras do discurso operando 

em plena liberdade, há antes um novo conjunto de relações sociais que se estabelecem.” (p. 

130). As relações assimétricas entre os países se refletem no fenômeno da dependência, e o 

discurso preventivista faz parte de uma construção inteiramente transpassada por vieses 

ideológicos. Gerado num país central do modo de produção capitalista, cria um espaço a ser 

preenchido por intelectuais ideológicos, que passarão a ser os seus sujeitos nos países 

periféricos. O discurso abre espaço para os sujeitos, para a institucionalização dos lugares que 

ocuparão e para sua legitimação: “propicia os objetos, as estratégias e todo um instrumental 

conceitual, que será utilizado na construção teórica do real no país dependente.” (p. 140).  
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O discurso que apresenta a nova intervenção da saúde traveste de técnico uma espécie 

de misto ideológico, fazendo da medicina preventiva um amálgama de circunstâncias muito 

diferentes. Começa com a reaproximação do discurso da higiene do século XIX em outro 

contexto, o da proteção coorporativa dos médicos norte-americanos. Em função do aumento 

vertiginoso dos custos assistenciais, instalou-se, na década de 1930, a ameaça de estatização 

da atividade médica, mesmo nos EUA. Era um tempo de reorganização da economia, com 

ampliação das funções do Estado como interventor. Esse período foi um recuo tácito dos 

liberais frente às correntes keynisianas, já sob uma nova divisão de poder internacional na 

dinâmica da grande depressão econômica da época. Na década seguinte, já no pós-guerra, 

reabre-se o debate sobre a redefinição da responsabilidade médica, sob outras motivações. 

Nesse momento, o contexto da discussão era a ampliação dos direitos sociais, e o cuidado 

com a saúde figurava como uma das reivindicações. Nos países da Europa, a saúde passou a 

ser assumida como condição de direito, imputando-se ao Estado a responsabilidade pelo 

provimento do acesso à assistência médica, o que interferiria com a condição dos médicos no 

exercício de sua prática profissional como liberal. Potencialmente, o cuidado médico era um 

lugar de consumo, e a assistência, um setor do consumo produtivo. A produção das 

mercadorias do cuidado médico gera, além de objetos de consumo, o modo e o desejo de 

consumo.  

Para articular essas determinações de diferentes naturezas de base econômica e de 

relações produtivas no discurso técnico-científico médico, misturavam-se várias teorias e 

conceitos do campo da saúde  conjugaram-se a visão ontológica da doença, com concepção 

dinâmica da saúde e da doença, de Canguilhem
18

, com as proposições ecológicas de Leavell e 

                                            
18

 Em O normal e o patológico, George Canguilhem apresenta a discussão que fundamenta a organização da 

doença como categoria individualizada.  
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Clarck
19

. A medicina preventiva marcou uma delimitação com a medicina social e a saúde 

pública, viabilizando, a partir dos EUA, a afirmação da clínica privada.  

No ideário da medicina preventiva, não há uma teoria que discuta a articulação da 

medicina com a sociedade, mas se usa a história natural da doença para uma articulação 

naturalizada das determinações sociais. Como decorrência, a atuação profissional prescreve 

técnicas e condutas num discurso de neutralidade, como se elas tivessem valores de troca 

equivalentes numa sociedade capitalista. As condutas passam a ser sistematizadas nos níveis 

de prevenção e, sob o paradigma médico, apagam-se as determinações das diferenças sociais. 

A prática da preventiva deixa de ser histórica e se transforma em mito, “na medida em que 

uma das funções do mito é exatamente fazer desaparecer a história do seu objeto; ao tornar-se 

o mito, o que desaparece é a articulação histórica da medicina com a sociedade da qual 

emergem os diferentes saberes, as taxonomias, as legitimações e as geometrizações desse 

espaço contraditório da saúde e da doença”. (AROUCA, 2003, p. 174).  

Assim, na formação dos conceitos da medicina preventiva, é fundamental o fato de o 

discurso biologizar enunciados provenientes de diferentes domínios.  

 

O dilema preventivista e as questões do decálogo 

 

A primeira identidade entre O dilema preventivista e o decálogo que nos orienta aqui é 

pela formação do mito, em seu duplo movimento de apagar a historicidade de seu objeto e de 

desvinculá-lo dos contextos sociais de onde emerge. Várias questões do decálogo perguntam 

pelas causas do afastamento progressivo dos objetos da Visa do campo da saúde pública. As 

possíveis hipóteses podem estar tanto dentro quanto fora da área da saúde, nos setores onde se 

operacionalizam outras políticas públicas. O texto do dilema dá muitos elementos para a 

                                            
19

 Os epidemiologistas Leavel e Clark organizam a classificação das diferentes fases relacionadas à doença como 

processo dinâmico: a pré-patogênese, a patogênese e a pós-patogênese. A cada um dos períodos correspondem as 

diferentes modalidades de intervenção na saúde: promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.  
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sistematização dos dilemas da Visa. Identificam-se similaridades aos processos de 

encobrimento das contradições da Visa na política de saúde em cada uma das quatro naturezas 

discursivas  na sobreposição da história natural das doenças com a teoria social, na 

combinação da estatística com a clínica, na validação de experiências pessoais como 

institucionais e na combinação de racionalidades diversas, reificadas no apagamento 

ideológico de suas origens. Todas essas modalidades dão chaves para o desvendamento de 

mecanismos encobridores da Visa, onde a matriz estruturalista revela seu vigor, em especial, 

no plano das relações de determinação mais amplas. É preciso fazer uma análise desses planos 

ampliados para se discutirem as questões relacionadas ao modelo de regulação que o Estado 

adotou  serão razões do neoliberalismo? Numa aproximação com as quatro modalidades 

discursivas, o denso encadeamento argumentativo do autor enseja articulações com os objetos 

em estudo da Visa, em particular, o cuidado médico como lugar de consumo. Na sociedade 

capitalista, a racionalidade da proteção aos riscos sanitários reproduz valores que se devem 

pôr em evidência nas tensões do objeto da Visa.  

O discurso da medicina preventiva revela alguma semelhança com a formação 

conceitual do discurso normativo da vigilância sanitária, com uma possível inversão de 

polaridade entre a biologização do social da década de 1970 e a desbiologização do 

econômico do século XXI nas determinações dos riscos sanitários.  

 

2.2.2 Saúde e sociedade  discussão e organização metodológica 

 

Em Saúde e sociedade, Donnangelo (1979, p. 97) analisa a emergência da medicina 

comunitária, considerando-a como um projeto particular de organização da prática médica 

recortada da prática social. Repondo-as em outros termos, a construção discursiva abre e 

reabre questões acerca da prática da medicina nas sociedades, resultando dessa análise uma 
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produção teórica não só criativa como fecunda. É um estudo sobre capitalismo e saúde, ou 

saúde e capitalismo, como afirma no apêndice Luiz Pereira. 

Donnangelo estrutura o objeto da saúde no campo da sociologia em termos do 

materialismo histórico, em dois movimentos: no primeiro, toma como objeto a prática médica, 

ou os serviços de saúde, no campo histórico demarcado pelo modo de produção capitalista; no 

segundo, distingue as funções, na teoria do modo de produção capitalista, onde analisa 

concretamente a formação capitalista do trabalho médico, pela apreensão das determinações 

que articulam a infra e a supra-estrutura. Estudando os mecanismos da medicalização da 

sociedade, no exame das funções do Estado contemporâneo, Donnangelo deparou com a 

incompletude da formulação das funções da supra-estrutura pelos athusserianos, e isso, no 

dizer de Luiz Pereira “foi o que levou a autora ao recurso direto a Gramsci”. (p. 107).  

A prática médica se estrutura por referência a objetivos que são dados fora dela  esse 

é o cerne da questão. A afirmação parece inegável, mas a autora dialoga com a vastíssima 

bibliografia da história da medicina que tenta mostrar o contrário, postulando uma razão 

intrínseca, interna, naturalmente originária da própria medicina. Nesse sentido, também essa 

obra desvenda um mito  a “arte” da medicina reivindica certa posição de destaque na grande 

caminhada da humanidade em seu processo civilizatório. Em Saúde e sociedade, evidencia-se 

a historicidade da prática médica vinculada à estrutura econômica, à construção política e 

ideológica das sociedades em que se integra. Ao mesmo tempo, revela-se sua articulação com 

as formas de produção de serviços e com a estrutura social. É na construção dessas evidências 

que a autora mostra a particularidade da prática médica em relação a outras práticas. É quase 

impossível estabelecer limites precisos entre o objeto e o produto, pois ambos se 

consubstanciam no imediatismo dessa prática num mesmo espaço que é o corpo. Para 

problematizar sua institucionalização, Donnangelo estabelece uma espécie de diálogo 
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triangular com dois autores do materialismo histórico  Poulantzas
20

 e Althusser. Aquele 

procura romper com a distinção entre o domínio das estruturas e o das práticas que este 

considerava na organização das práticas sociais estruturadas na sociedade capitalista. Trata-se 

de distinguir, na complexidade dessa formação social, as diferentes funções estruturais. A 

questão final é revelar o papel do Estado aí. Althusser enfatiza a determinação da infra-

estrutura, e Donnangelo afirma sua insuficiência para dar conta da complexidade desse objeto. 

Considera que tomar a infra-estrutura do modo de produção capitalista pelo seu núcleo  a 

produção imediata , como práticas sociais estruturadas de produção de mais-valia, não é 

suficiente, pois vê uma contradição em se separarem trabalhador e meios de produção, ou a 

relação de apropriação real e a relação de propriedade econômica (p. 41-46). O conhecimento 

das relações de determinação na supra-estrutura deve ser incorporado e valorizado e, para 

tanto, Donnangelo (1979, p. 41) adota os argumentos de hegemonia, de Gramsci, e a 

problemática da distinção entre sociedade civil e sociedade política: 

[...] as condições supra-estruturais de continuidade ou de superação da estrutura 

elaboram-se no conjunto das relações e instituições da sociedade e não necessitam 

ser exclusivamente identificadas com agentes e instituições diretamente articuladas 

com o aparelho de Estado. 

 

Na discussão sobre o papel das normas da prática médica, vale-se ainda de 

contribuições de Boltanski, de que destaca a dimensão político-ideológica na análise do 

sentido do consumo e das decorrentes relações de antagonismo.  

O recurso de Donnangelo a esses autores visa contestar a concepção da supra-

estrutura, do modo de produção, como constituída por uma instância jurídico-política e outra 

ideológica, para pensá-la como uma única instância em que se distinguem duas dimensões. 

No apêndice, Luis Pereira sintetiza o diálogo entre Donnangelo e os autores em que 

                                            
20

 Poulantzas, autor marxista da escola funcional estrutural, restitui ao debate as questões de Gramsci e articula 

as categorias infra e supra-estrutura como expressões políticas da luta de classes, enfatizando a política de 

Estado. Ele cria um formalismo na análise. Donnangelo usa, em especial, Hegemonía y dominación em el estado 

moderno (1962) e Poder político y classes sociales em el estado capitalista (1972).  
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ela se baseia para a análise dos conceitos marxistas de infra e supra-estrutura e do papel 

político da ideologia burguesa dominante, que não só justifica os interesses econômicos das 

classes dominantes, mas sobretudo pressupõe, compõe ou impõe a representação de uma 

“igualdade” de indivíduos privados, idênticos, desconectados e isolados, unificados na 

universalidade política do Estado-Nação (p. 104-108). É precisamente por esse mascaramento 

da dominação de classe que a ideologia jurídico-política desempenha o papel particular de 

coesão.  

 

Saúde e sociedade  os argumentos 

 

Em Saúde e sociedade, produzido em plena ditadura militar, na Faculdade de 

Medicina do maior complexo hospitalar da América Latina, berço da medicina tecnológica, a 

maestria de Cecília Donnangelo apresenta argumentos que fazem desabar mitos do sacerdócio 

médico e da prática médica liberal  a crença do juramento no colóquio singular entre o 

médico e o doente, a devoção vocacional capaz de ultrapassar quaisquer interesses materiais, 

a prática para a qual “cada caso é um caso” e o encontro entre ciência, arte e sacerdócio são 

expostos a uma vigorosa contextualização teórica, reveladora dos valores e da dinâmica da 

produção capitalista.  

Mas essa advertência feita à escola médica não é o principal objetivo da obra, que 

pretende sobretudo clarear a formação da política da saúde, o papel do Estado e a 

singularidade dessas articulações no Brasil de então. Apoiada em Polack, Donnangelo 

identifica fragilidades na prática clínica, no que se refere a seu fim: “ela mascara a doença no 

uniforme de seus signos reconhecidos, caracteriza-a, chega mesmo a reduzi-la ao conjunto de 

elementos que o médico apreende apesar de seu doente, sem seu testemunho”. (p. 22). Com a 

substituição progressiva da medicina liberal pelas novas modalidades de organização 
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produtiva, os novos recursos tecnológicos exigem concentrações financeiras só compatíveis 

com grandes unidades de produção. A penetração do capital, com todos os seus “corolários”, 

separa definitivamente o trabalhador médico de seus meios de trabalho. O hospital 

segmentado em unidades clínicas é uma espécie de precursor do shopping center. Além disso, 

no plano das representações sociais, o desenvolvimento tecnológico produz a medicina como 

área privilegiada para a interferência nos fenômenos da vida e da morte, contribuindo para 

politizar o “fato médico”. (p. 21). A mítica se transforma, mas não se extingue, a saúde é cada 

vez mais só a questão da doença, exterior ao ser, tangível pelos meios, e tem no ato médico a 

intermediação privilegiada de uma cadeia produtiva que cada vez mais se alonga, embora ele 

não perca o lugar da proximidade dos corpos. “Politizar o fato médico é encontrar aquilo que, 

na doença, apesar do brilho da medicina, protesta contra a ordem social e, por conseqüência, 

em sua consciência elaborada, a ameaça.” (p. 22). Mas, na condição de vida, a categoria saúde 

e doença só é reconhecível no plano das experiências; segundo a autora, a construção da 

normalidade não é dada por uma ciência da vida, mas por seus fatos como expressão 

biológica. A norma de que fala Canguilhem  “os modos de andar na vida” , como critério 

para a normatividade, não se limita ao corpo biológico. Ele se elabora e reelabora no conjunto 

complexo de relações externas, de modo que só se realiza, mesmo como estrutura anatômica e 

fisiológica, através de qualificações ou determinações que adquire no plano da existência 

material e social. Se a prática médica como prática técnica que toma por objeto o corpo 

permanece individualizada no nível do ato terapêutico, a medicina institucionalizada, pela 

forma com que seleciona patologias, incorpora e utiliza tecnologia, favorece o atendimento 

diferenciado das classes sociais e reproduz o caráter classista da sociedade.  

A discussão sobre a historicidade da medicalização da sociedade permite identificar as 

diferentes e contraditórias funções do Estado na modernidade.  

Sobre o movimento social que tornou a saúde um direito, Donnangelo dirige sua 
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análise especialmente a países centrais, e mostra que a manipulação se faz em termos de se 

garantir um consumo mínimo, efetivo ou apenas prometido
21

, de que o consumo de serviços 

médicos e de saúde em geral é um item, não só para trabalhadores assalariados, mas para 

todos os indivíduos-cidadãos. Nessa análise, inclui-se a contribuição de Luiz Pereira. Os 

indivíduos-cidadãos passam a ter peso de categoria e, ultrapassando em abrangência os 

trabalhadores assalariados, os ocultam. Assim, o mínimo de consumo de serviços médicos e 

de saúde em geral é erigido em “direito social” de todos os indivíduos-cidadãos e tem sua 

contrapartida na noção de medicalização da sociedade. Para Luiz Pereira, a menos que se 

recorra ao reducionismo economicista, a medicalização da sociedade tem que ser retida em 

sua dupla determinação “infra e supra-estrutural, cabendo pensar no peso diferencial de uma 

ou outra, conforme os contingentes populacionais da formação social que reproduz o modo de 

produção capitalista”. (p. 114).  

O estudo conclui que a medicina comunitária faz parte do processo de medicalização 

da sociedade, que responde a determinantes econômicos e políticos não visando diretamente a 

acumulação, mas um aspecto da reprodução da estrutura social pela mediação do político, e 

não do momento da produção. Dirige-se a categorias sociais excluídas do cuidado médico e 

constitui-se em seu conjunto como prática médica alternativa, revelando um aspecto de 

diferenciação interna do campo médico articulado à estrutura social.  

 

Saúde e sociedade e as questões do decálogo 

 

Para ser vista como um trabalho da saúde, a Visa precisa recuperar a racionalidade 

original da prática médica e, no rastreamento histórico da transformação dessa prática, buscar 

identificar os mecanismos de seu afastamento. A contribuição dessa obra é nuclear para essa 

                                            
21

 Vale lembrar que essa tese de Donnangelo é concluída mais de uma década antes da Constituição 1988, de 

modo que a expressão “apenas prometido” não é uma referência ao Brasil atual, apesar de assim fazer supor.  
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empreitada. A hipótese a investigar é que se tenha interposto o risco entre o objeto  a 

proteção às pessoas  e o produto dessa prática. Este não se apreende mais no corpo humano, 

mas nos corpos imateriais dos instrumentos pelos quais a clínica opera, até que, com o 

consumismo induzido pelo ato médico, a condição de mercadoria amplie sucessivamente essa 

intermediação e, portanto, a própria condição. 

Nesse sentido, não pode ser casual o fato de a reforma sanitária ter fundamentado a 

expressão normativa da Visa de modo tão abrangente na relação com as questões assistenciais 

da saúde quanto se vê no texto constitucional. As perguntas do decálogo precisam antes 

desvendar a sobredeterminação do biológico sobre o social nas práticas da saúde, na sua 

relação histórica e como construção do processo produtivo estruturado na sociedade desigual 

do Brasil. A reforma sanitária brasileira pode ser analisada à luz da seletividade que 

Donnangelo imputava aos mecanismos sociais do projeto da medicina comunitária. Passados 

30 anos, a sociologia política pode trazer novas categorias de análise, mas os componentes 

cultural e político-jurídico no âmbito supra-estrutural da sociedade, não mais dividida em 

classes mas esfacelada pelo consumo, reiteram os condicionamentos, via mercado, do que se 

pretendia universal. E Saúde e sociedade permanece atual.  

 

2.2.3 Questões da saúde na sociologia pós-preventivistas 

 

Os trabalhos de Arouca e Donnangelo pavimentaram o caminho que se estendia a 

partir deles, como se tivesse havido “um deslocamento de um paradigma clínico em direção a 

um paradigma histórico-estrutural”. (DÂMASO in TEIXEIRA, 1989, p. 81). Depois dessas 

produções, os estudos passaram a focalizar a organização da prática de saúde na perspectiva 

de análise social, incluindo a discussão do papel do Estado brasileiro na configuração 

histórica dessas políticas. Com a substituição da causalidade pela determinação, emergiu uma 
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nova agenda de pesquisa, que viu no método histórico-estrutural a possibilidade de analisar as 

políticas de saúde dentro do marco mais amplo no estudo das políticas sociais, entendidas 

como resultado das determinações estruturais na intervenção do Estado. 

Dâmaso (in TEIXEIRA, 1989, p. 61- 89)
22

 avalia o movimento da reforma sanitária da 

década de 1980 do ponto de vista da prática científica. Estabelece dois eixos para a análise das 

produções  um, político, tomado como práxis em que as análises fazem coro com o 

movimento da redemocratização, outro, discursivo, do saber, com estudos que buscam as 

novas articulações do processo saúde-doença. Avaliando a contribuição dessa distinção para o 

campo da saúde coletiva, entende haver uma confrontação de paradigmas entre o histórico-

estrutural e o clínico, sem que se tenha construído uma mediação entre eles. A medicina 

preventiva não o fez, e a epidemiologia social, controversa entre os próprios epidemiologistas, 

talvez tenha buscado aproximar os campos biológico e social; não há registro de um novo 

paradigma. (ALMEIDA, 1992, 2000; AYRES, 2005)
23

. A produção teórica desse período 

mostra que a saúde passava a merecer um ângulo de análise ampliado, mas ainda não se 

avistava na longa trilha aberta a indicação para o novo marco, a resposta a essa possibilidade 

de mediação entre os paradigmas. Segundo Damaso (1989), o deslocamento das reflexões é 

também contraditório, pois, por um lado, representou um grande avanço no nível 

                                            
22

 Dentre esses autores, destaque-se Sonia Fleury, organizadora do livro desta referência  Reforma sanitária: 

em busca de uma teoria, publicado em 1989 , fruto de um projeto que coordenou na Fiocruz, para estudo e 

análise das políticas de saúde no Brasil. Fleury tem inúmeros outros trabalhos publicados na área de saúde 

coletiva, entre eles, (Im)Previdência Social: 60 anos de história da previdência no Brasil, de 1985. Juntamente 

com Jaime Oliveira, Sonia Fleury foi também uma ativista do movimento da reforma sanitária. No final da 

década de 1980 (1989, p. 39, grifo nosso), propunha uma definição para a reforma: “refere-se a um processo de 

transformação da norma legal e do aparelho institucional que regulamenta e se responsabiliza pela proteção à 

saúde dos cidadãos e corresponde a um efetivo deslocamento do poder político em direção às camadas 

populares, cuja expressão material se concretiza na busca do direito universal à saúde e na criação de um sistema 

único de saúde sob a égide do Estado.” Três anos depois, em Saúde: coletiva? Questionando a onipotência do 

social, publicado em 1991, reformula sua própria definição de 1989 (1991, p. 9): “a experiência da reforma 

sanitária no Brasil tem nos levado a sucessivos, exaustivos e insuficientes exercícios de autocrítica da práxis 

daquilo que se convencionou chamar de movimento sanitário.” A citação pretende caracterizar a densidade da 

presença simultânea da reflexão para a construção teórica e do envolvimento ideológico dos autores e atores 

daquele movimento.  
23

 Nos primeiros anos do século XXI, a vigilância em saúde no Brasil recoloca na cena da saúde pública uma 

promessa de mediação paradigmática nessa perspectiva. No entanto, na falta de produção teórica dessa natureza, 

não é mais provável como uma proposta de arranjo organizacional, apoiada pela OPS na harmonização das 

estruturas para a função de vigilância das doenças entre os países? 
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sociopolítico, mas, por outro, deixou questões não resolvidas, em muitos casos, evitadas. A 

produção teórica da época incluía um forte componente de militância política pela volta das 

liberdades democráticas, de modo que não se aprofundou suficientemente nas análises no 

âmbito micro, na singularidade das práticas sanitárias. Não se pode dizer que a hegemonia de 

um saber organicista tenha sido superada por um saber contra-hegemônico histórico 

estrutural, reafirma o autor.  

Apesar disso, é importante reiterar que se trata de dois módulos de questões 

paradigmáticas que não se ajustam a ponto de gerar respostas imediatas, no nível da prática, 

correspondentes à desmontagem teórico-ideológica.  

O movimento sanitário será marcado profundamente pelo fato de que, ao mesmo 

tempo em que a teorização e o planejamento anti-hegemônicos possibilitam intervir na 

realidade política da saúde, a grande maioria dos clínicos mostra-se pouco entusiasmada com 

a proposta reformista.  

Nessa direção, Mendes-Gonçalves (1994, p. 31)
24

 faz referência às investigações que 

se vinham fazendo no Brasil e constata uma mudança significativa, pela tematização das 

características internas da prática médica, “enquanto prática social, como consubstanciais com 

as características externas da mesma prática, que permitiam apreendê-la como articulada na 

estrutura da sociedade capitalista”.  

Em suma, na década da reforma sanitária, uma linha teórica da saúde coletiva estava 

sendo coletivamente trabalhada, numa espécie de corrida contra o tempo. Nos vários núcleos 

                                            
24

 Ricardo Bruno Mendes-Gonçalves defendeu em 1986 a tese de doutoramento Tecnologia e organização social 

das práticas de saúde: características tecnológicas do processo de trabalho na rede estadual de centros de 

saúde de São Paulo, publicada pela Hucitec em 1994. A partir da tese, desenvolveu textos com sistematização e 

acréscimos que usava nas disciplinas que coordenava na pós-graduação do Departamento de Medicina 

Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. Esses textos, disponíveis in mimeo, são uma importante 

contribuição da linha de pesquisa que desenvolvia quando faleceu, em 1994: Trabalho e Tecnologia das Práticas 

de Saúde, Os textos aqui utilizados são "Práticas de saúde: processo de trabalho e necessidades" (1992) e 

"Processo de trabalho em saúde" (1988). O modelo de análise para a vigilância sanitária como trabalho em saúde 

pública adotado aqui usa a base conceitual desenvolvida por Mendes-Gonçalves.  
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de pesquisa das estruturas herdadas dos antigos departamentos de medicina preventiva
25

, 

buscavam-se respostas em duas direções  como questão interna, que destacava a prática 

médica na sua relação com a saúde e a doença, procurava-se uma atuação além da clínica 

individual; como questão externa, apontava-se a dimensão social para a organização das 

práticas de saúde como política , ambas absolutamente inter-relacionadas.  

O trabalho de Mendes-Gonçalves (1994) sintetiza e amplia seus próprios estudos 

anteriores sobre tecnologia na saúde, considerada como um saber operante, além do 

significado instrumental de equipamentos que a prática médica e sanitária manipula. Na 

apresentação do trabalho (1994, p. 31), reafirma essa natureza dual da busca teórica do 

período: 

[...] enquanto forma variável e contraditoriamente adequada de organizar 

internamente certas práticas referidas à saúde e à doença, ao mesmo tempo em que 

forma variável e contraditoriamente adequada de suportar a articulação dessas 

práticas na totalidade histórica. 

 

O sentido de procura de novo marco e a tensão positivamente presente no campo da 

saúde podem ser percebidos na correlação de Mendes-Gonçalves entre os termos “interna” e 

“organizar” e “externa” e “suportar”.  

Do preventivismo, superado como proposta de intervenção, “re-germinava” a semente 

revolucionária da medicina social, já bastante abrandada do vigor europeu do século XIX, 

reaquecida pela inacabada reforma sanitária brasileira, técnica, dos anos 1920. A idéia de 

reforma da saúde de 1980 nascia na academia e buscava se ampliar num movimento social 
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 A criação de instâncias de participação política e de produção acadêmica foi fundamental para a pesquisa em 

saúde na linha da crítica social. Em São Paulo, em 1976, surgiu o Centro de Estudos Brasileiro Saúde (Cebes), 

com um grupo de médicos sanitaristas que formaram a primeira turma do curso “curto” para sanitaristas para a 

gestão nos níveis locais da Secretaria Estadual de Saúde. Em poucos meses, a iniciativa logrou alcance nacional, 

inaugurando uma linha editorial  Saúde em Debate, veículo de difusão das idéias reformistas da saúde, ainda 

em atividade. Também merece destaque a criação da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Saúde 

Coletiva (Abrasco) em 1979, que serviu de conexão e estímulo às produções acadêmicas na área da saúde 

coletiva, cujo núcleo temático mais vigoroso, na origem e por muitos anos, foi a epidemiologia. Para a saúde 

coletiva brasileira, os congressos da Abrasco são o lócus de efervescência da produção teórica e da manutenção 

de seu caráter reflexivo e militante, desde 2006 ligada às entidades e aos movimentos da saúde pública 

internacional.  
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cuja epígrafe poderia ter sido: “parece inegável que a prática médica se estrutura por 

referência a objetos que se encontram fora dela, na estrutura econômica e político-ideológica 

das sociedades nas quais se integra”, como afirmou Donnangelo. (1979, p. 22).  

Finalmente, Dâmaso (1989, p. 87-88) propõe a recomposição dos paradigmas com 

suas insuficiências próprias, sem tomá-los como irredutíveis, numa arquitetura teórica não 

hegemônica, diante do modelo médico organicista, privatista e mercantilista e diante da 

constatação de que as produções teóricas do movimento da reforma sanitária brasileira de 

1980 não formularam uma teoria capaz de sustentar um modelo para a saúde superando os 

desafios “de dentro”, epistemológico, e de “fora”, político-institucional.  

Num salto histórico para a segunda metade da primeira década do século XXI, 

Campos (in CAMPOS et. al., 2006) propõe uma “clínica e saúde coletiva compartilhadas”, no 

que denomina teoria “paidéia” numa tripla agregação. Do campo da saúde, as teorias da 

produção social dos fatos históricos, de Gramsci; da epistemologia, a complexidade, de 

Morin, e, da psicanálise, as concepções dos estudos da subjetividade derivados da teoria 

freudiana. Com outro enfoque, mas também rumo à superação, Paim (2006, p. 10) organiza o 

conjunto temático “Desafios para a saúde coletiva no século XXI”, reafirmando o caráter 

militante da saúde coletiva e atribuindo-lhe uma potencialidade transformadora: 

[...] saúde coletiva representa uma aposta em novos pressupostos, métodos e práticas 

sociais, em vez de contentar-se em fazer do mesmo jeito, como tem ocorrido com a 

saúde pública convencional. Projetos, sonhos, engenho, trabalho e arte transcendem 

a produção de bens e a prestação de serviços de saúde. Podem compor movimentos 

contra-hegemônicos capazes de constituir sujeitos públicos comprometidos com 

novos modos de vida. 
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2.3 As práticas sanitárias no século XX nos estudos historiográficos: 

esquadrinhando a Visa na saúde pública no Brasil 

 

2.3.1 Uma perspectiva panorâmica dos trabalhos históricos de saúde no Brasil 

 

A ação de prevenção dos riscos como proteção sanitária é historicamente determinada, 

portadora da complexa dinâmica que conforma o todo das relações sociais. Hoje, essas ações 

ainda têm a mesma significação originária, de polícia médica, e se exercem como respostas a 

necessidades, para legitimar o próprio Estado. Para a construção de articulações que 

organizem respostas às questões do decálogo, é preciso aproximarmo-nos dos argumentos de 

análise e dos elementos conceituais da historiografia da saúde pública. A busca dos 

argumentos em pesquisas de autores é uma opção de acesso secundário à fonte histórica. Os 

trabalhos selecionados foram orientados pela periodicidade desses estudos, configurando a 

Visa como processo de trabalho, em discussão que se fará no Capítulo III.  

O ponto de partida é o Brasil colonial do século XVIII, com ações de natureza 

semelhante à das práticas de higiene pública européias. No vasto território, ainda sem a 

demarcação atual, eram ações esparsas e rarefeitas, como, de resto, todas as demais 

manifestações da vida social no período. Ainda não se criara o Estado nacional, ainda não se 

firmara o capitalismo como modo de produção típico e, nas ações governamentais, já se via a 

tensão que caracteriza a ação sanitária entre a atividade econômica – geradora de riquezas e 

poder para Portugal –, e as relativas à proteção da saúde das pessoas.  

Nunes (2000) sistematizou as idéias e autores da história da saúde pública brasileira, 

mostrando, que com exceção de muito poucos trabalhos, a história da saúde como uma 

variante da história social só desponta nos anos 1970, ampliando-se na década seguinte. Para 

Merhy (NUNES, 1985), os estudos das práticas sanitárias no Brasil são de modo geral a-
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históricos, restringindo-se a historicidade aos meios de realização, às descobertas, às 

cientificidades ou à racionalidade de suas aplicações. Luz (1982) reitera a conclusão, 

acrescentando que o fato histórico é tratado como uma sucessão de nomes, datas e 

acontecimentos, com relações meramente mecânicas entre causas e conseqüências. 

Atualizando o tema, Carvalho e Lima (in TEIXEIRA 1991) introduzem uma análise das 

opções metodológicas dos estudos da reconstrução histórica da saúde no Brasil realizados nos 

anos 1970 e 80
26

. Argumentam que a associação da temática da medicina e da implementação 

de políticas de saúde no Brasil à configuração de um poder disciplinar sobre a sociedade, na 

trilha aberta sobretudo por Foucault, restringem os estudos, em que faltam mediações que 

tipifiquem a complexa singularidade das políticas de saúde no Brasil (p. 117-136). Quanto às 

análises da historiografia, em especial as que abordam a emergência da problemática da saúde 

e da doença no Brasil, consideram-nas “sociologizantes” e “antropologizantes”.  

Carvalho e Lima (1991) dialogam em particular com os estudos que usam referências 

obrigatórias e selecionam os que buscaram analisar os nexos existentes entre os discursos 

médicos, as práticas sanitárias e a ação do Estado sobre o espaço e a vida urbana (COSTA, 

1980; COSTA, 1986; LUZ, 1979, MACHADO et al., 1978). Segundo as autoras, repetem-se 

no Brasil, com alguma defasagem temporal, os mesmos dilemas da historiografia européia, 

em que as abordagens hegemônicas foram a antropológica e a histórico-política.  

A partir dos anos 1930, na Europa, essas tendências prosperaram pela influência da 

Escola dos Annales
27

, com problemas da condução e compreensão das investigações 

históricas. Na percepção das autoras, os fundamentos lógicos do conhecimento histórico são 

frágeis, ou seja, há inadequação nos termos epistemológicos do campo. Apontam como 

                                            
26

 Nísia Verônica Lima e Maria Alice de Carvalho são autoras do capítulo "O argumento histórico nas análises 

de saúde coletiva”, em Saúde Coletiva?, de 1992, organizado por Fleury. 
27

 Annales foi um movimento francês de historiadores iniciado em 1929, que se instituía como uma alternativa à 

historiografia tradicional  “a nova história” , centrando a história na singularidade das pessoas, contra uma 

história olímpica. Nesta linha foram propostas a história das mentalidades, a história das idéias, da vida privada 

etc. Nessas abordagens, há maior aproximação com os objetos da cultura e os valores, sugerida como uma 

antropolização do método. Posteriormente, a inflexão se deu com os objetos da sociologia.  
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insuficiências a ausência da explicitação contextual do sujeito do conhecimento, os 

informantes distanciados das culturas que manejam o método de fora, assumindo como 

equivalência o que se deveria construir como diferença, e a transposição de conceitos sem as 

devidas mediações, daí resultando a reificação das análises históricas. 

Nessa problemática, Carvalho e Lima (1991, p. 131) destacam o trabalho de Machado 

(1978), que “se dedica a descobrir como surge a tematização da saúde como objeto da 

medicina em lugar da doença e, ao mesmo tempo, como ocorreu o processo de medicalização 

da sociedade brasileira”. Para o autor, a saúde não era um tema do projeto colonial para a 

administração portuguesa, ainda que haja registros de ações de controle de doenças como a 

lepra e a peste e das condições sanitárias dos portos, das ruas, das casas e das praias. Só no 

século XIX o conhecimento da colônia brasileira é posto como necessário para uma 

intervenção dirigida ao aumento da produção: a defesa da terra e a saúde da população de 

forma mais expressiva, com ações de proteção sanitária. A precursora da atual vigilância 

sanitária dos portos já respondia ao mesmo tempo à exigência de segurança, à expansão de 

mercados e à proteção da população, ao desenvolver ações de controle de doenças pestilentas 

que grassavam na então sede do governo. No mencionado estudo de Machado (1978), essas 

ações são caracterizadas como de polícia médica, à semelhança das descritas nos estudos 

clássicos de Foucault e Rosen (p. 131), e fundamentavam as funções normalizadoras 

assumidas pela Academia de Medicina do Rio de Janeiro. Nesse contexto, demarca-se o 

nascimento da medicina social no Brasil.  

Para Carvalho e Lima (1991), é inválido o argumento teleológico da transposição do 

que no estudo é central  a relação “cidade com doença”  para o caso brasileiro, pois a 

medicina social européia se dirigia a uma sociedade urbana. Segundo as autoras, ao privilegiar 

as teses dos médicos da Academia de Medicina como discurso institucional, sem atenção ao 

contexto da elaboração, Machado (1978) incorre na mesma reificação que denuncia nos 
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médicos da Academia do Rio de Janeiro, que não consideravam como questões da saúde os 

temas ligados ao trabalho, omitindo da análise da realidade social brasileira a ordem 

escravista. Carvalho e Lima (1991), por sua vez, identificam o mesmo vício no próprio estudo 

de Machado (1978), que dá como urbana a origem da medicina social brasileira, impedindo 

que se estabeleçam as condições específicas e as possibilidades dessa implementação e, 

assim, obstando a análise das relações entre medicina e Estado.  

Para o decálogo, a importância e a crítica aos estudos historiográficos da saúde reside 

na possibilidade de se identificarem, na formação social brasileira, a dinâmica particular da 

transposição das práticas sanitárias européia e de suas transformações.  

Tida como a orientação da coletivização da medicina, a medicina social é referida em 

muitos trabalhos na sua origem revolucionária no século XVIII. Naquele contexto, se 

misturava a movimentos sociais que rompiam os consensos dentro do processo de mudança 

da sociedade européia, na legitimação do Estado moderno. A coletivização da medicina 

precisa recuperar a relativa contradição que a expressão comporta, pois é com a 

individualização da prática médica  e, portanto, com o afastamento dos ideais da medicina 

social  que a medicina se amplia como social no alinhamento ideológico da burguesia e do 

Estado liberal. Na Europa do final do século XIX, a coletivização da medicina é sem dúvida a 

mais expressiva forma de sua articulação com a dinâmica das relações de classe nas 

sociedades capitalistas, e em especial como característica urbana. Naquele contexto, a 

expressão da necessidade do cuidado médico individual estendido para grandes contingentes 

populacionais ganhou destaque e hegemonia na organização do capitalismo na fase industrial. 

Esses dois argumentos são fundamentais para a discussão e a caracterização da Visa no 

primeiro período no Brasil.  

Para Donnangelo (1979), o fenômeno da medicalização da sociedade finca raízes 

desde a redefinição da medicina como prática social no século XVIII, por sua extensão 
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institucionalizada, assumindo formas particulares em cada processo político e econômico e na 

relação com a produção de conhecimento. A princípio, o termo “medicalização” deve ligar-se 

não ao ato médico em si, mas à extensão da normatividade dos princípios referentes ao 

significado da saúde e à interferência desses atos na organização das populações e das 

condições gerais de vida.  

Na Europa, o significado social assumido pela “medicina”  anterior à clínica  com a 

emergência do capitalismo já se esboçava durante o período mercantilista, e essa etapa de 

transição do feudal para os diversos meios de acumulação pela sociedade européia inclui o 

sistema colonial. O padrão do poder centralizado do Estado na transição para o capitalismo 

não responde apenas à consolidação da dominação hegemônica da burguesia, como na 

França, mas às funções do Estado absolutista, de favorecer relações ainda não dadas de 

produção, transformá-las e fixá-las como capitalistas num modo de produção a ser ainda 

constituído, como era o caso do Brasil. Esse é outro argumento central na discussão da origem 

do modelo brasileiro de Visa e de sua relação com a estrutura econômica que se vai 

organizando desde a origem como capitalista.  

 

2.3.2 A era do saneamento e a Era Vargas 

 

Na linha da historiografia, A era do saneamento (1998), de Hochman, busca responder 

ao desafio a um só tempo econômico e político de identificar na Primeira República as 

especificidades da organização das ações relativas à saúde e suas diversas dinâmicas. O 

estudo visa compreender como a saúde se tornou pública, ou objeto de interesse público e de 

iniciativas políticas, quais os fatores que permitiram traduzir esse interesse em políticas 

públicas, em que condições se transferiu a saúde para o Estado e também a relação entre o 

conteúdo das políticas que se tornaram públicas e o arranjo legal e institucional constituído 
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para sua execução. (1998, p. 20-21). O autor desenvolve o conceito de “coletivização” como 

um padrão estruturado e mutante de dependência recíprocas entre seres humanos, a partir da 

idéia de “configuração” presente em Sociogênese do Estado (ELIAS, 1980), e adapta um 

esquema analítico com que De Swaan (p. 25) estudou o Estado de bem-estar social, pois 

considera que “ocorre um alargamento da complexidade das cadeias de interdependências [...] 

na passagem do mundo tradicional para o moderno”. (1998, p. 24).  

De acordo com A era do saneamento, as políticas de saúde e saneamento são parte do 

processo de construção do projeto do Estado Nacional organizado a partir da Primeira 

República, como uma política nacional viável de saúde pública, a partir do “encontro da 

consciência” das elites. Hochman busca relacionar o contexto brasileiro com o internacional, 

na identificação das primeiras campanhas dos portos, entre 1898 e 1910, ligadas a um vasto 

programa mundial de saneamento marítimo, por imposição do mercado internacional. Para o 

autor, a análise das políticas sociais é a análise do processo histórico de generalização das 

interdependências entre indivíduos, grupos e instituições, como resposta aos problemas 

resultantes do surgimento dos estados nacionais e do desenvolvimento do capitalismo. 

Introduzindo o conceito de “interdependência”, mostra que ele se difundiu entre as elites 

políticas estaduais, que passaram a reconhecer a responsabilidade governamental para os mais 

variados problemas de saúde pública, e não mais apenas para com ações emergenciais de 

combate a epidemias. As prioridades eram as doenças que ameaçavam o modelo 

agroexportador, o que nem sempre coincidia com a melhora das péssimas condições de vida 

do brasileiro. Com um quadro de morbi-mortalidade desalentador, as iniciativas de controle 

focaram-se na febre amarela, na cólera, na varíola e na malária.  

Nas duas primeiras décadas republicanas, se constrói a responsabilidade pública pela 

saúde e pelo saneamento, como resultado de um acordo político que envolvia muitos 

pactuantes. Foi preciso mudarem-se as posições dogmáticas, tanto as de defesa constitucional 
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como as que reafirmavam a responsabilidade local intransferível, as razões médicas e as da 

falta de recursos (1998, p. 145). A partir da formação da alegada consciência social, o Estado 

se constituía como organização legítima, capaz de regular os efeitos negativos da 

interdependência social. Ao longo do tempo, essas ações se reduziram a soluções legais, 

administrativas, de responsabilidade burocrática (HOCHMAN, 1998, p. 190): 

[...] a autoridade sanitária foi se fazendo presente em todo o território nacional, 

através, principalmente, das ações de profilaxia das endemias rurais, da lepra e de 

doenças veneras, e da prevenção e combate a epidemias. Uma infra-estrutura 

nacional de saúde pública insinuava-se lentamente pelas portas abertas pelos acordos 

para o saneamento rural, preenchendo os espaços vazios da autoridade e repletos de 

doenças. 

 

Além de suas atribuições básicas, o serviço de saneamento e profilaxia rural ficava 

responsável pela fiscalização do exercício da medicina, farmácia, odontologia e obstetrícia e 

de produtos farmacêuticos, soros, vacinas e outros itens biológicos em todo o estado, pela 

polícia sanitária em geral e pela profilaxia geral de doenças transmissíveis e específica das 

doenças de notificação compulsória, como doenças venéreas, nas áreas urbanas e rurais, e, 

quando necessário, pela vigilância do isolamento dos doentes, exceto nos casos de 

tuberculose. As ações de controle do risco sanitário nesse período eram indiferenciadas entre 

os objetos que décadas mais tarde as distinguiram em vigilâncias sanitária e epidemiológica. 

Assim, houve uma lenta mas evidente diferenciação entre os médicos clínicos e os 

higienistas/sanitaristas (1998, p. 203) e entre os objetos da saúde pública. Para além dos 

benefícios, a consolidação da presença sanitária federal era a efetiva presença do poder 

público, no sentido de fazer cumprir a lei, e, com isso, os serviços federais tornaram-se mais 

efetivos, pois contavam com o recurso à maior capacidade de coerção do poder central. (1998, 

p. 200). 

O estudo de Hochman articula argumentos e evidências nos elementos históricos de 

que trata, e é aí que se baseia a defesa da periodização que se adota aqui para a Visa. Por meio 
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dessa articulação, se mostrar a transição do modelo de trabalho da proteção sanitária ligada à 

reorganização econômica do capitalismo brasileiro nas primeiras décadas do século XX. 

Nessa discussão, vê-se o movimento sanitário dos anos 1920 numa perspectiva nacional, 

vinculado à questão federativa, que Hochman também analisa. No alargamento das cadeias de 

interdependência, a alternativa de se resolver a externalidade negativa das doenças 

amalgamadas aos males sociais empresta aos argumentos uma nova força explicativa, 

estabelecendo amplas correlações com a polêmica questão atual da descentralização das ações 

de Visa no SUS.  

Segundo a historiografia estudada por Costa Marques (2005), um segundo período 

para a saúde pública brasileira se inicia com a decadência do modelo agroexportador, 

alterando-se as condições urbanas e rurais, com a nova dinâmica da economia, vinculada ao 

processo de industrialização. O modelo conformado pela saúde pública é então denominado 

médico-assistencial-privativista, relegando-se as ações de caráter coletivo e dando-se 

prioridade à assistência médica de caráter individual  é a origem da organização da política 

de previdência social do país (COHN; ELIAS, 1999). Conseqüentemente, muda a ênfase das 

ações de controle sanitário. Agregaram-se ações educativas às de saúde pública de caráter 

coletivo, dando-lhe um caráter social de promoção. Costa (2004) compila todo o aparato 

normativo que, iniciado no período anterior, se volta agora para a nova demanda social devida 

à industrialização e ao aumento do consumo da sociedade brasileira. As ações de controle dos 

riscos sanitários para a proteção à saúde pública começam a ter distinção clara. O controle de 

doenças é objeto das práticas sanitárias organizadas com nova ênfase, apoiadas no 

conhecimento epidemiológico que facultam a teoria dos germes e o conceito de transmissão. 

A partir dos anos 1940, quando a industrialização e a economia capitalista já estão firmadas, a 

expressão da tensão para as ações de proteção aos riscos sanitários é tipicamente configurada, 

por um lado, como decorrência de conflito de classes sociais e, por outro, pela debilidade das 
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políticas sociais. 

Com as características gerais que Marques (2005) aponta para o período, os 

argumentos ligados às questões do decálogo e da periodização proposta aqui para a Visa terão 

sua base de referência ampliada, além dos trabalhos que se inscrevem na historiografia. Além 

dos argumentos que se constituíram a partir dos dados históricos, o rastreamento de trabalhos 

busca reconhecer as ênfases analíticas das políticas públicas, entre as demandas sociais da 

proteção em saúde e a dinâmica da atividade econômica pela natureza do objeto da Visa, e 

discussões sobre modelo e organização do trabalho em saúde.  

Nessa perspectiva está o estudo de Merhy, apresentado como tese de doutoramento, 

São Paulo de 1920 a 1948: a saúde pública como política, em que se destacam os 

movimentos sanitários, os modelos técnico-assistenciais e a formação das políticas 

governamentais. O autor analisa as políticas segundo modelos como formulações amplas, e 

não como mera articulação de saberes técnicos. Considera a política governamental uma 

condensação de modelo técnico-assistencial que se constitui em projetos de forças sociais. 

Para ele, modelo se refere à corrente tecnológica de pensamento do campo de ação sanitária 

agregada à dimensão política mais ampla, tomado em campo específico como arena decisória 

de disputa onde se define o significado social das ações. O período analisado já encontra uma 

sociedade de grande complexidade, sobretudo em São Paulo, foco do estudo, onde a 

industrialização traz um novo padrão de relação social com o Estado. Merhy distingue as 

especificidades da saúde nas amplas políticas do Estado nacional autoritário da Era Vargas de 

1937 a 1945, um período com precárias informações disponíveis para a saúde pública. Por sua 

concepção de modelo, o autor argumenta que, ao elaborar um projeto técnico-assistencial, o 

formulador de políticas produz um projeto político, e não saberes tecnológicos, mesmo que 

fundados em bases técnicas. Nessa visão, o modelo já revela uma forma de poder político e 

deve expressar uma dada conformação de Estado. A hipótese do estudo funda-se na evidência 
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de que o movimento sanitário dos anos 1920 tentou implantar o modelo da corrente médico-

sanitária que foi frustrado depois de 1930. O autor caracteriza a formação no confronto das 

forças políticas de um projeto misto, que foi capaz de agregar tendências até então separadas, 

como um modelo vertical permanente e especializado, e vigorou em todo o período do 

comando político de Vargas de 1930 a 1948.  

Nos anos 1960, esse modelo vertical e autoritário da saúde volta, com novas 

características, perdurando até a reforma sanitária. O trabalho de Merhy contempla em 

especial a saúde pública em São Paulo e as singularidades que adquire com a emergência das 

novas dinâmicas da organização capitalista. Examina como o conjunto das práticas sanitárias 

contribuiu para a organização da sociedade segundo os interesses dominantes da oligarquia 

agroexportadora, cuja hegemonia era representada por São Paulo e Minas Gerais. 

Hochman trata a saúde pública de São Paulo na viabilização da política nacional de 

saúde e saneamento nos anos 1920, referindo-se a ela como a “excepcionalidade paulista” 

(1998, p. 209-242).  

A importância do trabalho de Merhy aqui é sobretudo a discussão metodológica do 

autor sobre modelo e sua apropriação para a análise da saúde, além da periodização utilizada e 

da emergência das condições de efetiva implantação do capitalismo industrial no país, tendo 

em São Paulo uma condição de exceção.  
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2.4 Trabalhos que tratam das práticas de saúde pública na construção crítica da 

epidemiologia nas relações com a Visa 

 

2.4.1 A origem e a polêmica do uso do termo “vigilância” na relação teórica da 

epidemiologia 

 

Costa (2004) relata que a expressão vigilância sanitária é usada em 1923, no 

Regulamento Sanitário Federal, na explicitação do âmbito do controle sanitário de pessoas 

doentes ou suspeitas de terem doenças transmissíveis nos estabelecimentos e locais públicos. 

Já Waldman (1991) atribui seu uso primeiro no Brasil como expansão do conceito de 

vigilância em saúde pública, vinculado ao isolamento e à quarentena, para a observação dos 

contatos de pacientes atingidos por moléstias graves como cólera, varíola e peste. Segundo o 

autor, vigilância médica e vigilância sanitária eram equivalentes, e só a partir da década de 

1950 a vigilância ganha “significado mais amplo, como acompanhamento sistemático de 

doenças na comunidade, com o propósito de aprimorar as medidas de controle”. 

(WALDMAN, 1991, p. 17). Como vigilância epidemiológica, ele descreve as várias e 

sucessivas conotações vinculadas ao termo, muitas delas decorrentes das experiências de 

controle das doenças, como no caso da varíola e da malária. As campanhas centralizadas de 

que ela foi objeto também lhe acrescentaram as características de notificação, investigação e 

de medidas de controle.  

Na década de 1960, para ações de controle de doenças, a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) adota a expressão vigilância em saúde pública (WALDMAN, 1991, p. 21) e, 

em 1968, a Assembléia Mundial de Saúde discute a abrangência do conceito de vigilância 

para estendê-lo a outros problemas de saúde pública, além das doenças transmissíveis. A 

vigilância passa a ser: 
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[...] aplicada no acompanhamento de malformações congênitas, envenenamentos na 

infância, leucemia, abortos, comportamentos como fatores de risco, doenças 

profissionais, questões ambientais relacionadas às doenças humanas como poluição 

por substâncias radioativas, metais pesados, utilização de aditivos em alimentos, 

utilização de tecnologia médica (tais como medicamentos, equipamentos, 

procedimentos cirúrgicos e hemoterápicos) associados às moléstias iatrogênicas. 

 

Waldman (1991, p. 24) ainda relata que o conceito de vigilância epidemiológica 

adotado no Brasil sofreu influência da discussão realizada em 1973 no Rio de Janeiro, quando 

as doenças transmissíveis ainda eram apontadas como prioridade para as realidades de saúde 

latino-americanas, mesmo não coincidindo mais com as prioridades epidemiológicas do 

Canadá e dos EUA. A concepção que então se instaura de vigilância epidemiológica concebe-

a como sistema vinculado a um subsistema de informação, para que as ações organizadas em 

hierarquia sistêmica sejam coordenadas em instância central.  

Em 1975, o Brasil adota nova legislação e cria a saúde como sistema (BRASIL, Lei n
o
 

6.220), institucionalizando o modelo médico de assistência privada, definindo a competência 

das instituições privadas e públicas na assistência à saúde da população e consolidando a 

separação entre as ações de saúde pública e as de assistência médica. Nessa mesma década, a 

OMS impulsiona os países a aderirem à proposta internacional de Alma-Ata, que adota o 

modelo de atenção à saúde com assistência primária e o expande. As ações programáticas de 

saúde com tecnologias simplificadas e de baixo custo são incorporadas pela primeira vez ao 

Ministério da Saúde como ações assistenciais. Na concepção de Mendes (1988), a crise 

econômica brasileira força o governo a adotar políticas compensatórias para os grupos sociais 

mais vulneráveis. Assim, a racionalidade da inclusão de iniciativas assistenciais no Ministério 

da Saúde pré-SUS e, por decorrência, nas secretarias estaduais, era de expansão fortuita, não 

sistêmica, vinculada à iniciativas dos próprios estados, em geral acompanhando projetos ou 

programas especiais vinculados a financiamentos internacionais. Vale destacar que o controle 

das doenças transmissíveis, alterada a racionalidade epidemiológica que apoiava as estratégias 
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de intervenção nos coletivos humanos, dependia irremediavelmente da ação clínica, que 

incluía o diagnóstico médico das doenças e de suas intercorrências. (BARRADAS, 1993, p. 

137-141). Nesse contexto, as ações assistenciais das iniciativas do Ministério da Saúde não 

têm relação sistêmica com as ações assistenciais hegemônicas, que permaneciam no 

Ministério da Assistência e Previdência Social. Costa (1999) analisa as competências das 

instâncias federais criadas em 1976 no Ministério da Saúde como conseqüência da reforma 

também sistêmica do setor saúde, que formaliza nesse âmbito a separação em espaços 

organizacionais diversos. De um lado, as ações programáticas (de atenção primária) e, de 

outro, as antigas ações de saúde públicas que, agora separadas, passam a ser legalmente 

denominadas vigilâncias (sanitária e epidemiológica).  

Influenciado pela carência de serviços de saúde públicos no país, para organizar as 

ações de controle de doenças, o sistema de vigilância epidemiológica cria corpo técnico 

específico
28

. Em nível local, “com isso, temos a sobreposição da estrutura dos serviços de 

saúde e de parte de suas atribuições ao da vigilância epidemiológica”. (WALDMAN, 1991, p. 

25).  

Durante a década de 1970, o campo da vigilância epidemiológica no Brasil se 

consolida com ações de “prevenção e controle de doenças”. Segundo Waldman (1991, p. 

20/31), no mesmo período, no âmbito da comunidade científica internacional, ainda havia 

ressalvas quanto à incorporação à vigilância do termo epidemiológica. Não raro, era dado 

como sinônimo da Epidemiologia como ciência, o que acarretava indevida vinculação com a 

pesquisa e a produção de conhecimento. O autor (1991, p. 78) ainda considera como parte do 

sistema de vigilância epidemiológica: 

                                            
28

 Na década de 1980, as unidades locais de saúde tinham características de organização diferentes nos diferentes 

estados. A municipalização da saúde não se tornara ainda uma política de Estado. Para São Paulo, as ações de 

controle de doenças transmissíveis no âmbito da organização dos serviços de saúde locais, os centros de saúde, 

eram programáticas, com componente médico-clínico, coleta e acompanhamento das informações 

epidemiológicas. A supervisão e o acompanhamento dos “programas” eram feitos por equipes dos níveis central 

e regional da secretaria. Havia efetiva duplicidade na condução das ações no âmbito das unidades locais. 

(Relatório de Supervisão das Atividades Programáticas dos Centros de Saúde. CSC-SES-SP, 1985; Bases da 

Reforma da Secretaria de Saúde Estadual-SP. Fundap, 1986.  



 71 

[...] a aplicação de investigação epidemiológica de campo, quando vinculada às 

atividades de sistemas específicos de vigilância epidemiológica, na identificação de 

fatores de risco para doenças profissionais e para agravos relacionados à aplicação 

de tecnologias médica, produção, distribuição e comercialização de produtos de 

consumo humanos. O resultado dos estudos pode subsidiar a elaboração de bases 

técnicas para as legislações específicas, para normas e padrões nacionais e 

internacionais e para a fiscalização e orientação sanitária.  

 

Observadas atentamente essas considerações, revela-se sobreposição no que ele 

considera ações de cada um dos campos das duas vigilâncias, já separadas naquele momento.  

Costa (1999, p. 245) identifica nas competências do sistema de vigilância 

epidemiológica – no rol de doenças que fizeram parte da nova legislação de notificação 

compulsória, investigação e análise epidemiológica – os “riscos e agravos inusitados em 

saúde”. Assim, a investigação e a análise de riscos e agravos, vinculadas à vigilância 

epidemiológica, ficavam relacionada a situações ambientais e ao consumo de produtos que já 

eram objeto de controle da vigilância sanitária. Eis aí uma centralidade do elo perdido da 

vigilância sanitária com relação a seu distanciamento dos estudos do campo da ciência 

epidemiológica. Nos 30 anos de separação dos sistemas de vigilâncias (de 1976 a 2006), a 

atividade que é considerada de “análise epidemiológica” para agravos inusitados ou efeitos 

adversos relacionados às pessoas, no amplo espectro de atuação da vigilância sanitária, 

acabou sem ser efetivamente implantada por nenhuma das duas
29

 (ANVISA, 2004).  

Lucchese (2001) considera a análise e a gestão dos riscos sanitários como 

imprescindível para a implantação do sistema nacional de vigilância sanitária. Nesse sentido, 

avalia como essencial a implementação do “elo perdido”, ou seja, da investigação e da análise 

epidemiológica dos agravos e efeitos adversos dos produtos e tecnologias reguladas pelo 

controle sanitário. Essas funções investigativas e analíticas, que informam e atualizam o 

                                            
29

 As iniciativas formais nessa direção passaram a ser objeto de estruturação sistêmica nacional a partir das 

tentativas de se articularem as ações ainda esparsas da farmacovigilância e da criação da hemo e 

tecnovigilâncias. Estão detalhadas no site da Anvisa, como iniciativas do Nuvig, um núcleo criado na mudança 

organizacional de 2005.  
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próprio sistema de vigilância, são designadas pelos países que as adotaram como a 

inteligência, por referência à origem do Center of Disease Control (CDC) e do FDA norte-

americanos. Waldman (1991, p. 84) analisa o controle de doenças e de fatores de risco à saúde 

como práticas de saúde que, do século XIX até metade do século XX, estiveram separadas, 

“observando duas vertentes”: uma que atua em todas as etapas do processo saúde-doença com 

fundamentação na epidemiologia e outra preocupada com aspectos biológicos individuais que 

organizam a assistência médica.  

Nessa concepção, a formação da saúde pública está na origem ligada ao campo das 

doenças, e suas ações, organizadas com o apoio da epidemiologia, estão hoje referidas ao 

campo da vigilância epidemiológica. Se esse raciocínio estiver correto, na separação dos 

campos da saúde pública em vigilâncias, a sanitária perdeu seu vínculo com o passado como 

função de proteção e, assim, foi afastada do objeto da doença e da saúde.  

Seu resgate se apóia nas discussões teóricas que na década de 1990 animaram o debate 

sobre a epidemiologia e as limitações que o método passa a representar na fundamentação das 

intervenções em saúde pública, na perspectiva da abrangência social no marco histórico dado 

pela saúde coletiva no Brasil e na América Latina. Os estudos de Naomar de Almeida Filho 

são essenciais para essa análise, sobretudo sua síntese do próprio percurso de suas própria 

reflexões e contribuições teóricas, em A ciência da saúde (2000). Nessa obra, desenvolve-se a 

discussão madura do autor sobre a assunção do limite da epidemiologia, a superação dos 

embates acadêmicos, a nova proposição epistêmica do risco como objeto do conhecimento 

complexo, ou como “objeto-modelo” (2000, p. 234), e a provocação que instiga a um novo 

debate teórico para a construção de uma teoria da saúde. Almeida Filho é sumamente crítico 

com relação aos indicadores de uma “sanometria” (2000, p. 233) como os health-related 

quality of life, que encobrem propostas utilitaristas da saúde, em que o conceito de qualidade 

de vida fica subsumido ao das doenças, assim com à adoção pelo Banco Mundial de padrões 
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internacionais de mensuração das cargas de doença (global burden of disease), também 

limitada, segundo o autor, pelas avaliações de investimentos internacionais, que, se são 

necessárias para a verificação da eficiência, são insuficientes para a ampliação da efetividade 

dos sistemas de saúde.  

Essa perspectiva se vincula à indagação do decálogo relativa à compreensão do novo 

significado de “vigilância” e de seu afastamento do adjetivo “sanitária”, no mesmo 

movimento que cria equivalência entre “regulação” e “vigilância”. Essa discussão deve 

fundamentar também a busca da origem da dualidade da vigilância sanitária no segundo 

modelo, entre 1930 a 1999, entre controle e vigilância.  

 

2.4.2 Os riscos sanitários  o risco 

 

Em suma, no século XXI, as práticas sanitárias ainda operam na direção do controle 

do risco sanitário, tomando dimensões particulares e adequadas à complexidade da 

organização social contemporânea. Mas o campo de conhecimento da saúde pública foi 

fragmentado quando a epidemiologia não pôde sustentar como ciência um modelo de 

intervenção para a doença no âmbito do coletivo. Guardando-se a defasagem temporal, na 

década de 1970, a coletivização da consciência e a conciliação de interesses  ou, segundo 

Hochman (1998), as condições para que se viabilizassem as políticas públicas  e a forma de 

organização do trabalho em saúde pública acompanhou essa fragmentação do campo das 

idéias, separando-se, no Brasil, em vigilâncias. Essa modalidade organizacional  a vigilância 

 resulta para a saúde pública brasileira contemporânea numa fragmentação adjetivada que de 

cada qual esgarça os contornos de suas efetivas atribuições como estratégias de intervenção 

estatal na saúde  entre elas, a sanitária, a epidemiológica, a ambiental, a nutricional, a da 

saúde, a em saúde, a da violência, enfim  e das condições de qualquer agravo que se torne 



 74 

objeto de acompanhamento da saúde pública. A análise desse processo requer a aproximação 

conceitual e operacional de risco.  

Na origem da saúde pública, o risco estava referido às doenças e às práticas de 

intervenção que se constituíram historicamente. O conhecimento que possibilitou 

reconhecerem-se as doenças e sobre elas intervir coletivamente foi a epidemiologia. Em O 

nascimento da clínica (1997), Foucault chama de “medicina das epidemias” a formalização 

matemática característica da racionalidade moderna, que viabilizou a construção de um objeto 

passível de delimitação e manipulação no plano coletivo. Por meio de técnicas de 

quantificação apropriadas e também da organização de instituições sociais responsáveis por 

esse trabalho (BARRADAS, 1993), a epidemiologia fundamenta a intervenção. Nesse 

sentido, não parece distante a sobreposição da idéia de epidemiologia com a do lócus 

institucional onde se organiza a intervenção da vigilância epidemiológica.  

Susser Mervyn (1996 apud ALMEIDA FILHO, 2000, p. 96) examina a evolução da 

epidemiologia em três tempos, cada um marcado por um paradigma: a era das estatísticas 

sanitárias, com seu paradigma dos miasmas, a era da epidemiologia das doenças infecciosas, 

com seu paradigma da teoria do germe, e a era da epidemiologia das doenças crônicas, com 

seu paradigma da caixa preta. Segundo o autor, essa afirmação mostra a necessidade de um 

novo referencial para uma nova era, um paradigma capaz de abarcar vários níveis 

organizacionais, tanto moleculares e sociais quanto individuais, e que possa sustentar uma 

epidemiologia orientada para a saúde pública. Segundo os autores referidos, a 

Ecoepidemiologia pode ser esse novo referencial. Contudo, é um campo de estudo ainda não 

consolidado.  

Ao longo do século XX, no Brasil, as ações de saúde pública foram sendo construídas 

a partir de sua condição de prevenção e proteção aos riscos, segundo o referencial “científico” 

de que se dispunha. Na perspectiva dos paradigmas epidemiológicos, na vigência da teoria 
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dos miasmas, é possível reconhecer que, num primeiro período, as ações de proteção 

assumem o caráter de controle dos espaços (ruas, portos, praias) e ambientes (casas, abrigos, 

igrejas). A função de controle referida a pessoas influencia a adoção de ações como o 

isolamento, a quarentena, a higienização corporal e, segundo Foucault (1997, 2004), uma 

forma de higiene moral. 

O que se destaca é a condição da origem das ações de saúde pública, que não resistem 

à lógica, quando são analisadas e avaliadas apenas à luz do conhecimento da doença presente 

hoje. A lógica capaz de distinguir por sua natureza as coisas ligadas às doenças e as que não o 

são só foi possível pelo conhecimento progressivamente incorporado sobre a diversidade do 

adoecimento, conforme as próprias doenças foram sendo desvendadas. A teoria do contágio, 

ou a teoria dos germes, por exemplo, permitiu identificarem-se novas formas de controle, 

relacionadas ao conhecimento das cadeias de transmissão, mudando-se os referenciais 

fundados no paradigma miasmático. 

Por essa mesma lógica, podemos pensar que os portos do começo do século XIX, em 

1808, no Brasil, e as condições de controle sanitário deles requeridas estão de algum modo 

ligados às circunstâncias de controle sanitário que se passaram a exigir dos aeroportos depois 

do ataque às torres do World Trade Center, em 2001, nos EUA. Para esta última situação, 

estamos diante do paradigma da caixa preta a que se refere Susser (apud ALMEIDA FILHO, 

2000). 

O que é preciso é se estabelecerem as mediações entre o regime de comércio 

multilateral, que deve passar a exigir dos países adesão ao novo regulamento sanitário 

internacional, e a vigilância como questão de doença, ou de um risco sanitário cujo 

significado migrou para “o risco” da modernidade tardia, com todos os seus novos corolários. 

Nessa perspectiva, quando a questão ambiental se afasta como objeto da vigilância sanitária e 

se vincula como um dos fatores de doença, no âmbito da vigilância epidemiológica, tornada 
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vigilância em saúde, o fracionamento desses objetos sanitários deve ser repensado em base 

conceitual capaz de adequar à reflexão uma lógica que vá além dos meros rearranjos 

institucionais. A questão dual da produção teórica da reforma sanitária dos anos 1980, ou seja, 

a tensão entre os paradigmas normativo da clínica e histórico-estrutural da saúde coletiva deve 

ser revista. Naquele contexto, destituído o mito da medicina preventiva e a epidemiologia 

social sem legitimação da ciência, as questões de dentro continuaram carentes de mediação 

paradigmática. Sem a pretensão de resolvê-los, a discussão dos objetos da Visa, porquanto 

enuncia sua função normativa como relativa à diminuição, ao controle ou à eliminação de 

riscos sanitários no âmbito da saúde pública, pode ajudar a reacender o debate. Também o 

risco sanitário foi globalizado.  

Pela articulação entre a contextualização histórica e a discussão de risco, as questões 

do decálogo buscam argumentos em autores fora do âmbito da saúde. Nessa perspectiva, duas 

obras merecem destaque  Sociologia do risco, de Luhmann (1996), e Os riscos: o homem 

como agressor e vítima do meio ambiente, de Yvette Veyret (2007), cujas sínteses se 

incorporam à discussão do último período tratado, depois de 1999. No âmbito da saúde, em 

Ciência da Saúde, de Almeida Filho (2000, p. 112-122) faz uma interessante agregação do 

referencial analítico sobre risco, ao tomá-lo como categoria operante da epidemiologia. Para 

tanto, desconstrói o conceito de risco em três campos discursivos: o do senso comum, o da 

epidemiologia e o da clínica.  

Considera que, na esfera da vida cotidiana, o risco se apresenta como experiência 

pessoal e social. O sentido em que é apreendido no discurso social remete à ameaça à saúde 

ou à vida, apenas secundariamente à chance. Outros autores criam teorias para o risco 

vinculando-o ao reflexo da reorientação que caracteriza a modernidade pós-industrial como 

uma sociedade do risco. Nela, novos valores se agregariam à idéia original de risco, tornando 

os antigos perigos ou fontes potenciais de ameaça uma dimensão planetária, em novos 
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processos de interdependência das sociedades de risco. A característica desta nova sociedade 

é a reflexividade, ou a possibilidade de revisão contínua das informações; rompidas as 

estruturas da modernidade, o rearranjo leva ao agravamento das desigualdades sociais
30

. 

Assim, em um século, o deslocamento da idéia de risco ligado à saúde ou à vida foi do 

medo de se contrair um mal ou do medo do contágio de uma doença específica à ameaça 

planetária representada pelos buracos na camada de ozônio ou pelo aquecimento global. O 

senso comum discursivo considera risco e causa, perigo e possibilidade, sem distinção  das 

epidemias de peste bubônica e varíola como flagelos um pouco mais recuados na história, à 

gripe espanhola do início do século passado, ou à epidemia brasileira de meningite nos anos 

da ditadura militar, ou ao tsunami asiático ou ao vendaval com alagamento do Mississipi. Só 

no senso comum as causas desse tipo de evento, que amedronta a humanidade e gera sua 

ressignificação, podem ser tomadas como naturais, por agentes biológicos e físicos da 

natureza. 

O segundo discurso sobre o risco tem na epidemiologia sua fundamentação operativa, 

no âmbito estritamente técnico da probabilidade. Esse conceito tem três pressupostos: 

identidade entre o possível e o provável (para que se possa reconhecer a probabilidade de 

ocorrência de determinado evento), homogeneidade da morbidade (desaparecem as 

singularidades do processo saúde-doença unidimensional) e recorrência de eventos em série 

(expectativa de estabilização da ocorrência dos eventos em padrões). O risco da 

epidemiologia situa-se, no âmbito dos coletivos humanos, como predição (possibilita a 

tentativa de prever acontecimentos). É assumido pela própria epidemiologia como seu 

conceito-chave, ainda que de natureza polissêmica. O objeto para sua apreensão é tomado de 

                                            
30

 Em Sociedade de risco e risco epidemiológico, Olinda C. Luiz e Amélia Cohn resgatam a discussão sobre o 

conceito de risco em vasta base bibliográfica, muito útil na sistematização dos usos da noção de risco na área do 

conhecimento da saúde. Reafirmam o limite do conceito epidemiológico do risco na sua articulação com a 

clínica. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, 22(11): 2339-2348, nov. 2006. Os autores Giddens, Beck e 

Lash são os propositores das teorias da sociedade de risco na modernidade reflexiva; ver Modernização reflexiva 

(1995).  
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maneira ontologicamente positiva, capturável por operações matemáticas, por mais complexas 

que possam ser suas possibilidades no mundo da informática (ALMEIDA FILHO, 2000).  

O terceiro, o chamado discurso da clínica, é a transposição da idéia de risco para seus 

fatores. Transplanta-se o conceito de risco para o objeto da clínica – o indivíduo –, perdendo-

se seu potencial de ser aplicado em predições para o coletivo. Usa-se o valor preditivo para a 

média dos atributos de uma dada população, em geral de forma experimental. Criam-se 

grupos de risco  e não populações concretas  ou se assume o risco com o significado de 

sintoma clínico ou sinal laboratorial. Diagnostica-se fator de risco como doença. Assim, o 

risco do discurso da clínica não opera mais com o caráter de prevenção do coletivo, mas como 

prevenção de riscos ou fatores individuais.  

Almeida Filho (2000) se vale desse exame dos diferentes discursos sobre o risco para 

ressaltar a atual predominância do discurso da clínica, assumindo como “epidemiologia 

clínica” a hegemonia discursiva contemporânea das intervenções em saúde pública. Os 

discursos produzem efeito, e a epidemiologia tradicional, como ciência responsável pelo 

discurso sobre saúde/doença/cuidado coletivo, precisa encontrar novo referencial operativo 

para abarcar a doença na sua dimensão social. (ALMEIDA FILHO, 2000; BARRADAS, 

1993)
31

. 

Contudo, para a construção das regulamentações sanitárias, as dimensões do risco da 

análise discursiva de Almeida Filho (2000) são insuficientes. Para o âmbito de atuação da 

Visa como ação de saúde pública, há que se agregar uma nova formação discursiva. É 

possível considerarmos o discurso do senso comum como a base sobre a qual o processo 

social tenha historicamente construído a legitimação sobre a qual agem as formas de controle. 

                                            
31

 Não é objetivo deste trabalho aprofundar as discussões sobre a epidemiologia social como importante vertente 

teórica no Brasil e na América Latina. Seus teóricos consideravam-na capaz de apreender a dimensão social e 

coletiva do processo saúde-doença. Laurell, no México, Breilh e Granda, no Equador, Possas, Barros e Victora, 

no Brasil, deram bases explicativas e analíticas ao campo a partir das ciências sociais. O debate que dividia os 

epidemiologistas era a possibilidade de apropriação dos modelos explicativos propostos para a construção de 

modelos de intervenção concreta nas práticas de saúde pública.  



 79 

Na sociedade complexa, as interações ampliadas demandam mediações entre a percepção do 

risco e algum discernimento que desloque a sobreposição entre ele e a causa. Assim, o 

reconhecimento do risco deixa de ser individual e passa a ser uma construção social.  

Para a Visa, a natureza da ação de controle do risco sanitário acarreta a necessidade de 

fundamentação calcada, além da percepção individual, no reconhecimento social e no 

conhecimento jurídico. O Direito deve se integrar entre os discursos, e este têm sua 

construção como ciência, permeada por valores que o processo social consolida. 

(CAMPILONGO, 2000). A construção social da necessidade de proteção, ou da conjugação 

de “idéia, consciência e interesses” para a coletivização de problemas e políticas públicas de 

proteção aos riscos sanitários enfrenta novos desafios na globalidade. Para dar respostas ao 

decálogo, deve-se problematizar a natureza da mudança na tensão característica da prática da 

Visa, agregando-se-lhe argumentos e conceitos do campo da sociologia para além das  ainda 

que não elucidadas  antigas questões da saúde pública. A saúde coletiva do século XXI 

precisa incluir os desafios da vigilância sanitária, repolitizando os conceitos e os instrumentos 

de análise de risco no marco do risco como construção social e relacionar sua proteção com a 

saúde como componente do enquadramento jurídico da política de direito social do país.  

Passemos agora aos trabalhos que relacionam a caracterização da Visa no âmbito das 

políticas sociais com a formação social brasileira. 

As raízes da tensão que reveste o controle dos riscos sanitário expressam conflitos, no 

geral, entre interesses opostos e, no singular, decorrente das condições de país periférico. O 

Brasil faz parte do grupo subalterno na ordem econômica internacional, com capitalismo 

tardio, com tradição política patrimonialista e baixa participação popular aliada a profunda 

desigualdade social (COHN, 1989; FERNANDES, 1980), condições que interferem nas 

políticas sociais. 

Ao longo do século XX, as políticas da saúde estiveram sempre vinculadas ao apoio 
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ou à viabilidade das políticas econômicas, e não o contrário (VIANA, 2005; ABRUCIO 

1998). Até a década de 1930, durante a economia agroexportadora, as ações públicas de saúde 

como componente de política social foram residuais, contemplando um segmento muito 

restrito da população. No período seguinte, as políticas sociais ligavam-se à expansão da 

atividade industrial e se voltavam para a preservação da força de trabalho. Caracterizavam-se 

por uma natureza não redistributiva, mas meritocrática, expressando uma espécie de 

“cidadania regulada”
32

, que reconhecia como portadores de direito apenas os trabalhadores 

cuja atividade produtiva gerava arrecadação para o sistema previdenciário. 

A partir da segunda metade do século, sob a influência da teoria desenvolvimentista da 

Cepal
33

, o pensamento prevalente era um encadeamento de pressupostos que não se 

cumpriram. Acreditava-se que o desenvolvimento industrial seria naturalmente sucedido pelo 

econômico, com conseqüente desenvolvimento social. Nesse paradigma, o Estado não foi 

capaz de legar ao país políticas sociais plenas como as que nasciam no mesmo período em 

países europeus de welfare state (VIANA, 2005; OFFE, 1990)
34

. 

Dallari (2005, p. 5) chama atenção para o fato de a sobredeterminação da produção das 

políticas públicas ser o elemento jurídico, pois, “originado de escolhas e comportamentos de 

base política, o direito termina por orientá-las ou conformá-las”. As constituições do Brasil 

não trataram da saúde como política até a última década do século XX. Só na Carta Federal de 

1988 a saúde está expressa como matéria legal e jurídica. 

Tendo por referência esse contexto, a última parte deste capítulo busca fundamentação 

teórica para apoiar a correlação entre política econômica, política social, saúde e Visa, nos 

                                            
32

 Em Décadas de espanto e uma apologia democrática, Wanderley Guilherme dos Santos (1998) usa a 

expressão "cidadania regulada" para designar uma sociedade que se moderniza com herança escravocrata e 

desigualdade estrutural, que, na ordem política, criam subcidadãos. 
33

 A Comissão Econômica para a América Latina (Cepal) é um órgão da Organização das Nações Unidas 

(ONU). 
34

 Há uma discussão detalhada a respeito das distintas fases (modelos) da economia brasileira (agroexportador, 

substituição à importação), sobretudo até década de 1970, em Dialética do desenvolvimento (1964), em 

Formação econômica do Brasil (1961) e em A pré-revolução Brasileira (1962), de C. Furtado, e em A revolução 

burguesa no Brasil (1981), de Fernandes. 
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desdobramentos do que seja considerado singular na formação social brasileira. As políticas 

sociais, subsumidas nas várias acomodações do desenvolvimento capitalista periférico por 

dois séculos, mal conquistam fundamento constitucional de direito e já assistem a uma 

reforma de Estado calcada em condicionamentos restritivos. 

Mas o foco aqui é em argumentos que vinculem esse quadro geral à temática da saúde 

coletiva e aos objetos da Visa, no reconhecimento das características da formação social 

brasileira. Por outro lado, a análise dos condicionantes históricos se dirige às possibilidades de 

respostas às indagações do presente. As questões do decálogo, em última instância, procuram 

conhecer a reordenação de valores sociais que implicam a afirmação ou o afastamento da Visa 

na saúde pública no Brasil.  

Uma aproximação nessa perspectiva com as questões da emergência e do 

desenvolvimento da saúde pública política depende da identificação prévia de elementos 

integradores dessa possibilidade
35

. Os autores clássicos da formação social do Brasil não 

escreveram sobre saúde
36

.  

                                            
35

 Esta discussão foi resultado de trabalho desenvolvido para a disciplina A Política de Saúde na Formação do 

Brasil Contemporâneo, dos professores Maria Cristina Marques e Laurindo Minhoto, do Cecovisa-USP, 

ministrada no Departamento de Prática de Saúde Pública da Faculdade de Saúde Pública, no segundo semestre 

de 2006. A proposta era que se desenvolvesse base argumentativa para explicar a expressão “desajuste entre 

modelo e realidade” com os autores estudados no curso e na temática particular da minha tese. Neste capítulo, 

escolho a obra Homens livres na Ordem Escravocrata (1983), de Maria Silvia de Carvalho Franco, pela 

importância central do argumento do autoritarismo atávico da formação social brasileira  o "código do sertão”, 

suas conseqüências no desenrolar histórico, perceptíveis até nossos dias, e sua relação com as políticas sociais e 

de Visa.  
36

 O ponto de partida são os autores citados por Antonio Candido no texto escrito em dezembro de 1967, pela 

comemoração dos 30 anos de publicação de Raízes do Brasil (2006 edição comemorativa dos 70 anos). Antonio 

Candido aponta três clássicos da formação social  Casa-grande & senzala (1933), de Gilberto Freyre; 

Formação do Brasil contemporâneo (1942), de Caio Prado Júnior, e o próprio Raízes do Brasil (1936), de Sérgio 

Buarque de Holanda , que inauguram uma linha de interpretação própria para o Brasil. A de Freyre, fundada na 

antropologia, a de Holanda, na sociologia influenciada pela linha francesa da história social e pela sociologia da 

cultura alemã, e a de Caio Prado, rigorosamente marxista. São considerados a primeira geração dos autores da 

formação social do Brasil e, nessas obras, publicadas no auge dos rigores autoritários do Estado Novo, 

desmistificam a retórica liberal que predominava entre os autores clássicos. Em Seqüências brasileiras (1999), 

na crônica “Um seminário de Marx” (p. 86-105), Roberto Schwarz apresenta os autores que podem ser 

considerados a segunda geração da formação social brasileira. Ainda Schwarz (p.17-23), em “Sobre a “formação 

da literatura brasileira”, comenta Paulo Arantes, a propósito do termo formação na obra de Antonio Candido, 

Formação da Literatura Brasileira (1957). Ambos fazem uma análise crítica da possibilidade de superação dos 

valores coloniais, ou, nos termos de Schwarz (p. 20), “um sistema local de problemas e contradições que de 

modo nenhum excluía, mas filtrava a oferta internacional de teorias sociais”. Mais recentemente, Jessé Souza, 

em "Modernidade seletiva" (2000), identifica, dentre os autores mencionados da “formação”, uma certa 
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Homens livres na ordem escravocrata 

 

Em Homens livres na ordem escravocrata (1983), Maria Silvia de Carvalho Franco
37

, 

usa o estudo de Marx Weber sobre a caracterização econômica da expansão e do esgotamento 

do Império Romano baseado na força de trabalho escravista. Com esse modelo de análise, faz 

uma aproximação entre a expansão imperialista da atividade econômica romana e o moderno 

latifúndio escravista brasileiro na produção mercantil. Naquele contexto, a escravatura teve 

um efeito regressivo na diferenciação e na integração econômica, o que não aconteceu no 

Brasil. Essas duas modalidades  diferenciação e integração  para a produção ganham 

identidade singular, uma não existindo sem a outra.  

A produção para a subsistência do latifúndio e a produção para o mercado criaram 

arranjos interdependentes, na ordem da economia de base escravocrata moderna. A autora 

demonstra que, ao contrário da Antigüidade, foi esse o sentido da evolução econômica 

brasileira. A justificativa está na condição dada para a economia escravagista moderna, de 

manter estreita relação com o mundo europeu, onde o trabalho se constituía pela força de 

trabalho livre. Nessa convivência em paralelo, na intensificação da divisão social do trabalho, 

o sistema colonial escravocrata se torna uma das estratégias da expansão mercantil, vital para 

a manutenção da dinâmica da economia capitalista.  

Na transição o século XVIII, a escravidão é um fator social construtivo no Brasil, em 

especial na situação desse estudo. A região da pesquisa é o Vale do Paraíba paulista
38

, onde se 

consolidou o apogeu do primeiro ciclo da atividade produtiva cafeeira da agroexportação para 

os mercados, especialmente os europeus. Essa análise tipifica a realidade econômica colonial 

                                                                                                                                        
tendência a uma “sociologia da inautenticidade”, que critica nesse ensaio com argumentos sobretudo de Norbert 

Elias e de Habermas, recolocando a obra de Gilberto Freyre como uma melhor interpretação do dilema do Brasil. 

Mas não é objetivo deste trabalho aprofundar esse debate.  
37

 Esse trabalho foi apresentado como tese de doutorado, em 1964, tendo por orientador Florestan Fernandes, e 

na banca, Sérgio Buarque, Antonio Candido, Octávio Ianni e Francisco Iglesias.  
38

 A análise documental foi sobre os processos criminais julgados na comarca de Guaratinguetá durante o século 

XIX.  



 83 

do Brasil. 

A aparente contradição entre um contingente desproporcional de mão-de-obra para o 

padrão de subsistência e a presença onerosa de uma massa escrava imobilizada, que parece 

“ter pressionado o sentido contrário de deslanche da produção mercantil, só é inteligível pela 

referência ao sistema econômico mais amplo em que se incluía a região, isto é, às condições 

postas pelos mercados exteriores”. (p. 14).  

A autora se baseia nos estudos de Caio Prado Júnior e Florestan Fernandes. O sistema 

mercantil se expandiu condicionado a uma fonte externa de suprimento de trabalho escravo, e 

não porque não houvesse força de trabalho interna disponível na sociedade brasileira de então. 

A escolha da monocultura em grandes propriedades, formada pela integração de áreas em 

latifúndios e por escravos, acelerava a acumulação, útil para o colonizador. Essa ocupação 

criou uma modalidade nova na dinâmica social colonial, um homem destituído da propriedade 

dos meios de produção, branco, livre e expropriado, que não conheceu o rigor do trabalho 

forçado e não se proletarizou: “uma ralé que cresceu e vagou por quatro séculos, dispensáveis, 

sem razão de ser na produção para o mercado, mas este setor localizou-os na estrutura social”. 

(p. 14). A autora articula como categoria de análise uma “unidade contraditória”, ponto de 

destaque de seu método. Descreve uma síntese da gênese da organização do sistema colonial 

do Brasil, sobre uma “unidade contraditória”, com suas ambigüidades e tensões, que 

determinariam a maior parte da história brasileira. Dessa perspectiva, os princípios opostos de 

ordenação das relações econômicas aparecem sintetizados e, ao observá-los, “não seremos 

levados a representar a economia colonial como dualidade integrada, mas como unidade 

contraditória”. (FRANCO, 1983, p. 11). 

Uma das conseqüências sociais dessa dinâmica econômica é o homem livre e pobre, 

tendo a violência entranhada na realidade social, constitutiva das relações. No Vale do 

Paraíba, esse homem participa da sociedade numa articulação ampliada  é um marginal da 
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dinâmica produtiva e forja, como forma de ascensão social e abertura para o sistema, o 

princípio da dominação pessoal.  

As marcas do autoritarismo e da dominação estruturam um modo de ser. Na ampliação 

da complexidade social, o “agregado” da propriedade latifundiária cria possibilidades de 

negação dessa ordem social.  

A autora trabalha a partir da caracterização desse sistema de dominação, a matriz onde 

se alinham as bases materiais da corrupção do serviço público, que se institui como ideologia 

que suporta o tráfico de influências e as condições para o exercício personificado e autoritário 

do poder. A obra revela como os traços “arcaicos” ou “irracionais” foram condições 

necessárias para a integração bem sucedida da produção brasileira nos mercados 

internacionais. Uma continuidade do velho no novo: ao dar-se o deslanche da produção 

mercantil, aspectos tradicionais sofreram redefinição de sentido, mas mantiveram sua forma. 

Rapidez na transformação, em lugar de resistência à mudança.  

Assim, o “código do sertão” e a valentia do caipira são valores maiores de sua vida. 

Num mundo vazio de coisas e falto de regulamentação, a violência se associava à capacidade 

de preservar a própria pessoa de qualquer outra violação. Buscava a independência na 

conservação intocada, e seu caráter na necessidade de defendê-la. Quando a violência é 

legítima e imperativa, coloca-se o problema de uma regulamentação normativa da conduta 

que é alheia e mesmo contraditória com o direito positivo.  

Essa estrutura de análise em que a autora se utiliza de princípios opostos, expondo 

situações de dualidades em oposição, constrói dialeticamente uma unidade contraditória. 

Nesse sentido, se aproxima da tradição da formação social brasileira, iniciada por Sérgio 

Buarque de Holanda como uma metodologia dos contrários, ainda que neste haja uma 

aproximação com a tipologia de Weber, mas de quem se distancia, na medida em que focaliza 

pares, não pluralidades de tipos, o que lhe permite tratá-los de forma dinâmica, ressaltando a 
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interação no processo histórico. (CANDIDO in HOLANDA, 2006, p. 241).  

Franco também se baseia em Caio Prado e em Florestan Fernandes, que rompem com 

os modelos de análise importados sem a devida transposição de elementos e conceitos e 

realinham a singularidade nacional aos contextos históricos, dando uma nova ordem de 

sentido, razão das teses inéditas que esclarecem.  

Para o estudo da Visa, várias são as articulações possíveis úteis para a caracterização 

da formação social autoritária, decorrente de condições singulares da combinação estrutural 

da economia colonial brasileira na cena internacional. Além do autoritarismo, as 

circunstâncias decorrentes dessa especial condição escravocrata são as outras ordens sociais 

residuais que se formam, e a autora trata especialmente do branco alijado da atividade 

produtiva. A articulação desses elementos repõe sobre outras bases a compreensão da origem 

da organização burocrática do Estado nacional, a convivência com as relações de favor, a 

atitude valorativa ambivalente diante das normas, das regras e das leis. Com essa 

especificidade brasileira, pode-se entender melhor o caráter normativo e autoritário da 

atividade da prática de saúde ligada às ações de vigilância sanitária, sobretudo em sua origem, 

a partir dos séculos XVIII e XIX, na interação com a técnica higienista trazida da tradição 

européia.  

Outra circunstância a desdobrar é a relação dessas condições com a débil capacidade 

de organização social brasileira. Hobsbawn (in FRANCO, 1983, p. 59) estuda movimentos 

sociais primitivos, no interior de um mundo que assume características de moderno  como a 

Máfia, por exemplo , examinando também relações de dominação num contexto que abria 

possibilidades de oposição socialmente organizada, ao contrário das condições brasileiras, 

onde ficariam confinadas ao âmbito pessoal.  

Parece haver oposição entre a dinâmica dos elementos da economia colonial e a 

decorrente ordem social no Brasil. A economia escravocrata diversa da romana imperial se 
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estabeleceu como estratégia colonial eficiente, e os mesmos elementos de seu êxito podem ser 

identificados como efeitos repressivos na construção de respostas socialmente organizadas. 

Na perspectiva da dinâmica social, não há o desenvolvimento articulado entre a diferenciação 

e integração social. Essas questões guardam relação com a forma pela qual se sustenta o 

Estado democrático de direito na atual organização social brasileira e com a decorrente baixa 

sustentação dos princípios das políticas sociais. Em Entre Têmis e Leviatã: uma relação 

difícil (2006), Marcelo Neves repõe a questão como uma razão da imprevisibilidade da 

sustentação de um Estado democrático de direito na realidade brasileira. 

Com base teórica articulada entre os conceitos de Luhmann, em especial o papel da 

Constituição nacional como um “acoplamento estrutural” entre os sistemas político e jurídico, 

afirma Neves (2006, p. 169) que “só quando a igualdade transforma-se de forma em norma é 

que se pode compreender o papel específico da igualdade no direito da sociedade moderna 

como sistema autopoiético”. Por outro lado, discute a condição da cidadania como 

necessariamente sustentada pela concretização das normas constitucionais referentes aos 

direitos fundamentais (2006, p. 182): “Ausente tal concretização, permanece o texto sem o 

seu significado normativo generalizado. Só quando a Constituição é um reflexo da esfera 

pública existe e se desenvolve cidadania como mecanismo político-jurídico de inclusão 

social”. Segundo o autor, os bloqueios à concretização constitucional por fatores políticos, 

econômicos e culturais impede a reprodução autônoma do direito: “os direitos do cidadão 

permanecem no texto constitucional, formando a bela fachada de uma realidade constitucional 

estranha à cidadania.” (p. 183). 

Neves (2006) se apóia nos argumentos de Habermas para discutir o papel e a 

constituição da esfera pública nas sociedades modernas contemporâneas, onde não voga mais 

a dualidade Estado-sociedade civil, e considera o ambiente sistêmico funcionalmente 

estruturado e o mundo da vida como instâncias da constituição da esfera pública, em 
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permanente ação interativa. Para Habermas, colonizou-se o mundo da vida pelo dinheiro, pelo 

poder e pelo Direito, levando ao impedimento da reprodução simbólica dos valores do mundo 

da vida, onde o agir comunicativo possibilita entendimentos, no sentido de criação de uma 

razão intersubjetiva. Neves recoloca essa dimensão problemática ampliando-a com o 

argumento da aparição de uma sociedade mundial, supranacional, que ele concebe como uma 

das formas de constrangimento ao Estado democrático de direito.  

Para o caso da vigilância sanitária no Brasil após a criação do regime de regulação, 

pode-se investigar a configuração de unidades contraditórias na simultaneidade de diretrizes 

políticas universais para a saúde e de novos marcos para o mercado da saúde. E, à luz dos 

argumentos de Neves, examinarem-se os limites para na consolidação de direitos e o papel da 

Visa do século XXI, como integrante de regimes de liberalização de mercados e proteção aos 

riscos à vida.  

Segundo Holanda (2006, p. 134), “a história jamais nos deu o exemplo de um 

movimento social que não contivesse os germes de sua negação  negação essa que se faz, 

necessariamente, dentro do mesmo âmbito”. Ora, como este capítulo se abre com o 

movimento da reforma sanitária, a proposição de se examinar a correlação da Visa como 

processo de trabalho, devem-se procurar os elementos de sua negação no âmbito do próprio 

SUS, sobretudo com as demais áreas da saúde coletiva, e seus efeitos possíveis.  

 

Uma leitura de Foucault em biopolítica 

 

O Foucault de O dilema preventivista é o da fase primeira, da organização do seu 

método particular no itinerário das práticas discursivas. Em seguida, o autor discute os objetos 

históricos das relações de poder, até chegar aos jogos de verdade na relação de si a si e a 

constituição de um “si-mesmo” como sujeito, em Do uso dos prazeres (1984), na última fase 
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de sua produção. O sujeito antigo é um sujeito constituído graças às práticas de si; desde 

Descartes, o sujeito ocidental é um sujeito fundador das práticas de conhecimento.  

Em Nascimento da biopolítica, Foucault ainda está a seis anos de sua última 

construção, mas faz uma fértil vinculação de argumentos quando compara os condicionantes 

do Estado liberal aos do neoliberal. Desenvolve esses conceitos para chegar à questão da 

biopolítica, revendo os conceitos de biopoder, e os sistematiza nos cursos que ministrou no 

Collège de France entre 1978 e 1979 (2004)
39

.  

Usa o termo “biopolítica” para designar o poder transformado de “ordem a governar” 

indivíduos através de disciplinas em “ordenar o conjunto” dos viventes, ou seja, ordenar as 

populações. Seu nascimento está inscrito como conceito desde o liberalismo econômico, e 

toma formas particulares no neoliberalismo. O corpo é a realidade biopolítica, e a medicina, 

uma estratégia biopolítica que se adapta e transforma. Da relação como oposição ao direito e 

morte do soberano antigo aos súditos, ao poder moderno que controla e governa a vida, 

modela e ordena indivíduos, controla, governa, medicaliza populações, para favorecer seu 

próprio crescimento e bem-estar. 

O corpo como máquina foi adestrado com disciplinas, já o corpo-espécie foi regulado 

com intervenções de controle das condições do nível de vida, da longevidade e dos 

nascimentos, mecanismos que configuram uma biopolítica das populações. Foucault 

denomina “medicina” um “saber-poder” capaz de incidir ao mesmo tempo sobre o corpo, nos 

organismos, e sobre as populações, nos processos biológicos, produzindo efeitos disciplinares 

e efeitos reguladores. A vida e o vivente constituem dimensões de novas lutas políticas e de 

novas estratégias socioeconômicas. 

                                            
39

 Esse texto não foi organizado como uma obra por Foucault, mas se constitui pela transcrição das aulas 

editadas pela Gallimard/Seuil, em outubro de 2004. A versão em português ainda não está disponível  será 

publicada em 2007 pela editora Martins Fontes. Esta síntese considerou o texto original em francês, Naissance 

de la biopolitique, e ensaios sobre ele de Acílio da Silva Estanqueiro Rocha, “Biopolítica”, disponível na 

internet, de Alejandra Rotania “Aproximações com a biopolítica”, mimeo, da coordenadora executiva da 

organização não governamental “Ser mulher”, de Fernando Álvares-Uría, “La epidemia neoliberal. Nacimiento 

de la biopolítica”, de Flávia Natércia, uma resenha disponível no site <http: 

//www.comciencia.br/resenhas/2005/07/resenha2. htm>. Acesso em: 12 de fevereiro de 2007. 
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Foucault questiona as relações de poder  não só o poder em si, que no conceito 

nietzscheano de forças é absorvido como ação sobre uma ação, mas também no sentido de se 

conduzirem as condutas dos outros. De acordo com Machado (2000), a problemática 

filosófica de Nietzsche é a responsável pelos deslocamentos de Foucault em relação à 

epistemologia para criar sua arqueologia, adotando um estilo não dialético e não 

fenomenológico, criticando o niilismo da modernidade na análise dos saberes modernos. 

Na nova dinâmica, a eficácia do poder disciplinar baseado em inspeção, sanção, 

hierarquia e norma se revela no império da norma, da lei, do texto. Nessa perspectiva, 

Foucault descreve a educação, nascida como normalização, que possibilitam os códigos físico 

e médico, dos sintomas e das condutas. O conceito do poder na biopolítica questiona as 

categorias jurídico-políticas  o Leviatã
40

 não existe mais. O Estado que se criara na 

legitimidade, para controlar a força da guerra e para promover a paz, se transforma no gestor 

da guerra silenciosa e cotidiana, reinscrita nas desigualdades econômicas, sociais e 

institucionais. O sistema amplia a complexidade para controlar o ajustamento da acumulação 

dos homens e do capital e a articulação do crescimento dos grupos humanos, além da 

absorção das forças produtivas, da repartição desigual do lucro e da ampliação dos 

mecanismos de exclusão. A gestão biopolítica passa a considerar as questões relacionadas ao 

sexo como fundamentais. Natalidade e fertilidade são dimensões para se regular a espécie não 

mais em julgamentos, mas em administração como fator político público. A população é um 

fator político e econômico, e seus controles assumem as formas de racismo ou de eugenia  o 

nazismo terá sido a expressão típica do século XX. Na articulação da biopolítica como um 

conceito complexo na evolução da produção foucaultiana, aparece o conceito de 

“governamentalidade” como a arte de governar a gestão, como uma nova dimensão de poder 

não jurídico. Ela permite analisar os modos de organização, controle e regulação da sociedade 

                                            
40

 Leviatã é um nome metafórico com que Hobbes designa o Estado, e Foucault alude ao aforismo de 

Clausewitz.  
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aquém dos discursos jurídico-institucionais, ou seja, sobre a soberania até a aparição do 

Estado, ao da nação, mascarando a realidade. Há três idéias contidas na “governamentalidade” 

(FOUCAULT, 1978): a primeira é o conjunto de instituições, processos, análises e reflexões, 

cálculos e técnicas que permitem exercer o poder sobre a população, expressos pela economia 

e que operam pelas técnicas de segurança; a segunda é a tendência à preeminência desse tipo 

de poder e, com ele, a sobredeterminação de técnicas de poder e de saberes. A terceira é o 

processo que conduz do Estado jurídico e administrativo ao Estado de controle da população e 

de segurança. 

A vida convertida em poder constitui dialeticamente o lugar de emergência dos 

contrapoderes, que são, para Foucault, fatores de subjetividade. A biopolítica se dirige à 

construção de uma nova ética na relação com o político  em seus últimos escritos, a 

biopolítica representa essa passagem do político ao ético.  

Na relação com os objetos da Visa, medidas de saúde pública como condições de 

trabalho, controle de imigração e interdição de drogas revelam a natureza eminentemente 

biopolítica das políticas públicas contemporâneas dispostas sobre a vida. Para Foucault, o 

contrapoder se relaciona a formas de subjetivação para se escapar aos biopoderes. Propõe uma 

nova ontologia, que parte do corpo e de seus poderes para se pensar o sujeito político como 

sujeito ético, contra a tradição ocidental que pensa exclusivamente sob a forma de sujeito do 

direito: “o homem moderno é um animal da política na qual a sua vida de ser vivo está em 

questão.” Essa conjugação entre a vida como mercadoria e o poder dos médicos e biologistas 

é hoje cada vez mais evidente, questão para a qual Foucault quer reconstruir uma política 

adequada ao presente, pois, ao “proteger”, o biopoder ameaça a vida. Trata-se de reconstruir 

formas de vida por onde quer que se gere a vida nua e, assim, resgatá-la do biopoder que a 

dominou e poderá exterminá-la. Proposta em 1984, essa tarefa é para hoje.  

Em suma, com a biopolítica, Foucault analisa o desenvolvimento teórico, prático e 
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discursivo do liberalismo ao neoliberalismo. A razão do Estado, a arte de governar sob o 

mercantilismo, o liberalismo e o neoliberalismo em vários países, falará da genealogia para 

entender, nos dias de hoje, a supremacia do mercado e a relação nas pessoas. No 

mercantilismo, o Estado visava a acumulação monetária, o crescimento da população e a 

manutenção da concorrência equilibrada entre nações européias. A liberdade do mercado era a 

condição do crescimento mútuo, estendido e equilibrado; o jogo se dava na Europa, e o 

prêmio da aposta era o mundo. O mercado era o lugar da justiça, pela troca, na formulação de 

um preço justo. A polícia eram todos os dispositivos para, de um lado, o Estado crescer e, de 

outro, manter-se a ordem ocupando-se das pessoas  das necessidades da vida, da saúde e de 

suas atividades de circulação. Até o século XVIII, as limitações ao Estado eram externas, 

mas, a partir da segunda metade, a arte de governar passa a ser interna, de onde surge a razão 

governamental moderna, crítica ao excesso do governar anterior, que encontrava no mercado 

sua validação e na utilidade, sua jurisdição. A economia política foi a disciplina científica 

usada como instrumento intelectual no processo de autolimitação do Estado. O regime de 

verdade se instaura pelo saber-poder, inscrevendo na realidade dispositivos para controles de 

coisas que não existiam como tal  a loucura, a delinqüência, a sexualidade , como efeitos de 

discursos, práticas e saberes. No novo regime liberal, o mercado, que era lugar de justiça, 

passou a ser lugar de verdade, para avaliar a prática governamental. Surge o Homo 

oeconomicus, intangível pelo poder, sujeito e objeto que obedece a seu próprio interesse e só 

assim consegue contribuir para o bem geral, e não deve ser tocado pela teoria do governo. No 

pós-guerra, como expressão de efetivas crises de governabilidade, a sobrevivência do 

capitalismo requer invenção de nova forma. O Estado foi recriado pelas instituições 

econômicas, produzindo-se um consenso entre todos os parceiros, aceitando-se a liberdade 

econômica como princípio e o crescimento econômico como fonte de bem-estar  um 

neoliberalismo com atualização do programa liberal. 
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Para Foucault, o neoliberalismo é como se pode regular o exercício global do poder 

político sobre os princípios de uma economia de mercado; não mais o laissez-faire, mas uma 

teoria da concorrência pura como uma estrutura capaz de assegurar a regulação econômica 

pelo mecanismo dos preços. A concorrência é um jogo formal entre desiguais. A política tem 

a tarefa de arranjar o espaço real dentro do qual a concorrência vai agir. O governar para 

possibilitar ao mercado a ação da concorrência desloca o princípio regulador que valia para as 

trocas. O trabalho, antes força de trabalho, que, quando vendido, se transformava em salário, 

passa a ser decomposto em capital e renda. Capital passa a ser tudo o que faculta retorno 

financeiro futuro. O novo Homo oeconomicus neoliberal se torna o próprio agente econômico 

fundamental com efeitos de subjetivação  cada um é seu próprio empresário, mediante 

estratégias de alocação dos investimentos. As escolhas estratégicas incidem até sobre a 

reprodução, tomando-se o patrimônio genético dos filhos como capital humano.  

Foucault, que se manteve intelectualmente produtivo até o ano de sua morte, 1984, 

trabalhou desde 1970 na cátedra que assumiu, e sua publicação anual era uma exigência da 

Escola. A pesquisa original onde estão as questões sobre o nascimento da biopolítica foram 

formuladas há mais de duas décadas, o que fez desse texto, desde a sua publicação, em 2004, 

alvo de muito interesse. Entre outros, pelo aspecto de atualidade das indagações ali 

formuladas como os dilemas éticos atuais, como as pesquisas do genoma e o consumo 

acelerado das tecnologias médicas. Elas hoje manipulam as matérias moleculares dos genes, 

tornando a matéria biológica uma matéria-prima capaz de fazer investimentos nas pessoas 

como capital humano, consumindo inovações do complexo médico. O soberano passa a ser o 

mercado, o trabalhador empresário de si nunca foi tão explorado, o Estado cumpre um novo 

programa na legitimação da gestão dos controles na arte de governar.  

A investigação sobre o liberalismo passa a ser objeto de análise como princípio e 

método de racionalização, no exercício de um governo que obedece à regra interna de uma 
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economia de máximos. A nova ordem introduz uma razão para as atividades que regem a 

conduta dos homens no marco do Estado e que, com os instrumentos estatais  as políticas 

públicas , não tem um fim em si mesma. Mesmo nas melhores condições, a maximização 

das ações do governo deve se converter em seu princípio regulador, rompendo com as razões 

do Estado da razão da modernidade.  

Assim, quando na Alemanha do século XVIII o Estado institui a polícia como 

expressão da função de controle, com instrumentos técnicos e sanitários nos limites dos 

conceitos da época, regulando e regulamentando para resolver problemas da população, 

proteger a saúde e a higiene, institui-se a razão do Estado moderno. Na nova razão estatal do 

neoliberal, é preciso regular-se contidamente, para que não haja governo em demasia. A 

governamentalidade deve ser um exercício crítico  não deve responder quais os melhores 

meios para se conseguirem os efeitos, mas a própria possibilidade e legitimidade de seu 

projeto de alcançar seus objetivos. A atual reflexão liberal parte do pressuposto de que a 

sociedade está numa relação complexa de exterioridade e interioridade com o Estado, e a 

questão que se coloca não é sobre como governar o mais possível e com menor custo, mas por 

que governar. Qual é a finalidade ou o interesse, ou como se está desenvolvendo uma 

tecnologia de governo a partir do primado do excesso de governo, ou como esse pode ser 

suplementar ao que é necessário e útil? O liberalismo constitui – e aí residem seu 

polimorfismo e seu caráter recorrente  um instrumento de crítica da realidade, ou seja, um 

instrumento crítico de uma governamentalidade anterior ao próprio liberalismo e da qual se 

pretende distanciar. Assim, se constitui no instrumento crítico de uma governamentalidade 

atual que pretende reformar e racionalizar revendo a própria base, ou o instrumento crítico de 

uma governamentalidade a que se opõe e da que pretende limitar os abusos. Aparece de 

formas diferentes ou simultâneas, porquanto convertido em esquema regulador da prática 

governamental e em tema de oposição que às vezes se faz radical, como na Inglaterra dos 
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séculos XVIII e XIX, de Bentham. No liberalismo, o mercado tem papel de importância como 

realidade, e a economia política, como teoria.  
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III  A VISA COMO TRABALHO: UMA ARQUEOLOGIA DO FAZER 

 

Neste capítulo, aprofunda-se a caracterização da vigilância sanitária como componente 

da saúde pública e se busca identificar as relações capazes de mostrar sua articulação como 

trabalho, vinculadas ao trabalho da saúde em geral e da saúde coletiva
41

 em particular, em 

situações sociais concretas. 

Por uma análise objetiva de seu conceito normativo (BRASIL, Lei n
o
 8.080, artigo 6º, 

§1, 1990), pode-se assumir sua vinculação à saúde como uma evidência já dada. Contudo, 

para a formulação discursiva que reconheceu a necessidade de proteção sanitária como 

expressão formal e constitucional (portanto, historicamente datada e socialmente construída) 

 hoje realizada como vigilância sanitária , deve-se identificar de que maneira se constituiu e 

modificou esse “saber-fazer” ao longo do tempo como um trabalho, assim como atentar para a 

forma com que se foi recortando do mundo real como uma necessidade socialmente dada e 

tornou-se um objeto de trabalho que cumpre uma finalidade por meio de práticas 

historicamente modificadas
42

.  

A vigilância sanitária vem sendo descrita como uma prática técnica, normativa e 

normalizada
43

 por um conjunto de instrumentos técnico-científicos mobilizados de diversos 

campos da ciência e socialmente legitimados. Como função estatal, essas técnicas operam 

ações transformadoras sobre determinados objetos – produtos, serviços e ambientes físicos – 

relacionados com a proteção à saúde das pessoas. Ao mesmo tempo, a Visa responde a 

exigências que se definem fora da própria técnica, advindas do todo organizado das práticas 

                                            
41

 A expressão saúde coletiva aqui se opõe a saúde individual, e não está em questão a ênfase que lhe deu o 

movimento da reforma sanitária, por contraste com a saúde pública convencional, já discutida. 
42

 Essa articulação do objeto de pesquisa tem uma referência adicional em O conhecimento epidemiológico na 

organização tecnológica do controle da malária, estudo apresentado como tese de doutoramento por Rita Barata 

Barradas, que também se baseou em Ricardo Bruno Mendes-Gonçalves. 
43

 Técnicas de normalização são exigências da ordem social na forma de critérios de normalidade, considerando 

anormal toda realidade hostil ou diferente. No Brasil, elas aparecem na medicina do século XIX, fenômeno que 

Mendes-Gonçalves (1994, p. 107) denomina “medicina política”. 
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sociais. Em outros termos, interage continuamente com o mundo, na dinâmica própria da 

vida. Esse todo se organiza em conjunturas particulares – econômica, política e 

ideologicamente determinadas –, o que nos permite dizer que a Visa como prática social ao 

mesmo tempo participa e modifica a dinâmica em que se insere.  

Tais relações de determinação influenciam não só o modo como se realiza essa prática, 

mas também a delimitação de seu objeto de atuação, os meios e instrumentos pelos quais 

opera e, conseqüentemente, com o resultado ou o produto desse trabalho. A compreensão da 

Visa como prática tanto técnica quanto social é o fundamento para a possibilidade de, 

metodologicamente, se buscar em sua historicidade sua constituição como ação de saúde. A 

partir da consciência humana da experiência da enfermidade, ela se organiza historicamente 

nas dinâmicas sociais. Na origem, a consciência humana moldou a enfermidade pelo perigo; 

na sociedade moderna, seu equivalente é o risco. 

Não se trata de justapor a uma dada organização social previamente estruturada (na 

Babilônia, no Egito, na Grécia ou em qualquer parte) a descrição de um conjunto de saberes e 

práticas de saúde que, recortados a partir do olhar contemporâneo, se reconhecem e 

particularizam como ações de vigilância sanitária, mas de compreender as articulações de seus 

saberes a fim de que, ao rastreá-la, se a apresente reconstruída em sua historicidade, posto que 

não se aborda o objeto de maneira neutra. Na reatualização dos contextos históricos, há 

sempre mais de uma forma de se olhar para um fenômeno passado (MENDES-

GONÇALVES, 1994). 

A Visa não pode ser estudada senão como um componente do campo de intervenção 

da saúde pública, mas, ainda assim, tem encontrado dificuldade para ser reconhecida como 

pertencente a esse campo, porque ela se faz sobre as coisas, e não sobre as pessoas. Mais 

especificamente, sobre riscos e perigos decorrentes de consumo, uso e exposição, seja de 

produtos, de serviços ou de ambientes. 
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Contemporaneamente, o espectro de atuação da Visa é tão amplo que não é impossível 

afirmar que, onde quer que existam pessoas, existem riscos em potencial
44

. Mas, numa 

realidade social gradativamente mais complexa e inter-relacionada, as ações de proteção – 

objeto da vigilância sanitária – ficam cada vez mais distantes das relações de determinação 

das pessoas e dos coletivos humanos. A ação de Visa passou a ser identificada com base na 

complexidade tecnológica dos objetos e produtos sobre os quais age, e não vinculada ao 

reconhecimento da natureza e ao gradiente dos riscos a que as pessoas estão expostas
45

. Há 

uma evidente e progressiva esgarçadura dos vínculos entre as ações de Visa e as pessoas ou 

populações a serem protegidas.  

Esta análise está circunscrita à tríade conceitual saúde-risco-proteção, que representa 

modalidades de articulação da Visa. Ainda que os conceitos não estivessem definidos assim 

em sua origem, as ações de saúde pública relacionadas à proteção aos riscos fazem parte do 

projeto de construção da sociedade capitalista no Estado moderno. Mas a vinculação entre a 

Visa e a sociedade nem sempre é clara, e este estudo busca explicitar as circunstâncias que 

aproximam a Visa das exigências de reprodução da dinâmica econômica, recomposta pela 

manipulação das contradições que a permeiam (DONNANGELO, 1979). 

É preciso fazer sucessivas aproximações para chegar a um modelo teórico que se 

preste a descrever a Visa como trabalho e a vê-la como um processo. Tal qual um convergir 

de feixes de luminosidade difusa  ou de olhares de perspectivas diferentes  na direção de 

um prisma que os captura, os aproxima e os faz incidir novamente com uma energia que tanto 

pode incendiar quanto clarear ou transformar, pretende-se aproximar logicamente os saberes 

sobre a proteção, o risco e a saúde. O objetivo é mostrar uma prática de trabalho que opera 

sobre um objeto tomado do presente a partir do espectro de atuação definido por seu conceito 

                                            
44

 Adiante, se discutirão o risco e o risco sanitário, na sociedade moderna e na contemporânea, tendo como norte 

o conceito de biopoder, de Foucault.  
45

 Prova disso é a opção por se subdividirem as gerências da Anvisa com base no grau de envolvimento 

tecnológico de cada ação. Outro exemplo é a forma pela qual se transferem recursos aos estados, classificados 

em três níveis de complexidade tecnológica  alta, média e baixa. 
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normativo. Há, portanto, o perigo de se reinterpretar o passado exclusivamente à luz da 

contemporaneidade, pois o que se tem hoje é um objeto ampliado. Ao recuar em direção a 

seus precursores, encontram-se objetos supostamente menores, mas não menos inter-

relacionados desde sua origem. 

A busca pela história da configuração ou da reconfiguração de um objeto em estudo, 

como neste caso, partindo de evidências observadas no presente, exige a formulação de 

hipóteses que revelem a natureza do deslocamento. André Mota (2005) aponta a importância 

da hipótese de pesquisa como reflexão sobre o presente, indicando para a metodologia 

histórica a possibilidade de estudos por triangulação entre o objeto empírico, a bibliografia e a 

interpretação ou a análise. A hipótese é o fio condutor. Uma exigência do método histórico é a 

reflexão sobre as fontes, sendo o rigor da causalidade um fruto da consistência, que se funda 

no argumento lógico. O discurso histórico é um diálogo entre o conceito e a evidência, as 

hipóteses sucessivas e a pesquisa empírica. Assim, para o autor, a validação histórica não se 

limita a “falar do passado”. 

No entanto, este estudo não se pretende uma tese historiográfica nem tampouco de 

meta-análise da vasta bibliografia histórica sobre a saúde pública. Para o reconhecimento do 

objeto “vigilância sanitária” como trabalho, na articulação entre saber e prática, e para que se 

estabeleça aí um sentido lógico, será utilizada a mesma base analítica do processo de trabalho 

em saúde desenvolvida por Mendes-Gonçalves.  

Como afirma Mendes-Gonçalves, construir um modelo teórico de análise é explorar o 

contraditório, desde a suposição até a verificação das formas positivas de sua superação. 

Assim, este trabalho busca a delimitação de modelos em recortes históricos, procurando 

assinalar em cada um deles as regularidades que permitem compor os vários saberes e práticas 

de suas dinâmicas particulares, e também a identificação do movimento que leva, em 
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determinado momento, à superação do modelo em voga, até que a ruptura desencadeie sua 

transformação. 

Numa sucessiva mediação entre o trabalho humano em geral, o trabalho em saúde e o 

trabalho em vigilância sanitária, pretende-se chegar a um modelo geral de análise sobre o qual 

se possa apoiar a discussão. 

 

3.1 Uma aproximação teórica da vigilância sanitária como trabalho 

 

A expressão “processo de trabalho” pode ser entendida sob diferentes perspectivas ou 

ênfases, a depender do referencial teórico que a ancore. Ao longo do último século, firmou-se 

como uma teoria, contemporânea à consolidação do capitalismo, presente em estudos 

sociológicos durante a modernização da sociedade, em especial no Ocidente. 

Como problemática dentro da teoria geral da administração e apoiado em análises de 

matiz sistêmica ou funcionalista, o processo de trabalho fundamenta seus estudos na 

perspectiva da tecnologia de ação e usa a racionalidade instrumental. Com isso, procura 

viabilizar procedimentos eficazes para a ampliação da produtividade, e assim tem sido 

amplamente utilizado no mundo das organizações empresariais. Quando se usa a expressão 

nesse campo como equivalente a “tecnologia”, restringe-se seu significado à dimensão técnica 

ou predominantemente operativa, circunscrita ao âmbito da racionalidade instrumental. Essa 

abordagem analítica é insuficiente para responder às indagações ampliadas como as relativas 

à natureza de seu objeto, à sua finalidade, à necessidade e a seu contexto histórico e social. 

Por outra perspectiva, ancorada no materialismo histórico ou na análise dialética, a 

teoria do processo de trabalho aparece com inestimável força explicativa e de reflexão crítica 

para o campo de intervenções das políticas e, em especial, das práticas sociais. Se, por um 

lado, essa teoria articula possibilidades analíticas no âmbito abstrato, por outro, é sempre 
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portadora de significações capazes de restituírem à expressão “processo de trabalho” seu 

subjacente caráter ideológico.  

Alguns tipos de trabalho em diferentes contextos e culturas são facilmente 

desvinculados da idéia geral do que seja trabalho, tornando-se idealizações desconectadas da 

realidade social em que se realizam; apagam-se as inter-relações no interior do processo, e 

seus valores se associam mais diretamente a seus produtos. Isso ocorre porque, no modo de 

produção capitalista, a alienação da estrutura de necessidades inverte os fins e os meios. A 

finalidade do trabalho realiza direta ou indiretamente a valorização do capital. A produção 

tornada imperiosa impregna todas as dimensões da vida, expressando-se como nova 

necessidade, já imbuída da preponderância do valor de troca em detrimento da valoração do 

uso (MARX, 1980). 

Tal como analisados no capítulo anterior, ao discutirem as teses do dilema 

preventivista e da medicina comunitária, os estudos de Arouca (2003) e Donnangelo (1979) 

são exemplares para a evidência desse mecanismo na relação com a prática da medicina 

clínica. Os processos encobridores, apontado por ambos os autores, estão circunscritos ao 

início da segunda metade do século XX, quando ainda era prematura a denominação 

“vigilância” hoje dada à área de proteção sanitária. 

Com o tempo, o conceito de fiscalização foi sendo tomado como equivalente ao de 

controle de riscos sanitários, e dos instrumentos normativos se apagam as relações entre a 

exposição aos riscos sanitários e a saúde das pessoas. Tal como ocorrera com a medicina 

preventiva e a comunitária, a Visa sofreu um processo de natureza encobridora. 

Se Arouca (2003) identificou um mito em torno da medicina preventiva, cabe 

questionar se também a Visa não se tornou um mito no interior da saúde pública brasileira, a 

partir de sua identificação primária com as idéias de polícia e fiscalização. A desvinculação 

da ação do trabalhador de Visa de sua prática, considerada um trabalho em saúde, dificulta a 
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recomposição dos vínculos de suas tarefas cotidianas com o todo, repetindo o fenômeno que 

Marx (1980) chamou de alienação do trabalho.  

Num tempo anterior à implantação do SUS. Mendes-Gonçalves (1994) procurou 

compreender o processo e a organização do trabalho nas unidades locais de serviços de saúde 

da rede estadual do estado de São Paulo. Para tanto, buscou reconhecer a especificidade de 

um dado processo de trabalho – o da saúde –, de maior peso intelectual que manual e, 

portanto, diferenciado, na divisão social, quer pela peculiaridade de seu objeto, quer pela 

mítica distinção historicamente vinculada a seus agentes: os médicos. O estudo esquadrinha as 

conexões entre o trabalho em saúde e o trabalho humano, pela apreensão de suas 

características gerais. Por meio de uma matriz dialética, o autor situa o trabalho da saúde no 

modo de produção capitalista, seguindo uma trilha aberta pela tradição de pesquisa 

desenvolvida a partir da década de 1970 no Departamento de Medicina Preventiva da 

Faculdade de Medicina da USP
46

. 

Em conjunto, esses estudos consolidaram o conceito de tecnologia em saúde, 

entendido como o agrupamento de saberes e instrumentos que expressam, nos processos de 

produção de serviços, uma rede de relações sociais em que seus agentes articulam práticas. 

Isso fez com que se articulassem tecnologia e processo de trabalho, tomado como tensão 

permanente entre a dimensão técnica e as forças produtivas, a dimensão social e as relações 

produtivas. Ou seja, o conjunto da organização técnica do processo de produção, incluindo o 

saber como parte dessa organização. 

                                            
46

 Essa tradição se inaugura com os trabalhos de Donnangelo  Medicina e sociedade (1975) e Saúde e 

sociedade (1979). No presente estudo, usou-se sobretudo a primeira parte da tese de Ricardo Bruno Mendes-

Gonçalves para a construção de orientação metodológica. Na segunda parte, organizam-se os dados, colhidos 

mediante entrevistas e observação participante, e se analisam os discursos das diversas categorias de 

trabalhadores dos centros de saúde da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. O autor empreende uma 

complexa articulação entre diferentes níveis de abstração para sustentar uma construção capaz de generalizar os 

dados da pesquisa empírica, criando categorias tomadas como mediações a partir da reconstrução das falas dos 

trabalhadores em “núcleos substantivos de significação”. Dessa forma, molda na produção de sentido uma matriz 

weberiana. 
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Para usar a base construída por Mendes-Gonçalves (1994) para a teoria do processo de 

trabalho humano em geral, em abstrato, e sua particularização como trabalho em saúde, é 

preciso problematizar a necessidade de proteção vinculada à saúde, a fim de situar vigilância 

sanitária atual como um recorte desse campo. A proteção responde historicamente às ameaças 

representadas pelos perigos, pelos agravos, pelas doenças, pelas epidemias e, finalmente, 

pelos riscos. 

 

3.2 O primeiro movimento: um processo de trabalho humano em geral 

 

Uma construção teórica sobre um processo de trabalho, qualquer que seja ele, estará 

sempre apoiada numa idéia abstrata de trabalho. Assim, a separação desse processo geral em 

unidades (recortes particulares para análise), ainda que necessária, envolve algum grau de 

artificialidade. Na realidade concreta, os momentos recortados do todo não podem ser 

compreendidos isoladamente. De todo modo, para o caso em tela, é possível identificar quatro 

momentos:  

a) a definição prévia e intencional tanto de um objetivo quanto de um projeto, 

ressaltando-se que todo trabalho é dirigido à satisfação ou à solução de uma dada 

necessidade; 

b) a identificação de instrumentos que vão operar ou intermediar a realização desse 

projeto, anterior ao início da execução dirigida ao objetivo determinado;  

c) a definição do modo pelo qual os instrumentos serão utilizados, ou dos meios que 

viabilizam a operacionalização do trabalho, ou ainda do método ou da tecnologia 

adotada;  



 103 

d) a objetivação de um produto ou de um resultado, dotado de materialidade visível, 

ou a constatação de uma mudança em relação ao estado prévio que, concretizada, 

cumpre uma finalidade. 

 

Articulados como recortes de um todo numa dinâmica processual, esses diferentes 

momentos do trabalho humano em geral podem ser dispostos numa equação simples, em que 

três parcelas se articulam (ou “se somam”) para formar um resultado. Uma representação 

ilustrativa desse pensamento abstrato, de um trabalho separado em etapas por artifício 

explicativo, pode ser expressa como: 

objeto → instrumentos → meios ═ produto ou resultado 

 

Por meio do trabalho, o homem não só elabora os produtos para atender suas 

necessidades, mas também constrói relações instauradoras de sua sociabilidade, dando origem 

ao devir histórico que o distingue dos demais seres da natureza (MARX, 1975). A 

sociabilidade deve ser destacada como condição singular do homem, constituída na origem 

histórica da própria dinâmica de sua vida, tendo o trabalho e a linguagem como fundamentais. 

É, assim, uma condição primordial para que o homem se institua e possa evoluir ao apropriar-

se da natureza. 

Por outro lado, há que se considerar que, antes mesmo da sociabilidade, foram as 

necessidades do homem que deram impulso para que o trabalho se efetivasse. Estudaram-se 

as necessidades humanas pelas diferentes concepções teóricas que fundamentaram e fizeram 

florescer a sociologia durante o século XX  em especial a funcionalista, a idealista e o 

materialismo dialético , com diferentes bases explicativas. 
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Mendes-Gonçalves (1992) estabelece uma aproximação com Agnes Heller (1986)
47

, 

reafirmando a determinação social das necessidades. Isso vale tanto para as primordiais, 

ligadas à sobrevivência biológica, quanto para ligadas a um valor construído socialmente: o 

consumo. Pode-se dizer, portanto, que as necessidades se criam sucessivamente, por 

motivações variadas. 

As necessidades assumem características próprias em cada sociedade e se expressam 

diferentemente dentro das diversidades sociais, ainda que sejam todas originárias de desejos 

conscientes, dirigidos a certos objetos que motivam a ação. Nessa perspectiva, a estrutura das 

necessidades é determinada pela forma da organização social e da produção econômica. Na 

sociedade capitalista, seus efeitos são os mecanismos de desigualdade que engendram as 

diferenças entre as classes sociais, os mesmos que levam à alienação do trabalho e da 

estrutura de necessidades. 

Agora, devem-se incluir na equação a necessidade e a finalidade:  

necessidade 

↓ 

objeto → instrumentos → meios ═ produto ou resultado 

↑ 

finalidade 

 

A identificação da necessidade não pode ser afastada de sua vinculação com a 

finalidade. Cada um dos momentos intermediários terá relação com essas duas dimensões, 

ainda que a finalidade só possa ser mensurada por meio do produto ou do resultado final. 

                                            
47

 Para maior detalhamento dessa análise, ver Teoria de las necessidades en Marx (HELLER, 1986), 

Manuscritos econômico-filosóficos (MARX, 1975), Ciência e existência (PINTO, 1979) e Práticas de saúde: 

processo de trabalho e necessidades (MENDES-GONÇALVES, 1992). 
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Nas interações sociais, a finalidade pode ser antecipada como um projeto, e isso é 

próprio do homem. Foi essa característica do processo de trabalho humano em geral que 

possibilitou historicamente a separação entre os trabalhos “intelectuais” e 

“manuais/operacionais”. Apesar da regularidade com que determinam seus produtos, os 

trabalhos não humanos – como o das formigas e o das abelhas, por exemplo –, nunca terão a 

característica intelectiva de idealização prévia em forma de projeto.  

Em suma, no trabalho humano, é a finalidade que determina a maneira pela qual os 

instrumentos e meios serão utilizados para a transformação do objeto em produto ou 

resultado. Pode-se dizer que a sociabilidade é produto e produtora das relações de produção, 

estabelecidas nos próprios processos produtivos. Estes podem ser individuais, cooperadas ou 

intermediadas, o que gerou a divisão social do trabalho. Segundo Mendes-Gonçalves (1998, 

p. 17): 

[...] as sociedades baseadas nessas formas de divisão na organização social da 

produção obtiveram com isso novos ganhos tais de produtividade que levaram a 

novos aprofundamentos na divisão social do trabalho e aos correlatos 

desenvolvimentos tecnológicos, de tal forma que o homem social parece cada vez 

mais capaz, pelo menos potencialmente, de escolher e controlar o seu destino.  

 

Qualquer conjunto de processos geradores de necessidades e satisfações só pode ser 

entendido em suas dimensões humana, social e histórica. A alienação do trabalho resulta da 

impossibilidade de se apreender o processo na sua totalidade (objeto, instrumento, meio), 

característica do modo de produção capitalista. Isso cria no trabalhador uma estranheza em 

relação ao produto, confrontando-o com algo que o submete e que ele não controla. 

Historicamente, a intermediação do dinheiro como produto ideal suprimiu o sentido finalístico 

da atividade produtiva e da estrutura de necessidades humanas. Nessas condições sociais de 

produção capitalista, o trabalho deixa de exercer a função de objetivação das potencialidades 

humanas. 
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A relação entre necessidade, finalidade e produto – mediados pela sociabilidade como 

característica humana capaz de gerar a divisão do trabalho – pode ser pensada em diferentes 

tempos históricos. Em cada um deles, os homens estabelecem relações por meio de seus 

produtos, com diferentes graus de domínio das condições do trabalho. Assim, pode-se dizer 

que o processo de trabalho humano é, antes de tudo, um processo de produção e reprodução 

do homem social e histórico. Uma recomposição da dinâmica do processo de trabalho faz 

aflorarem uma dimensão técnica – forças produtivas – e uma dimensão social – relações 

produtivas –, que são pólos de tensão permanente em relação dialética.  

 

3.3 O segundo movimento: o processo de trabalho em saúde 

 

Mendes-Gonçalves (1994) caracteriza sua construção teórica de prática de saúde como 

um trabalho configurando-a tecnologicamente no interior de um campo de saberes e práticas 

vinculados a uma organização social, isto é, situa esse trabalho na mesma dinâmica que 

determina a produção e reprodução de outras condições da vida humana:  

[...] não havendo nenhuma necessidade humana natural, mas variando 

historicamente e socialmente os limites, o conteúdo, a magnitude e a forma de 

satisfação das necessidades, mesmo daquelas que parecem mais básicas (como a 

alimentação, por exemplo), não há que se partir do suposto de que devesse sempre 

existir algo como “necessidade de saúde”, ainda que se deva admitir que a vida 

humana esteja sempre associada à dor física, ao sofrimento e à morte. (MENDES-

GONÇALVES, 1994, p. 14). 

 

Para Canguilhem (1977), a primeira necessidade dos organismos vivos é serem 

normativos. Assim, a saúde pode ser identificada com uma normatividade vital, dotada da 

capacidade de instituir novas regras sempre que novas situações vitais o exigirem. Ela é a 

própria flexibilidade que permite ultrapassarem-se as regras habituais e se instituírem outras, a 

cada desvio. A doença, por seu turno, é expressão do limite da flexibilidade normativa, ou 
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seja, a dificuldade da instauração de novos comportamentos, motivada pelas restrições a se 

“viver a vida”. A necessidade gerada pela busca da restauração da normatividade cria saberes 

sobre as doenças e práticas para a recuperação da saúde. 

Segundo Donnangelo (1976), as respostas para as necessidades de saúde encontram 

nas práticas sanitárias e médicas espaços privilegiados, mas não exclusivos ou suficientes. A 

saúde na positividade pode ser considerada como a normatividade vital, e, na negatividade, se 

expressa pela doença. No âmbito da saúde, as respostas ultrapassam as práticas terapêuticas, 

que, no âmbito da doença, são sua maior motivação. É fundamental compreender que foi o 

surgimento do conceito de doença que permitiu a objetivação da necessidade pela qual o 

objeto de trabalho das práticas de saúde tornou-se tecnologicamente operante. 

As necessidades sociais historicamente determinadas e presentes numa dada sociedade 

compõem uma ampla rede estruturada de conexões de sentidos, de tal forma que sua 

satisfação por meio do trabalho reproduz a sociedade como uma totalidade relativamente 

integrada. Para se aproximar da necessidade de saúde, Mendes-Gonçalves (1988) parte da 

idéia de doença-entidade, pois considera que assim ela esteve presente na história da 

humanidade ocidental desde a Antigüidade, por mais de dois mil anos, com exceção da Grécia 

antiga, em que a doença era vista como um desequilíbrio na harmonia natural do universo. Em 

todos os outros contextos, a doença-entidade foi entendida como externa ao indivíduo, com 

definições que vão de “espírito do mal”, para o feiticeiro, a “castigo divino”, na Idade Média. 

A finalidade foi sempre sua eliminação, e os meios para alcançá-la se adequavam a essa 

condição, fosse por meio de reza, de extirpação ou de qualquer outro. 

Com a crise do regime feudal e com a Revolução Francesa, rompem-se as estruturas 

da sociedade e são substituídas por uma nova forma de relação entre os homens, por meio do 

trabalho. De Copérnico a Galileu, de Descartes a Newton, o homem refez 

revolucionariamente sua concepção de universo, natureza e conhecimento. 
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A nova racionalidade trouxe novas necessidades para a saúde, que podem ser 

reconhecidas em duas formas principais: preservação dos corpos e consumo (MENDES-

GONÇALVES, 1988). A primeira se liga ao significado social que adquirem os corpos 

humanos com o advento do capitalismo: a força de trabalho precisa ser livre para que se possa 

vender seu uso temporariamente, em quantidade e qualidade. A segunda não se liga 

diretamente ao corpo, mas a valores resultantes da ruptura da ordem feudal, no bojo dos 

processos revolucionários do século XVIII. 

A Revolução Francesa é uma expressão paradigmática da instituição dos novos 

valores  igualdade, solidariedade e fraternidade , de que se destacada a primeira, com a 

função de manutenção da estabilidade das sociedades capitalistas nascentes. Sendo a 

desigualdade estrutural na sociedade de classes formada na dinâmica do capitalismo, as 

negociações permanentes fazem parte da sustentação da sociedade, em consensos transitórios 

que acabaram por formular os direitos sociais, políticos e posteriormente de cidadania. O 

consumo é uma das vertentes em que esses direitos efetivamente se ampliam, coerentes com a 

forma funcional da estrutura básica dessas sociedades
48

.  

No trabalho em saúde, a preservação dos corpos para comporem a força de trabalho se 

desdobra em duas vertentes: a) controlar a ocorrência de doença; e b) recuperar a força de 

trabalho quando incapacitada pela doença. Assim, o trabalho em saúde pública se reorganizou 

nas sociedades capitalistas pela necessidade da eliminação da doença como externalidade, 

fundamentalmente para controlar a doença em escala social, no plano coletivo, e para 

recuperar a saúde nos corpos acometidos, no plano individual. Daí resultam para a 

organização do processo de trabalho da saúde dois modelos com objetos e finalidades 

diferentes. Quando o objeto é a intervenção sobre a singularidade de um sujeito, a finalidade é 

                                            
48

 A discussão sobre o consumo, tornado valor para a sociedade capitalista, e seu deslocamento e desdobramento 

para a organização social e as formas que a saúde adquire na produção e reprodução, é feita por Donnangelo, no 

capítulo II de Saúde e sociedade, sobre a medicalização da sociedade. 
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recuperar seu corpo doente; quando o objeto é a população, a finalidade é eliminar a doença 

como fenômeno coletivo. 

O olhar sobre o projeto coletivo deriva da experiência histórica com as epidemias, e a 

epidemiologia tem sua origem no desenvolvimento da capacidade contar os casos de doença e 

relacioná-los com o tempo, com o espaço, com as características dos doentes e dos ambientes 

em que eles vivem. Foi preciso formalizar o uso do raciocínio matemático abstrato para que a 

epidemiologia se firmasse, ensejando previsões sobre o número de casos que poderiam 

ocorrer em outras unidades de tempo e espaço e verificar a correlação entre a ocorrência da 

doença e um ou vários fatores presentes no ambiente ou no homem. Portanto, o que opera o 

campo de práticas da saúde coletiva é algo próprio, capaz de se configurar numa tecnologia 

particular de processo, diferindo da lógica que opera o processo de trabalho como prática 

individual, que originou a clínica. Aplicando essas considerações ao diagrama do trabalho em 

geral, podemos, ao sistematizá-las, mostrar as diferenças entre os dois modelos, um para a 

finalidade individual e outro para a finalidade coletiva.  

 

quadro 1  modelo individual da clínica 

necessidade: Recuperar a força de trabalho incapacitada pela doença. 

finalidade: Recuperar a saúde de um indivíduo, pela eliminação da doença. 

objeto: Eliminar ou diminuir sintomas e/ou sinais da doença.  

instrumentos: Diversas formas de se obterem informações sobre a estrutura anatômica 

e funcional dos sistemas, órgãos, tecidos, células e até genes, desde a sensação térmica, a 

medição da pressão arterial e o recurso a imagens internas por radiações iônicas, 

eletromagnéticas ou eletrônicas, até o mapeamento cromossômico para confirmação ou 

presunção diagnóstica, e prescrição de tratamento desde hidratação com água até os mais 

complexos medicamentos como terapêuticas clínicas ou cirúrgicas, desde a remoção com 
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pinça de um corpo estranho até transplantes de órgãos ou com células reproduzidas em 

laboratório.  

meios: O saber capaz de especificar padrões de normatividade biológica que opera a 

clínica da medicina, hoje instituído nos momentos da anamnese, do exame clínico, da 

hipótese e do diagnóstico e da intervenção terapêutica.  

resultado: Eliminação ou alteração dos sintomas e/ou sinais, com incorporação 

imediata ao processo vital do corpo do indivíduo. Restituição ao corpo de um dado padrão de 

normatividade desviado.  

 

quadro 2  modelo da saúde no “no coletivo” 

necessidade: Controlar a ocorrência de doença. 

finalidade: Controlar doenças nos coletivos humanos. 

objeto: Diminuir o número de pessoas acometidas ou acabar com a ocorrência de uma 

dada doença.  

instrumentos: Limpezas urbanas ou ambientais, higienização dos hábitos, vacinação, 

controle de vetores biológicos, controle ou eliminação de agentes físicos, químicos ou 

radiológicos, tratamento, isolamento de pessoas como diminuição ou eliminação de fontes de 

contágio e vigilâncias de doenças, sanitária, de zoonoses e ambiental, entre outros, 

dependendo da natureza da doença.  

meio: O saber formalizado como epidemiológico, capaz de caracterizar a doença na 

população, no território, no tempo e em suas relações de determinações etiológicas, por 

inquéritos epidemiológicos e estudos analíticos de associação causal, entre outros, e 

estabelecer projetos de intervenção no encadeamento das ocorrências.  

resultado: Diminuição ou eliminação da transmissão ou da ocorrência de casos de 

doenças. 



 111 

Essas sínteses mostram as diferenças entre os processos sedimentados na história do 

conhecimento humano por séculos, estruturados como práticas e como agregados de saberes, 

antes mesmo que tivessem sua formalização nos estatuto de ciência
49

. Essas práticas são 

consideradas trabalho à medida que, através da interiorização das necessidades, se articulam 

ao conjunto da divisão social do trabalho e, ao mesmo tempo em que produzem atividades, 

estabelecem a forma básica da sociabilidade de seus agentes.  

A Anatomia e a Fisiologia produziram descrições morfológicas e constantes 

fisiológicas imediatamente vinculadas a um saber sobre os corpos. A prática médica atua 

sobre padrões de normatividade que estabelecem limites entre o que é a normalidade e o que 

dela se afasta, atuando para restaurar essa condição de origem. Contudo, não há referenciais 

prévios de normalidade como condição anátomo-fisiológica já inscrita nos corpos. Os padrões 

são definidos por condições externas ao corpo  os carecimentos ou as necessidades definem 

regularidades sobre as quais atua o trabalho médico. Assim, ao tomar o corpo anátomo-

fisiológico como seu objeto, o trabalho médico não se dirige precipuamente ao 

desvendamento das regularidades elaboradas no nível da ciência biológica, mas à obtenção de 

efeitos específicos, orientados por uma concepção do que é normal ou patológico para o 

corpo. (DONNANGELO, 1979).  

A normatividade a que se refere Canguilhem (1977, p. 171) em Normal e patológico  

os “modos de andar a vida”  ultrapassa o corpo anátomo-fisiológico  as determinações são 

tomadas e trabalhadas como externas, justapostas ao objeto do trabalho propriamente dito. 

Assim, as proposições de Canguilhem e Donnangelo mostram que o corpo anátomo-

fisiológico não se define como normal ou patológico senão com referência às estruturas de 

normatividade extrabiológicas e, portanto, a outras ordens de determinação.  

                                            
49

 Michel Foucault, Henry Sigerist e George Rosen, são os autores clássicos que por diferentes perspectivas 

estudam e analisam a história da medicina e suas formas de organização, em especial da Epidemiologia e a 

Clínica, na construção de seu estatuto de ciência. GONÇALVES, dialoga principalmente com estes autores, nos 

capítulos 2 e 3 de sua tese: “ O saber como tecnologia na Produção de serviços de saúde: a Epidemiologia e a 

Clínica” e “ Modelos Tecnológicos da saúde Pública em São Paulo”.  
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O normal e o patológico, que não existem antes, se definem no encontro do biológico 

com o não biológico no nível do corpo, onde não se separam, fazendo da prática médica uma 

atuação diferente do que acontece com as representações elaboradas por outras áreas. 

Conseqüentemente, a normatividade está imediatamente contida no objeto de trabalho 

médico, naquilo que ele designa como doença, e não apenas nas características de caráter 

social como a pobreza, por exemplo.  

Vale ressaltar o desvio produzido pelo trabalho em saúde desde sua origem por uma 

biologização do social, que interioriza no corpo normatividades definidas fora dele. Para 

Canguilhem, as categorias saúde e enfermidade não são biologicamente científicas e 

objetivas, mas biologicamente técnicas e subjetivas. A normatividade extrabiológica é 

histórica e, portanto, varia independentemente dos corpos doentes. Assim, as variações 

ocorridas num campo essencialmente social, extracorpo, levam os corpos a adoecerem e a 

morrerem de diversas maneiras. As concepções sociais sobre a natureza da doença têm 

correspondência também com estruturas culturais e com valores. Assim, a forma de se 

reconhecer e viver a doença é diferente em cada tempo histórico  a lepra e a peste, ou o 

câncer, o stress ou a Aids. (MENDES-GONÇALVES, 1994).  

O que é preciso destacar para a presente discussão é a dinâmica e a lógica pela qual a 

normatividade é apropriada como característica intrínseca ao corpo, que leva à organização 

tecnológica da prática médica, origem das práticas da saúde. Pelo raciocínio anterior, da 

incorporação (ao corpo biológico) da normatividade extrabiológica como invariante, a 

biologização da organização do trabalho médico tende a reduzir ao mesmo normatividades de 

vários padrões. Mas, além dos padrões gerais de normatividade, correspondentes a estruturas 

culturais amplas, existem padrões normativos específicos para certos grupos sociais. Passar de 

um nível geral de historicidade para um nível estruturado de historicidade permite verificar o 

sentido da variação, que deixa de ser aleatória para ser entendida como necessidade. A tais 
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concepções, correspondem comportamentos coletivos tidos como desejáveis ou indesejáveis, 

que expressam a existência de um padrão geral de normatividade. 

Com isso, passa-se a níveis de historicidade em que os padrões de normatividade 

ganham outras características como a econômica, a cultural e a político-ideológica. Essa 

normatividade impregnada de determinações históricas define concretamente o normal e o 

patológico portadores de especificidades socialmente estruturadas. Para Mendes-Gonçalves 

(1994, p. 60): 

[...] essa normatividade social está imediatamente presente no objeto de trabalho 

médico, ainda quando não expressamente admitida e, na prática, artificialmente 

omitida, com relativo sucesso [...] esse trabalho deverá ser capaz de manipular essa 

normatividade tanto no nível das sistematizações intelectuais que elabora sobre seu 

objeto quanto no nível da própria prática que aplica tais sistematizações. 

 

A partir de meados do século XIX, a ciência serviu de suporte para os curadores, que 

lograram içar sua prática ao nível de profissão
50

, e os médicos ganham a prerrogativa da 

seleção dos padrões de normatividade para responder a essa nova finalidade. 

Essas questões são importantes no reconhecimento das diversas formas que assumem 

os trabalhos e as práticas de saúde e sua relação com a apreensão do objeto do trabalho. O 

saber que reconhece e toma o objeto pode, na identificação de suas características, projetar 

seu produto final, antevisto ou ajustado às finalidades. 

A característica particular desse trabalho médico é o fato de se poderem situar as 

necessidades que o motivam no mesmo espaço de seu objeto. Mendes-Gonçalves (1994, p. 

62) descreve a forma pela qual o conhecimento cientificamente estruturado sobre o objeto se 

sobrepõe ao conhecimento cientificamente estruturado das necessidades, o que permite a 

transformação da medicina em prática, com a capacidade de, através de seu saber, definir o 

que é legítimo como normal ou patológico. Em outros termos, pela reelaboração das 

                                            
50

 Essa discussão tem como referencial o trabalho de Eliot Freidson, Profission of Medicine, de 1970, usado por 

Mendes-Gonçalves (1994) e Schraiber (1988). 
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concepções e das práticas de seu campo de atribuições, os profissionais médicos lograram 

alinhá-las às características gerais da ideologia dominante (igualdade essencial entre os 

homens) e reservar para si mesmos certo domínio desse saber.  

As ciências básicas positivistas foram condições facilitadoras para que o objeto de 

trabalho apreendido na prática médica viesse a ser tomado como verdadeiro e único, por 

referência ao trabalho que ainda se praticava, mas era relacionado a saberes da pré-

cientificidade, considerados charlatanismo. Ao saber médico era dado legislar sobre saúde e 

doença, tornadas equivalentes como prática médica e científica, o que redefinia as 

potencialidades do todo social. 

O que se busca demonstrar nessa articulação é que a vigilância sanitária tem essa 

mesma origem e, ainda quando se afasta desse núcleo “médico”, mantém essa característica 

original, ligada aos saberes que organizavam como problemas nas sociedades questões 

relativas aos corpos, ao adoecimento e à morte como ocorrências nas pessoas e nas 

populações.  

O Estado empresta seu poder para dar legitimidade ao trabalho estruturado como 

médico, pelo qual a normatização dá o padrão do que se deve considerar verdadeiro e 

científico ou, ao contrário, banido, como ilegal. Entre as necessidades para a saúde da 

população, a proteção sanitária incluirá o combate ao charlatanismo  ou o não científico , e 

a polícia sanitária será o braço estatal para essa ação.  

 

3.4 O terceiro movimento: a particularização do processo de trabalho em saúde 

“do coletivo”  um recorte para a proteção sanitária 

 

Quando o conhecimento busca estabelecer leis generalizadoras, na pretensão de 

validá-las independentemente de sua situação histórica particular, restringe sua aplicabilidade, 



 115 

pois os objetos são sempre socialmente condicionados. A afirmação de que no início a saúde 

pública era a própria proteção sanitária, ponto de partida para a particularização do que seria o 

recorte da vigilância sanitária, deve, no recuo histórico, estabelecer as conexões entre os 

problemas sociais e as necessidades apreendidas na constituição daqueles objetos de trabalho. 

Há que se reafirmar o pressuposto do caráter histórico e social dessa diferenciação 

progressiva. Em outros termos, é nas relações produtivas que as ações da vigilância sanitária 

se concretizam como trabalho, dando sentido lógico aos saberes entre proteção, risco e saúde. 

Pensando abstratamente no reconhecimento da necessidade de proteção sanitária sobre 

a equação proposta, pode-se tomá-lo como derivação do modelo coletivo, e não do individual, 

o que permite uma aproximação genérica como modelo, que, sem torná-lo a-histórico, mescla 

características estruturadas em quase todo o século XX, para depois recortá-lo em modelos 

tecnológicos particulares. 

 

quadro 3  modelo da saúde “do coletivo” como modelo da proteção sanitária da 

saúde pública 

necessidade: Eliminar, diminuir ou prevenir (proteger) o consumo, o uso e a exposição 

aos perigos das coisas e dos ambientes (riscos) causadores de problemas à saúde das pessoas e 

das populações (saúde)
51

. 

finalidade: Intervir em problemas sanitários para eliminar, diminuir ou prevenir 

(proteger) a saúde das pessoas e das populações (saúde) ameaçada pelos perigos dessas coisas 

e dos ambientes (riscos).  

objeto: Controlar os riscos (perigos, ameaças) no consumo de bens, no uso de serviços 

e tecnologias e na exposição aos ambientes.  

                                            
51

 Do conceito normativo do artigo 6
o
 da lei n

o
 8.080, de 1990, se extraíram os elementos essenciais capazes de 

emprestar significado de necessidade social, pelos verbos  consumir, usar, expor  e seus objetos, agregando os 

complementos do enunciado discursivo. A vigilância sanitária diz respeito a um enunciado genérico referente a 

“proteção-risco-saúde”. 
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instrumentos: Relativos ao consumo e uso: registro de produtos e tecnologias, 

autorização de funcionamento, fiscalização, inspeção, interrupções diversas aos modos do 

consumo  cancelamento, interdição, apreensão etc. , monitoramento das pessoas pós-

consumo e uso. Relativos à exposição em ambientes: alteração do ambiente, aproximando-o 

dos padrões normativos adotados, e supressão da condição da exposição. Vigia de ocorrência 

nas pessoas de evidências (doenças/sintomas/sinais) do consumo, uso ou exposição relativos a 

tais objetos.  

meio: Adotar padrões gerais de normatividade, através de organizações normativas 

(normas sanitárias) fundamentadas em saberes capazes de alterar a situação do problema 

(jurídica, técnica ou cientificamente). 

resultado: Possibilitar o consumo de produtos com qualidade e o uso de serviços e 

tecnologias com segurança e proteger pessoas e populações da exposição aos ambientes.  

 

Quando nos situamos na atual referência do conceito normativo, a Visa responde à 

necessidade de proteger a saúde das pessoas atuando sobre riscos no consumo de produtos e 

tecnologias, na utilização de serviços de saúde e na exposição a condições ambientais 

desfavoráveis produzidas na dinâmica social. Do nível geral ao nível estruturado de 

historicidade, a formação da necessidade, a conformação do objeto, a formalização dos meios 

e instrumentos, a expressão dos resultados e a correspondência às finalidades buscam verificar 

o sentido das mudanças não aleatórias, mas entendidas como variação necessária a cada 

contexto.  

Das estruturas de normatividade da sociedade desigual, as práticas de saúde retêm 

progressivamente, sob forma de “necessidades necessárias”, aquelas imediatamente ligadas às 

doenças como motivadoras de restrição à capacidade produtiva do homem. (BARRADAS, 

1993, p. 31). Contudo, Mendes-Gonçalves aponta uma amplitude maior na captação de 
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necessidades de saúde vinculadas à razão da modernidade desde a origem: a preservação dos 

corpos para o trabalho, relativas “imediatamente às doenças”, e a afirmação do direito como 

consumo. (DONNANGELO, 1979).  

Ao singular, a partir desse modelo geral de processo de trabalho em Visa, recortes 

temporais para modelos tecnológicos particulares, pretendemos mostrar que, ao se afastar 

pouco a pouco das necessidades “imediatamente” relativas às doenças, as práticas de saúde 

retêm como atributo constitutivo do que será “vigilância sanitária” as necessidades relativas à 

afirmação do “direito” em diferentes configurações sociais – onde se inclui a econômica.  

Assim, segundo Mendes-Gonçalves (1988), as novas necessidades de saúde 

vinculadas à razão da modernidade são a preservação dos corpos para o trabalho e a afirmação 

do direito como consumo.  
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IV  MODELO TECNOLÓGICO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA: COMO 

PROTEÇÃO SANITÁRIA 

 

4.1 Os modelos tecnológicos e seus processos de trabalho em vigilância sanitária 

no Brasil dos séculos XIX, XX e XXI 

 

Com base no processo de trabalho (ou na organização tecnológica
52

 do trabalho) em 

saúde “do coletivo” (ou supra-individual), sintetizado no quadro 2, recortou-se no capítulo 

anterior uma particularização apresentada como primeira aproximação com um processo de 

trabalho próprio da vigilância sanitária pensado dentro de um modelo genérico, exposto no 

quadro 3. Neste capítulo, propõem-se três situações derivadas dos elementos descritos neste 

último quadro, que resume o modelo tecnológico da saúde pública. Tomadas de momentos 

históricos diversos, essas situações devem ilustrar, a partir de recortes específicos da idéia 

mais geral da saúde pública, singularidades como modelos para o que hoje se entende por 

vigilância sanitária. Esses arranjos tecnológicos sanitários foram chamados de proteção, 

vigilância, e regulação.  

Em termos históricos, foi preciso “alongar” o século XX para mostrar a articulação 

dos três modelos  agregaram-se-lhe partes dos séculos anterior e posterior para pôr a 

organização da VISA como prática e como trabalho em saúde pública em perspectiva 

histórica. Assim, ainda que por oposição, toma-se por base a obra de Hobsbawm (1995), que, 

a seu A era dos extremos, acrescenta o subtítulo “o breve século XX”. 

                                            
52

 Aqui, a termo "tecnologia" e a expressão "organização tecnológica" são tomados como equivalente e designam 

o conjunto de determinações internas e externas aos processos de trabalho  portanto, contemporâneas a ele  e, 

nessa perspectiva, não há tecnologia fora do processo de trabalho. São saberes, conhecimentos dotados de 

estatuto científico ou cultural, que podem  em tese  transformar-se em momentos do processo de trabalho à 

medida que correspondam aos requerimentos técnicos e sociais, e só então. Seu uso aqui não se confunde com 

perspectivas de avaliação tecnológica, como estudo da eficácia ou eficiência, quando se toma a tecnologia a 

priori como externa, como nos estudos aplicados à clínica (MENDES-GONÇALVES, 1994, p.126). 
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A análise de Hobsbawm demarca o século XX ao intervalo entre os anos de 1914 a 

1991. Situado entre a I Guerra Mundial e o fim da Guerra Fria, o “breve século” é dividido 

pelo autor em três períodos: a era da catástrofe, a era de ouro, e o desmoronamento. O estudo 

é concluído com a indicação de elementos que desmentem “o fim da história”, vaticinado pela 

perspectiva liberal de Francis Fukuyama
53

, e aponta possibilidades “rumo ao milênio”, na 

perspectiva de uma construção permanente da história da humanidade, e não só como 

prolongamento do passado ou do presente. 

A razão pela qual se fala aqui no longo século XX diz respeito à vigilância sanitária, 

cuja trajetória é também recortada em três fases. A fase da vigilância sanitária como modelo 

tecnológico operante com essa denominação tem início nos anos 1920-30 e se estende à 

virada do século. Não se pode fixar uma data de início para o período anterior, pois a 

vigilância sanitária aparece aos poucos, desde o século XVI, até se tornar reconhecível no 

XIX como modelo de proteção sanitária. Finalmente, toma-se o ano de 1999 como a 

demarcação formal para o início do novo modelo da regulação, que vai se configurando 

rapidamente no presente.  

Em cada período, despontam novos elementos, outros permanecem e se transformam 

lentamente e outros desaparecem. Nesse processo, há que atentar continuamente para os 

contramovimentos, que estabelecem uma rede dialética de ligação de rupturas e 

continuidades, razão pela qual os modelos tecnológicos particulares devem ser analisados 

como expressões de condensações mais evidentes ou dominantes. Há elementos comuns às 

três fases, ao mesmo tempo em que se evidenciam mudanças de concepções que tensionam os 

saberes, na apreensão das necessidades que originam as ações como práticas. 

                                            
53

 Talvez o título provocativo  O fim da história e o último homem  tenha contribuído para a disseminação de 

interpretações superficiais do argumento liberal de Fukuyama, que, ainda que polêmico, não deixa de apresentar 

fundamentos. Ao falar em “fim”, o autor procura dialogar com Hegel, questionando a permanência de um tipo de 

Estado interventor, teleológico, que busca a realização de uma finalidade. Sua análise insere-se no contexto do 

pós-Guerra Fria, e discute o triunfo dos EUA e do capitalismo no planeta. 
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Sem a pretensão de reconstituir a história da saúde pública no Brasil, a demarcação 

condiciona a análise das características do objetivo central destacado neste estudo  investigar 

a origem das ações que hoje conformam o campo da prática de vigilância sanitária no Brasil e, 

em sua singularidade, identificar como se articulam suas ações com os conhecimentos que as 

suportam. Busca-se compreender o encadeamento entre as dimensões do saber não 

necessariamente a partir de uma disciplina ou de uma ciência já dadas, mas como 

fundamentação que recorta conhecimentos internos a uma dada lógica. Esta, ao organizar o 

saber operante, caracteriza-o como práxis, emprestando-lhe um reconhecimento possível na 

dimensão político-institucional. 

Para tanto, sobre o modelo de trabalho em saúde, especifica-se, em cada recorte 

histórico: a) que saber possibilitou o reconhecimento de necessidades socialmente expressas; 

b) como aparece o objeto da vigilância sanitária; c) a que projeto de intervenção ele responde; 

d) que instrumentos se empregaram; e) que respostas se obtiveram; e f) que finalidades seus 

resultados reconheceram.  

Destarte, os modelos explicativos – como modelos tecnológicos – são também as 

ferramentas metodológicas – como mediações para a compreensão das particularidades que a 

pesquisa busca evidenciar.  

Para esta fase da investigação, tomam-se como referência os trabalhos agrupados no 

capítulo II, em especial, e outros que se agregam a eles. A partir daí, destacam-se certos 

elementos, num esforço para se delinearem as evidências necessárias. Confrontam-se teorias e 

métodos de diversos autores e suas próprias referências para, nessa tessitura, criar um 

caminho (ou uma rede) de análise por construções dedutivas
54

.  

Os modelos tecnológicos de Mendes-Gonçalves, problematizados e adaptados no 

capítulo III, servirão aqui de base instrumental, observando-se, contudo, que o autor não se 

                                            
54

 A adoção da análise dedutiva refere-se à discussão epistemológica de Goldman (1984) em Epistemologia e 

filosofia política, de Bachelard(1984) em A epistemologia, e de Minayo (2002) Hermenêutica-dialética como 

caminho do pensamento social, em Caminhos do pensamento. 
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apóia na racionalidade instrumental, mas na dialética. Isso leva o presente estudo a explorar o 

contraditório a fim de se assinalarem regularidades e superações. As regularidades envolvem 

saberes e práticas dirigidos aos objetos da vigilância sanitária. As superações marcam a 

condição histórica de ruptura dessas regularidades, até a sua transformação.  

 

4.2 Antecedentes históricos da organização das práticas de saúde pública 

 

A afirmação a demonstrar é a de que, “no princípio”, tudo era proteção sanitária, ou 

que tudo era “apenas” proteção sanitária. 

Essa afirmação deve ser contextualizada, para que dê sentido à proposição de que, ao 

pensar um modelo tecnológico para a saúde pública em sua origem, ele coincide com o 

próprio modelo que de fato se adotou, mas assumido essencialmente como “proteção 

sanitária”. Assim, o primeiro modelo tecnológico da saúde pública se sobrepõe ao que aqui se 

quer apresentar como sendo da vigilância sanitária.  

Para se compreender essa afirmação na discussão da saúde como trabalho e como 

arranjo tecnológico, as principais características a destacar respeitam à constituição histórica 

do “saber” instado a transformar necessidades em ações, referente à proteção no âmbito da 

saúde e da doença. A origem é européia, e aqui se trata em especial da França, da Alemanha e 

da Inglaterra, pelos autores já referidos, além dos textos clássicos de Rosen (1980). 

Segundo os estudiosos das questões da saúde e da doença, a ocorrência mais remota de 

sua organização como prática de saúde pública data do século XVII, com participação 

evidente na dinâmica social que então se instalava na Europa. Para Mendes-Gonçalves (1998, 

p. 70-71), “configura-se no aparecimento de uma preocupação de qualidade original com 

respeito às dimensões da população, no período da transição para o capitalismo”. 
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Essa primitiva vinculação  chamada pelo autor de original , que estabelece a relação 

entre a “saúde” e aquela realidade social, deve ser vinculada à ordem política Estatal. As 

instituições que até então respondiam às preocupações sociais  filantrópicas, religiosas ou 

particulares  viam esgotada sua capacidade de fazê-lo. As preocupações configuram 

necessidades sociais, que então se dirigem à preservação dos corpos como força de trabalho, 

em termos quantitativos. Daí a necessidade de saúde ser reconhecida como questão coletiva. 

Do saber disponível, esperava-se essencialmente que reconhecesse e instrumentalizasse uma 

necessidade que, aos poucos, se expressava pelo conceito de população.  

Assim, pode-se afirmar que a vigilância sanitária é herdeira consangüínea da saúde 

pública, ou que, dentre as práticas que dela decorrem, a saúde pública tem, desde a origem, 

uma ligação mais estreita com a vigilância sanitária
55

, que jamais perderá a característica de 

operar com necessidades recortadas da relação entre saúde e doença, tomadas como um objeto 

no plano coletivo. 

Se, por um lado, seu deslocamento do núcleo do trabalho médico, que se organiza e 

institui como modelo hegemônico nos séculos seguintes, imputou à vigilância sanitária uma 

espécie de bastardia, por outro, revela-se sua consangüinidade na manutenção do potencial 

rigorosamente dirigido não apenas ao plano coletivo como, posteriormente, ao social. A 

necessidade de proteção da população atribuída ao Estado organizou, com o saber disponível, 

o desenvolvimento de técnicas coletivas “que, se não tiveram continuidade enquanto tais no 

exclusivo âmbito das práticas de saúde, foram aí inicialmente operadas”. (MENDES-

GONÇALVES, 1994, p.71).  

Duas circunstâncias são fundadoras do processo de trabalho em saúde: a primeira é a 

proteção das pessoas da doença e da morte; a segunda é a prescrição de atividades desejáveis 

para que essa proteção cumpra ao Estado. O contexto histórico da necessidade de “ter 

                                            
55

 Considerada no âmbito do conceito normativo constitucional, já transcrito no capítulo I.  
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população”  gente viva, sadia, ativa, livre ou, pelo menos, não mais serva do regime feudal 

ou indigente, como eram os pobres da Inglaterra  ligava-se à manutenção de novos modos de 

produção. 

A demanda não mais se dirigia à pessoa de um soberano, imperador ou papa, mas ao 

Estado, que se construía com os valores da Modernidade, capaz de organizar no saber 

disponível um fazer revelador de seu novo caráter. Essa intervenção na realidade cotidiana 

pretende transformá-la, sem as velhas discriminações aristocráticas. A ação dotada de força 

estatal igualitária, neutra, impessoal e, depois, científica, busca afirmar a legitimidade do 

Estado perante os defensores da manutenção do poder pela aristocracia. 

Não é possível pensar a vigilância sanitária fora do Estado, uma vez que ela deriva de 

um saber endógeno a ele. Desde essa origem até a atualidade, a vigilância sanitária combina 

uma dualidade que estrutura sua prática  opera com instrumentos advindos tanto do campo 

das ciências políticas quanto das ciências biológicas.  

Derivado da preocupação com quantidades de pessoas, vem o estatuto de povo como 

grupo nacional, de onde decorre o conceito de nação, que tem na formação do Estado a 

legitimação ideológica, fundamentada posteriormente nas teorias de O contrato social, de 

Rousseau  as relações entre Estado e sociedade civil no modo de produção capitalista, como 

sublinha Donnangelo. (1979, p. 47-67).  

Essas considerações articulam as idéias que se vinculam originalmente à construção da 

proteção como função de saúde pública, buscando aproximar a ”vigilância” sanitária
56

, no 

reconhecimento dessa origem comum, moldada por ações que respondiam a especificidades 

históricas dos problemas. Esse movimento que constrói a vigilância sanitária como prática de 

saúde e política de Estado foi se modulando por sucessivos novos saberes sobre um núcleo 

                                            
56

 As aspas em “vigilância” indicam uma antecipação história sobre o conjunto de ações e técnicas que vinham 

moldando, mostrando a flexibilidade que assume a intervenção, ou seja, o ajuste que a ação parece merecer de 

cada configuração histórico-social em que desponta. Não é por outra razão que a historiografia registra diversos 

termos referentes às ações que marcam o nascimento das práticas de saúde como política pública. 
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que permaneceu rígido
57

 e que estigmatizou seu futuro: a dupla vinculação de onde se origina 

e como se expressam sua necessidade e sua finalidade  desde sempre, social e biológica, 

demandando agregações de conhecimentos de ambos os campos.  

Nos Estados europeus, de onde se “importaram”
58

 as técnicas de proteção sanitária, 

pode-se acompanhar a lenta transformação dos conceitos e o desenvolvimento das práticas 

deles decorrentes, Rosen (1983) destaca o caráter amplo desse movimento, localizando sua 

sistematização de forma mais clara como um saber médico estatal, na Alemanha, durante os 

séculos XVII e XVIII, tipificado como um saber normativo ainda na concepção “pré-

científica”. As prescrições estatais não se dirigem aos corpos individuais como sede da 

doença  a concepção médica da doença que enseja o nascimento da clínica só se difundiria 

no século XIX . 

No princípio, aumentar e controlar a população não era medicá-la, no sentido atual do 

termo, mas aplicar-lhe os padrões de normatividade, extrabiológicos. Vale reafirmar o que 

mostrou Donnangelo na apreensão dos conceitos de normatividade e normalidade de 

Canguilhem, que tinham relação não só com a doença mas como os “modos de andar na 

vida”, portanto, vinculados a determinações outras como a econômica, a cultural e a político-

ideológica. No Estado, os operadores da organização das técnicas para “lidar” com a questão 

da população como necessidade social nesse contexto são caracterizados por Rosen como 

                                            
57

 A caracterização do núcleo em torno do qual se foram moldando dialeticamente as ações como “rígido” é um 

expediente metafórico para clarear a idéia de que, quando esse saber foi sendo progressivamente transformado, 

ao longo do século XIX, com os novos modelos da clínica e da epidemiologia, essa agregação altera a 

“modelagem” externa desse núcleo, com a hegemonia da racionalidade biológica. Contudo, para a vigilância 

sanitária, permanece esse núcleo cristalizado da sua dualidade de origem  articular conhecimentos sobre os 

problemas com a manutenção da vida como percepção antes social e depois biológica. Para responder às novas 

demandas sociais do final do século XIX, o saber biológico se transforma numa aplicação instrumental como 

clínica, agregada à medicina. Outra derivação do saber biológico para operar no social, a epidemiologia se torna 

progressivamente subsidiária da clínica. Nunca mais a ciência positiva permitirá a articulação teórica harmônica 

dessa dualidade social-biológico. Isso não é só uma questão da formação epistemológica para as ciências da 

saúde, é objeto ampliado da história das ciências, tratado por Gaston Bachelard em A epistemologia, por Gaston 

Grenger em A razão, e por Georges Canguilhem em Ideologia e racionalidade nas ciências da vida, todos 

filósofos franceses, com intensa produção no começo da segunda metade do século XX. 
58

 Ou se admite o caráter histórico e social dessas práticas de saúde, assumindo-as como necessariamente 

modificadas na implementação no Brasil, ou estaremos condenados a adotar a história da saúde pública européia 

no lugar da brasileira, tomando impropriamente termos como equivalentes ou traindo-lhes a significação original 

sem a readequação ao contexto nacional. 
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portadores de idéias e práticas referidas a uma “malentidade” difusa, cuja manifestação no 

corpo a princípio era apenas acidental. Esse “lidar” ainda difuso, articulado às práticas do 

mercantilismo, adquire uma primeira efetividade pensando-se os problemas de saúde com os 

médicos em funções estatais. Na Alemanha, eles assumem uma importância singular na 

construção de um esquema de disciplinarização da vida social, adotando padrões de 

normatividade tão difusa quanto difusa era a “malentidade”
59

.  

Nesse contexto disciplinar  contudo dirigido a ações coletivas
60

 , a polícia médica 

era parte das técnicas do Estado. Na sistematização de Frank
61

, ela é dada como um sistema 

complexo de técnicas de observação e registro de nascimento, de morte, de morbidades, de 

endemias e epidemias e medidas e controladas pelo Estado, de formação do médico e 

exercício da prática médica  em síntese, é a “medicina de Estado” de que fala Foucault
62

.  

                                            
59

 O neologismo de Mendes-Gonçalves  "malentidade"  é uma agregação de “mal” com “entidade” que 

designa o sentido difuso da doença, ainda fundamentado na teoria miasmática e, depois nas nosografias de Pinel, 

anteriores a 1848, na transição que institui a doença-espécie com existência própria, pela influência das 

disciplinas que se organizam no positivismo como ciências naturais, taxonômicas, e constituirão o amplo campo 

das biológicas. Desprendida do corpo individual humano, a doença ainda estava no espaço, e, portanto, o saber e 

o instrumental para eliminá-la eram ações que procuravam mudar o meio ambiente, torná-lo salubre, eliminando 

as condições que instalavam a "malentidade" e melhorando as condições de habitação e de trabalho, insalubres. 
60

 As obras de Foucault, sobretudo até A arqueologia do saber, são exemplares para o estudo da atuação do 

Estado na conformação dos saberes e das práticas que na modernidade se formalizam com o caráter disciplinar 

de controle. Em especial, a saúde como prática política que exerce sobre as pessoas várias modalidades de 

disciplinamento. A insistência na distinção entre a ação de saúde que nasceu de uma necessidade apreendida no 

plano coletivo e a originária do individual não busca relativizar a condição do controle, e menos ainda negá-la. A 

polícia médica, inicialmente como ação disciplinar sobre normatividades coletivas, do ponto de vista do saber, 

no nível de abstração desta discussão teórica de modelos, precisa ser diferenciada das ações construídas a partir 

de um padrão de normatividade individual, se não, no limite, não será possível demarcar a diferença entre prática 

de saúde e de segurança pública. Hoje, não são raras as tentativas  no mínimo, desviantes  de se 

instrumentalizarem ações de vigilância sanitária com o caráter de “limpeza urbana” sobre pessoas  

evidentemente, quando se as considera como “da margem” ou desviantes de um padrão de normatividade. Os 

padrões de normatividade individual das ações de saúde têm outras finalidades, sobre as quais se fala mais 

adiante. Aqui, aponta-se uma relação entre saúde e segurança pública e apenas tangencialmente, para esclarecer 

esse ponto específico do problema. Para um maior aprofundamento, veja-se Laurindo Dias Minhoto, em 

Privatização de presídios e criminalidade, São Paulo, MaxLimonad, 2000, e em artigos de revistas e jornais 

onde o autor desenvolve o tema como área da Sociologia do Direito, por exemplo: Regressão penal, Margem 

Esquerda: ensaios marxistas, São Paulo, Boitempo, nov.2006, vol. 8, p. 33-37. 
61

 Johan Peter Frank escreveu sete volumes do System, onde sistematizou tudo o que se produziu na Alemanha 

desde o final do século XVII. Rosen apresenta a obra do autor: A evolução da Medicina Social, op. cit., p. 39, 

em Da polícia médica à medicina social (1979). 
62

 No capítulo Análise do Conceito de Saúde a partir da Epistemologia de Canguilhem e Foucault (p.104), de O 

clássico e o novo (2003), Maria Thereza Ávila Dantes Coelho e Naomar de Almeida Filho questionam a 

referência foucaultiana segundo a qual a “dimensão normativa da saúde é uma invenção da modernidade” 

argumentando que se podem reconhecer na “medicina” anterior ao século XIX, assim como nas práticas de 
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Para se reconhecer progressivamente a articulação de ações que um dia comporão o 

campo de práticas da vigilância sanitária desde a origem, cumpre notar que as expressões 

“polícia médica”, “higiene social” e “medicina do espaço urbano” são todas vinculadas às 

práticas de saúde que, com a complexificação da sociedade, tornaram-se “sociais”, no sentido 

de tomarem para si objetos explicitamente sociais como o meio ambiente, a cidade, a cultura, 

os comportamentos e os hábitos.  

É importante sublinhar que as articulações dos problemas expressos como 

necessidades da saúde no plano coletivo, que, a princípio, foram postas como “populações” – 

quantidade de pessoas , evoluem para a conformação de um novo objeto, quando se as torna 

“sociais”. A questão da necessidade como social é mais complexa, porque mais rica de 

interdependências nas diversas esferas da vida cotidiana. Neste ponto, o tempo histórico em 

que se inscreve esta análise é anterior às teorias que a ciência formalizará como “ciências 

sociais”, no início do século XX. Mas é na mudança de significação do objeto coletivo para o 

objeto social que se encontra a medicina atuando como forma nova de “disciplinarização”, no 

sentido que Foucault dá ao termo. A saúde será “social” com a medicina, que, do final do 

século XVIII ao início do século XX, além de criar espaço para as adequadas condições de 

                                                                                                                                        
saúde, “quarentena, isolamento, acender fogueiras e desinfetar o ar com perfumes e enxofre”  ações normativas 

que também visavam assegurar o ideal da saúde. 

A análise das práticas de saúde a partir do processo de trabalho pode apontar a nuance que as distingue. Quando 

dirigidas a uma necessidade como “uma malentidade difusa", se traduz em ações como as descritas, que tomam 

o objeto a partir do plano coletivo não em oposição, mas com outras características de normatividade, quando 

essas ações passaram a se pautar na concepção de doença já circunscrita como uma “externalidade específica”, e 

não mais numa “malentidade” difusa. Assim, entendemos que a medicina organiza ações com um novo saber, 

sobre necessidades ainda recortadas do plano coletivo, mas que passam a ter novo significado, que são as 

predecessoras das ações específicas da clínica e da epidemiologia. 

Uma cronologia para a transformação da idéia contida na necessidade para operar com a doença apreendida 

como problema histórico-social, na organização do trabalho em saúde, poderia ser apontada só em termos gerais: 

a primeira, uma idéia de mal como entidade difusa; a segunda  durante o movimento de transformação entre a 

metade do segundo e o último quartel do século XIX –, uma idéia de organização do difuso numa 

individualidade ainda como externa às pessoas; e terceiro, como singularidade apreensível no corpo biológico 

individual, ainda que impregnada de características da dinâmica social externa, foi tornada redutível ao indivíduo 

pela clínica. Esta síntese não tem o rigor da análise historiográfica, com o cotejo de cada uma das fontes, pois 

não é objeto específico deste estudo  propõe-se apenas mostrar a organização das práticas de saúde como 

trabalho tecnológico, para enfatizar a diferença resultante da apreensão do objeto no plano individual ou 

coletivo.  
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salubridade, também faz com que a prática médica ocupe gradativamente o lugar de juiz, 

promotor e executor das práticas de saúde. (MENDES-GONÇALVES, 1994, p. 106).  

O nascimento da medicina social vincula-se a circunstâncias políticas, como integrante 

de movimentos sociais das revoluções européias de 1848, quando a burguesia buscava 

assumir de fato o controle político, apoiada nas ações de grupos populares. A dinâmica das 

sucessivas mudanças que a nova estrutura econômica instituía, o fenômeno da urbanização  

muito citado pelos autores da historiografia da saúde , fez com que se ampliassem em 

quantidade e piorassem em qualidade as condições de vida desses grupos populares. O caráter 

social das práticas de saúde pode ser facilmente constatado na transformação dessa sociedade 

capitalista nascente  a necessidade anterior de quantidade populacional cresceu com 

característica diversa: melhora qualitativa das condições de vida. Garcia
63

 (in NUNES, 1989) 

discute as condições de moradia e de trabalho e as novas divisões de tarefas, em particular o 

papel dos intelectuais, em 1848, entre eles, os médicos. Rudolf Virchow, um dos principais 

líderes do movimento da medicina alemã, que cunha a expressão “os sujeitos da terapia não 

são doenças mas suas condições de vida”, considerava, já na metade do século XIX, a saúde 

das pessoas como assunto que dizia respeito a toda a sociedade. A mudança da natureza da 

necessidade é flagrante no discurso de Virchow
64

 (in DONNANGELO, 1979, p. 58): 

[...] assegurar as condições para a saúde concernentes a condições sociais e 

econômicas que exercem importância sobre a saúde e a doença, e tais relações 

devem ser cientificamente investigadas; as medidas destinadas a promover a saúde e 

a combater a doença devem ser tanto sociais como médicas. 

 

Jules Guérin figura na história da medicina como quem, em 1848, descreve essa 

“terapêutica” e nomeia o movimento. Dizia ele que (GARCIA in NUNES, 1989, p. 165  

grifo do autor): 

                                            
63

 NUNES, E. D, org. Juan César Garcia: pensamento social em saúde na América Latina. São Paulo, Cortez, 

1989. Trata-se de um livro organizado por Nunes, em homenagem a Garcia. 
64

 Donnangelo usa a expressão de Rudolf Virchow citando Rosen, G. em “What is Social Medicine?” (p. 678). 
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[...] em lugar das abordagens imprecisas e descoordenadas que costumamos incluir 

sob a denominação de polícia médica, saúde pública, medicina forense, chegou o 

momento de reunir todas elas em um todo organizado e elevá-las a seu mais alto 

nível, sob o nome de medicina social, nome que melhor expressa seu propósito.  

 

Esse saber pode ser especificado como estruturador do trabalho da saúde na dimensão 

coletiva, quando tiver determinadas características. Primeiramente, quando corresponder a 

necessidade explicitamente enunciada num plano coletivo como, por exemplo, necessidade de 

um padrão igualitário de condições ambientais de vida, de padrão igualitário de saúde, 

necessidade de certa produtividade da população, necessidade de certa quantidade de 

população. Em segundo lugar, quando for capaz de constituir um objeto possível de 

intervenção no plano coletivo, entendendo sua relação com a saúde e a doença do indivíduo 

como expressão particular de um fenômeno coletivo. E, finalmente, quando ao objeto coletivo 

esse saber fizer corresponder um instrumento de trabalho adequado para a apreensão e a 

manipulação, de que é exemplo típico o amplo conjunto das ações higiênicas
65

. (MENDES-

GONÇALVES, 1994, p. 70-83). Em O nascimento da clínica, Foucault (1977) afirma que os 

anos que antecedem e seguem a revolução social que cunhou a medicina social criam dois 

mitos opostos: um que concebe a profissão médica como clerical, investida de poder sobre os 

corpos e a saúde como o clero sobre as almas, e outro sobre o desaparecimento social das 

enfermidades, com a criação de uma sociedade restituída a sua saúde original.  

Ainda nesse contexto, merece destaque o conceito de salubridade. Em Microfísica do 

poder, Foucault (1979, p. 85-93) afirma que a medicina de caráter social desenvolvida na 

França em fins do século XVIII, decorrente da medicina urbana, quando entra em contato 

com as ciências naturais então em constituição, cunha essa noção em correspondência à noção 

vigente de meio ambiente. A higiene pública francesa, versão da medicina social que se 

                                            
65

 As ações higiênicas, em especial as que incidiam sobre o meio ambiente e as normatizações sobre a vida 

cotidiana não visavam prevenir doença no plano individual, quando ainda não se tinha o conceito de doença 

vinculada ao corpo.  
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constituirá no século XIX, está ligada a essa “salubridade”, também recortada de um plano 

coletivo de necessidades. 

Quanto ao termo sanitarismo, Donnangelo dá a conhecer a singularidade de sua 

origem, na Inglaterra, que, diferentemente da França e da Alemanha, não teve a saúde como 

necessidade social expressa com destaque no desaguar dos movimentos sociais da metade do 

século XVIII. Na transição para o capitalismo, criou-se na Inglaterra, no início do século 

XVII, a Lei dos Pobres
66

. Desde a origem, por essa lei, se realizava um conjunto de ações 

descentralizadas, nas paróquias ou nos centros já urbanizados, como uma forma de tutela 

sobre a massa, antes em função da insegurança gerada pela mobilidade de grupos nômades, 

expropriados dos antigos vínculos a partir do final do feudalismo. Com mistura de recursos 

públicos e privados, essas ações de controle incluíam cuidados com a situação da saúde e 

assistência à pobreza. 

Quando, em 1834, Chadwick muda a Lei dos Pobres (MARSHALL, 1967), a 

Revolução Industrial já se firmara plenamente, o que nos permite entender que a mudança 

separa a pobreza do não trabalho, criando uma força-reserva de trabalho diferente do pobre 

paroquial  estão dadas as condições de que se origina o proletariado industrial. A 

organização operária na Inglaterra introduz novas estruturas na vida política  os sindicatos e 

as associações voluntárias de assistência são expressões da solidariedade de classe. Nessa 

nova dinâmica de forças sociais, o crescimento das taxas de mortalidade e sua estreita relação 

com as condições de trabalho ensejam a forma predominante do sanitarismo com adoção de 

medidas de proteção coletiva. A Lei da Saúde Pública, de 1875, define responsabilidades e 

poderes das autoridades sanitárias locais e assenta a função do médico não mais para ações de 

assistência individual, no resíduo da Lei do Pobres, mas como médico da saúde. Esse 

                                            
66

 Com a Lei dos Pobres, de 1601, instala-se a tríade trabalho-ajuda-cuidados, com as correspondentes ações 

repressão-assistência financeira-cuidados médicos.  
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sanitarismo inglês e esse sanitarista médico são elementos importantes para a formalização da 

epidemiologia com novas técnicas. 

Na segunda metade do século XIX, o Estado liberal inglês já tem ampla rede de 

medidas de controle do ambiente, doenças transmissíveis e epidemias. No século XX, é 

preciso uma ampla recomposição econômica, política e ideológica para se concretizar um 

modelo de generalização da assistência. Em 1948, com a criação do Sistema de Saúde inglês, 

a Lei dos Pobres foi definitivamente extinta, e a questão social passa a ter para a sociedade 

um significado maior do que a presença de indivíduos incapacitados  construíram-se as 

condições para a consolidação de políticas sociais sob um Estado intervencionista, que se 

generalizou por toda a Europa
67

.  

Quanto aos propósitos da medicina social da metade do século XIX, paradoxalmente, 

a mesma onda revolucionária que a configura como uma prática política para a saúde aponta o 

momento da ruptura da ampla coalizão de interesses heterogêneos, que por décadas 

possibilitara sua organização. A politização do campo médico, expressa nas temáticas da 

medicina social pela incorporação de projetos de reorganização coletiva, demarca para essa 

circunstância um caráter singular de militância que permanece com novas configurações na 

história da saúde pública.  

O sentido político não mais acolhe a identidade entre bem-estar do indivíduo, da 

sociedade e do Estado, pois parte das ideologias em elaboração oscila entre os interesses da 

nova ordem burguesa e as condições a que a burguesia submete as demais classes sociais. 

(DONNANGELO, 1979). 

                                            
67

 Em 1851, realizou-se em Paris a I Conferência Internacional, em que os países europeus assumiam o 

compromisso de adotar medidas comuns contra a disseminação de doenças epidêmicas: a peste, a cólera e a 

febre amarela. Mesmo antes de vigorar a teoria bacteriana, já se tomavam medidas de controle da disseminação. 

O marco histórico são os estudos de Snow, de 1854, em Londres, com a cólera, que concorreu para a melhoria 

nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário.  
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O nome “medicina social”
68

 assinala o fim daquele movimento de utopia viva contra a 

ordem social feudal  essa razão os unira, não as questões da saúde posta como necessidade 

do plano coletivo. Essa mesma conjuntura marca o nascimento da epidemiologia. 

A recuperação do sentido histórico das técnicas que constituíram as formas de 

intervenção da saúde em seu contexto de origem  polícia médica, medicina social, 

salubridade e sanitarismo , restitui-lhes sua condição de construções sociais, frutos de 

relações contraditórias da emergência e consolidação do capitalismo europeu, na tensão 

permanente entre os interesses da burguesia e os diferentes papéis que couberam ao Estado.  

Assim, a discussão dos modelos tecnológicos que a vigilância sanitária assumiu no 

Brasil, a partir da identificação da natureza das necessidades e de sua relação com o 

conhecimento disponível e as condições que possibilitaram sua organização como resposta 

configurada em ação-fazer-prática-modelo, pretende aproximar cada situação de seu 

significado. Mas sem a ilusão de se constituírem verdades  estas são impossíveis, seja pelo 

limitado acesso às fontes que se impõe a pesquisas desta natureza, seja porque as opções 

metodológicas sempre podem ser melhoradas. E sobretudo pelo entendimento de que as 

produções em ciências sociais devem ser assumidas como transitórias. Assim, pelo olhar do 

passado e mirando os desafios do presente, este esforço pretende vislumbrar futuros possíveis 

para a vigilância sanitária brasileira.  

                                            
68

 Como uma “fênix”, na expressão de Mendes-Gonçalves (1994), o movimento da medicina social de 1848 

reaparece, de tempos em tempos, sob múltipla formas, toda vez que crises políticas recolocam em cena a questão 

da qualidade de vida. A cada novo surto de vida, renasce, com a construção de uma ou de várias concepções, 

mantendo a questão essencial  como a sociedade e o Estado constroem relações com a saúde e a doença. 

Voltaremos a tratar disso quando no ativermos aos movimentos sanitários no Brasil nos anos 1920 e 1980. 

Aqui, vale ressaltar as afirmações de Donnangelo (1979, p. 58) em sua tese, defendida em 1975, de 

surpreendente atualidade: “Contribuindo para abalar as estruturas da 'velha sociedade', a novas concepções de 

direito social não correspondem, todavia, condições objetivas de dar origem a novas instituições nesse específico 

domínio. Já na segunda metade do século XIX terá declinado o movimento da reforma médica e social, 

subsistindo agora programas mais limitados de reforma sanitária, voltados para o controle de doenças 

transmissíveis e condições ambientais particulares. Não será também estranho a esse declínio o desenvolvimento 

da medicina bacteriológica, que já permite a recondução da prática médica nos limites do orgânico e o 

desenvolvimento do estudo das doenças infecciosas sem que ele fosse perturbado por considerações sociais e 

reflexões sobre política médica.”  
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Na construção das pontes entre a realidade européia e a brasileira, para a identificação 

da singularidade das formas técnicas desdobradas na medicina social e das configurações 

particulares que assumem como política sanitária, tomaremos como referência o trabalho de 

Hochman (1998) e os elementos de sua discussão que, ao evidenciar especificidades, 

fornecem parte da sustentação para o objeto do presente estudo. O autor usa categorias de 

análise como “externalidades negativas” para os efeitos externos das doenças e epidemias, 

“consciência de interdependências” para os elos entre configurações complexas, e 

“coletivização” para a negociação entre interesses, cabendo ao Estado a regulação das 

externalidades negativas decorrentes das doenças e pestilências.  

Na especificidade brasileira, devem-se destacar, a princípio, a própria função do 

Estado na transição para a modernidade, o caráter tardio da organização econômica do país na 

ordem capitalista em relação aos países europeus e a sobreposição nos modelos tecnológicos 

das teorias (saberes) que configuram os arranjos das ações de saúde. No final do século XIX e 

no início do XX, o movimento que Hochman descreve poderia ser considerado equivalente ao 

da medicina social europeu de meio século antes, mas a base teórica daquele não se 

sustentava no mesmo conceito de doença vinculado ao corpo biológico que aqui já existia. A 

nova teoria do contágio, advinda da conceituação da doença, consolida a epidemiologia, que 

se firmava como valor  de verdade  científico. Essas características singularizam o 

nascimento da saúde pública no Brasil.  

 

4.3 As necessidades de saúde e a transformação em objeto de trabalho no Brasil – 

da colônia até os anos 1920-30 

 

Na emergência do capitalismo, que já se esboçava durante o período mercantilista, o 

sistema colonial foi a etapa de transição do período feudal aos diversos meios de acumulação 
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instituídos pela sociedade européia e seus governos. Naquele contexto, a singularidade 

portuguesa marca características próprias da formação do Brasil  entre elas, a da organização 

das práticas sanitárias. 

Em Raízes do Brasil
69

, Holanda (2006, p. 19) caracteriza a implantação da cultura 

européia nas condições naturais e adversas, “estranhas à tradição milenar portuguesa”, como a 

particularidade do nosso processo civilizatório  “é, nas origens da sociedade brasileira, o fato 

dominante e mais rico em conseqüências.” 

Neste ponto, as fontes históricas assumem maior importância, pois não há trabalhos 

historiográficos da saúde pública brasileira sobre a singularidade das práticas sanitárias 

implantadas aqui ou sobre seus atores políticos portugueses diante da configuração própria da 

organização colonial. Há uma nosografia tropical, acrescida das enfermidades trazidas pelas 

imigrações portuguesa e africana
70

. No período colonial, o Brasil não foi capaz de implantar 

uma organização planejada de saúde. Os historiadores identificam ações eventuais e de 

combate a doenças, particularmente nas situações epidêmicas. As necessidades de saúde que 

anunciam ou denunciam as características da estrutura social brasileira que se organizava, na 

transição de Colônia a República, ao longo do século XIX, terão completado o longo processo 

de secularização do conceito de infecção iniciado na Antigüidade clássica, superando 
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 Em Modernização Seletiva: uma reinterpretação do dilema brasileiro, Jessé de Souza (2000) discute a 

contribuição dos autores que estudam essa singularidade argumentando que essa vertente teórica se constitui 

numa “sociologia da inautenticidade”  além de Sérgio Buarque de Holanda, destaca Raimundo Faoro e Roberto 

Da Matta. Sem entrar nessa polêmica, quero utilizar elementos do “dilema brasileiro” dos estudos da formação 

social do Brasil. Sem ter analisado o conjunto da obra de Sérgio Buarque de Holanda, ressalto a importância de 

sua contribuição em Raízes do Brasil, especialmente para enfatizar o caráter autoritário do brasileiro da Colônia. 

Holanda ajudou a desvendar o mito do “homem cordial” e a base social do patrimonialismo e do personalismo 

desdobrados das relações pessoais para as futuras relações institucionais e suas conseqüências nas reiteradas 

ambigüidades entre discurso e prática presentes na realidade brasileira. 
70

 Os textos médicos da medicina tropical usam, em tom ufanista, a citação atribuída ao Padre Manuel da 

Nóbrega em carta ao Rei, de 1550, onde afirma uma higidez invejável dos índios frente aos padrões europeus da 

época. A transcrição aqui não é do original; está em Singer et al. (1978, p. 91), em Medicina do Brasil Colonial, 

de Ribeiro (1971, p. 15): “esta terra é muito boa para viver; e o confirmo agora, dizendo que me parece a melhor 

que possa achar, pois desde que estamos cá não ouvi que nenhum morresse de febre, mas somente velhice e 

muitos de mal gálico ou hidropsia.” Essa situação mudou muitíssimo, pelas descrições dos naturalistas europeus, 

a partir do século XIX, das expedições de brasileiros das escolas de medicina do Império e da Diretoria Geral de 

Saúde Pública (DGSP) do Rio de Janeiro.  
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perspectivas de versões religiosas e outras que alimentaram os primeiros tempos da 

República. (HOCHMAN, 1998, p. 54). 

Assim, o colonizador português, impregnado de sua realidade histórica e no confronto 

com as vicissitudes da terra tropical, conforma as primeiras ações relacionadas a questões da 

saúde e da doença quando ainda não se tinha construído sua compreensão pelo saber médico. 

As técnicas sanitárias implantadas aqui têm a mesma origem européia, são construtos 

histórico-sociais portadores de características daquelas realidades, mescladas com 

singularidades portuguesas dos séculos XVII e XVIII. Dessa perspectiva, “podemos dizer que 

de lá nos veio a forma atual de nossa cultura; o resto foi matéria que se sujeitou mal e bem a 

essa forma”. (HOLANDA, 2006, p. 30).  

Como técnica do Estado alemão formulada como resposta à necessidade de saúde 

apreendida no plano coletivo, segundo relata Rosen, baseado nas compilações de Frank, a 

medicina social e sua polícia médica não parecem transponíveis sem mediações para o Brasil 

Colônia
71

.  

Não há como sobrepor determinações econômicas e sociais das emergências sanitárias 

de realidades tão díspares: de um lado, respostas às contradições entre os interesses de grupos 

políticos na construção da hegemonia burguesa entre países que se organizavam para a 

revolução industrial e, de outro, questões da expansão e exploração de economia agrária na 

vasta e recente colônia tropical.  

Já no Brasil Império no século XIX, os relatos historiográficos mostram ações mais 

numerosas e mais complexas como as destinadas à proteção relacionada aos objetos da saúde 

e da doença, das quais sempre se destaca o controle sanitário dos portos. (COSTA, 2004; 

HENRIQUES, 1992). 
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 Laura de Mello e Souza (2006), em O sol e a sombra: política e administração na América portuguesa do 

século XVIII, em especial na parte II, em que trata dos personagens portugueses, em “Teoria e práticas do 

governo colonial”, nos capítulo de 7 a 10, dá elementos que reafirmam o caráter autoritário das práticas do 

governo, a submissão absoluta aos deveres arrecadatórios ao Reino, a rígida repressão a qualquer iniciativa de 

insurreição às ordens dos regulamentos. 
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Na discussão de modelo tecnológico de saúde, a necessidade que recorta e opera, na 

origem, as práticas de saúde no Brasil Colônia liga-se ao imperativo da proteção do mercado, 

imediatamente relacionado à preservação das mercadorias. Assim, difere da necessidade na 

origem européia, que dizia respeito diretamente às pessoas, como força de trabalho 

quantitativa para o processo produtivo, e só indiretamente às mercadorias.  

No avançar do século XIX, o caráter das necessidades se mantém, mas se amplia o 

âmbito de atuação do objeto ligado aos negócios e às mercadorias
72

. De vocação autoritária, 

como polícia, para proteger do perigo de epidemias que davam prejuízos aos negócios, os 

regulamentos normativos deveriam se fazer cumprir, com repressão ao desvio e ao abuso.  

Para responder a essa necessidade recortada como objeto da preocupação imediata 

com mercadorias e mediata com epidemias e pessoas, o saber possível, disponível e 

necessário adota padrões de normatividade extrabiológica, relacionada ao ambiente e às 

doenças epidêmicas.  

Apreendendo a necessidade no plano coletivo de intervenção, instala-se uma forma de 

salubridade que organiza o primeiro modelo tecnológico sobreposto entre a saúde pública e 

vigilância sanitária, com instrumentos dirigidos aos ambientes e indiretamente às pessoas, na 

relação com a doença epidêmica.  

Para expandir o controle sobre indivíduos e população, a institucionalização de novas 

técnicas de normatividade pelo saber médico traz uma nova tecnologia de poder, quando a 

questão da urbanização passa a configurar uma necessidade social. Isso se dá quando a cidade 

do Rio de Janeiro, em especial depois da instalação da Corte, em 1809, sede do Reino e 

depois do Império, passar a ser reconhecida como local de perigo.  

                                            
72

 É interessante ressaltar os nomes dos locais institucionais que abrigam o conjunto das ações de saúde pública 

no Brasil, que buscam revelar tanto a significação quanto a possibilidade de seu reconhecimento público da ação: 

Fisicatura-Mor e Junta Perpétua do Protomedicato, na Colônia; Intendência Geral de Polícia da Corte, no 

Império; Ministério da Justiça, Interior e Negócios na República, Ministério da Educação e Saúde, a partir dos 

anos 1930, até Ministério da Saúde, em 1954, e, após 1990, ainda Ministério da Saúde, com a fusão da 

assistência do Ministério da Assistência e Previdência Social. (HENRIQUES, 1992; HOCHMAN, 1998). 
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No Brasil, as duas primeiras instituições formadoras de médicos são as faculdades da 

Bahia e do Rio de Janeiro; a necessidade de ampliação do saber médico foi trazida pela vinda 

da família Real e da Corte portuguesa. A formação ajustada aos moldes europeus capacita os 

médicos a aplicarem saberes que operavam necessidades de saúde apreendidas no plano 

coletivo, com normatizações. A higiene pública configura ações de controle das doenças 

epidêmicas, na relação com as pessoas, e, pelo sanitarismo, ações na relação direta com o 

ambiente, mas obviamente empreendidas por comportamentos das pessoas  a polícia médica 

podia ser instrumento de ambas. 

Surge uma nova necessidade social: as novas técnicas de normalização que se 

instituem, baseadas na medicina com função política de constituir uma sociedade inofensiva, 

produz o médico normalizador, e o não médico será um charlatão, que deve ser combatido. As 

técnicas de fiscalização das profissões relacionadas às ações da proteção sanitária também se 

organizam como uma das práticas englobada pela própria necessidade de proteção
73

.  

 

4.4 Os saberes epidemiológico e normativo, os instrumentos e a organização do 

trabalho 

 

O saber ainda não opera relações individuais dirigida aos corpos  tem uma 

característica supra-individual, no plano coletivo, e se dirige ao fenômeno saúde e doença, 

essencialmente pela promulgação de leis ou pela ação lacunar de repressão aos abusos. Está 

instituída uma tecnologia de controle das populações e dos indivíduos, normalizando o 

desviante. 
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 Em Prevenir e curar: o controle social através dos serviços de saúde, Paul Singer, Oswaldo Campos e 

Elizabeth M. de Oliveira (1978, p. 96) descrevem uma situação urbana típica desse período: “Os problemas de 

higiene ficavam sob a responsabilidade das autoridades locais, que freqüentemente tomavam medidas contra a 

imundice das ruas e quintais, como, por exemplo, ocorreu na vila de São Paulo, já no final do século XVI, 

quando foi determinada aos moradores a limpeza de terrenos ao redor das casas e foi instalado, em 16 de agosto 

de 1598, pelo poder municipal, o primeiro serviço médico-sanitário.” 
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O saber para tais técnicas, anteriores à teoria do contágio, dirigidas à preservação das 

atividades de comércio, extrativistas e de monocultura, tem caráter marcadamente autoritário. 

As técnicas se restringem a diferentes orientações de limpeza dos espaços, baseadas nas 

teorias miasmáticas, organizadas em prescrições normatizadas de padrões gerais europeus. 

A singularidade dessas ações no território brasileiro se reveste de um caráter 

tipicamente autoritário no exercício da autoridade. O caráter de força que deveria ter a 

autoridade para fazer cumprir os padrões das prescrições normativas transformou-a em polícia 

das questões de saúde e doença, com o fim de proteger antes mercadorias que pessoas; era um 

controle mais fazendário que sanitário, o que a distingue da polícia médica de moldes 

europeus no âmbito da medicina social. 

A medicina social como construção pós-revolucionária mantém, depois do 

arrefecimento dos movimentos sociais, tanto na Alemanha quanto na França, duas 

características: a identificação sistemática com condições de vida social como fonte de 

enfermidades e a postulação da medicina como construtora da reorganização social. Na 

Alemanha, na segunda metade do século XIX, Bismark faz um acordo com a burguesia e 

implanta uma série de ações que marcam a origem da primeira política social de Estado. Na 

França, os inquéritos de saúde de Villermé são a base para que, em 1841, se faça a primeira 

legislação com ações de proteção ao trabalho. Os ideais jacobinos do proletariado consolidam, 

com Bonaparte, legislação social com proteção às condições de trabalho. Pode-se afirmar que, 

tendo a medicina da época papel secundário no cuidado individual ao corpo biológico, o 

movimento da medicina social impulsionou uma medicalização no sentido ambiental  o 

sanitarismo. (DONNANGELO, 1979, p. 56-57).  

Só na forma de apropriação e adaptação da técnica como ações sobre os ambientes é 

que no Brasil se puderam estender as práticas sanitárias européias esvaziadas de qualquer 

caráter de conquista ou movimento social.  
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No formato e na dinâmica social que tipificam essa sociedade capitalista nascente, os 

instrumentos são os regulamentos e as normas. A técnica da saúde pública atuava como 

polícia, sem mediações sociais alternativas ao poder hegemônico, sobre uma sociedade que 

tinha no “código do sertão” sua característica estruturante, do patrimonialismo ao 

coronelismo, e um Estado autoritário que iniciava a transição para a modernidade. Diante de 

um saber médico ou biológico que constrói possibilidades de intervenção disciplinar e 

controladora sobre uma vaga malentidade, a efetividade instrumental era prerrogativa também 

do saber jurídico, o Direito que empresta formalização à “norma”, ao modo do Direito Penal.  

Holanda (2006, p. 29) comenta a dualidade entre o autoritarismo e a obediência na 

formação social brasileira, ligado ao que chama de “carência de moral do trabalho”, ajustada a 

uma reduzida capacidade de organização social, “o certo é que, entre espanhóis e portugueses, 

a moral do trabalho representou sempre fruto exótico”. Não admira que fossem precárias, 

entre essa gente, as idéias de solidariedade. 

 

4.5 As finalidades e os resultados 

 

Apesar das condições distintas frente aos demais países europeus apontadas em 

especial por Holanda, o Estado absolutista português também produziu relações ainda não 

dadas de produção, na transformação e fixação dos limites como relações capitalistas de um 

modo de produção a ser ainda constituído. Ao Brasil Colônia, as relações produtivas ajustadas 

à dinâmica da acumulação européia legaram a singularidade do primeiro modo produtivo  a 

força de trabalho escrava, importada como mercadoria do continente Africano. Essa 

característica determina profunda diferença na apreensão da necessidade como objeto para a 

organização das práticas de saúde no Brasil e nos países europeus, tanto pela vinculação à 
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dinâmica como pelos valores gerados nessas relações particulares de produção. Não é casual a 

escassez de relatos e de fatos históricos que resgatem as práticas de saúde da época.  

A consolidação da hegemonia burguesa nos países da Europa nas revoluções 

oitocentistas emoldurou nas ações difusas dirigidas à malentidade dos espaços urbanos nas 

resistências organizadas das sublevações novos patamares para os consensos necessários à 

construção do Estado moderno. A medicina social européia, que influenciou a medicalização 

da sociedade, inscreve-se desde a origem na contradição própria da organização do 

capitalismo, aparecendo, de um lado, como outorgante dos marcos das conquistas sociais da 

modernidade e, de outro, como promotora da viabilização das diferentes formas da 

reprodução das ações de saúde como consumo.  

Como afirma Donnangelo (1979), ao Estado moderno cabe cumprir um amplo 

processo de controle dos antagonismos, visando mantê-los dentro de limites compatíveis com 

a reprodução da estrutura, com expressões variadas, quer se dirijam à produção, à ideologia 

ou à política. Não é fácil ver os mecanismos de deslocamento, que perpassam composições de 

interesses que se reconfiguram continuamente na multiplicidade de categorias sociais que o 

avanço capitalista forja nas relações de produção, cada formação social específica adquirindo 

sentido analítico próprio.  

Segundo Donnangelo (1979, p. 48), as formas que a medicalização adquire e a 

especificidade de suas relações com a estrutura econômica e político-ideológica podem ser 

identificadas tanto pela emergência de novos conceitos referentes à saúde quanto pelas novas 

formas de controle do Estado, através das práticas da saúde e também dos novos usos da 

“medicina”
74

 no controle e organização social. 

                                            
74

 A medicina é concebida como conjunto de práticas dirigidas às pessoas na relação com as questões de saúde e 

doença, como prática social, como extensão do campo de normatividade, através da definição de novos 

princípios referentes ao significado da saúde e da interferência médica na organização das populações e de suas 

condições gerais de vida. Donnangelo (1979, p. 48-49) se vale de Poulantzas para afirmar que “a função desse 

Estado na transição na acumulação primitiva depende da eficácia específica do político no estado inicial da 

transição [...] a forma pela qual a 'medicina' aparecerá vinculada às exigências da acumulação e da centralização 
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Para a realidade histórica brasileira, a origem das ações que conformam as práticas da 

saúde pública capta a necessidade relativa à questão da saúde diretamente ligada à finalidade 

da produção, na dimensão exclusiva da ampliação das mercadorias e na viabilização de 

mercado. A proteção das pessoas está em plano secundário e só tem expressão no século XX. 

Nos anos 1920, introduziram-se preocupações mais específicas quanto à reprodução do 

capital, através da preservação dos corpos como força de trabalho, pós-abolição da 

escravatura e no início da reorganização das forças produtivas.  

Quanto à construção de mediações e consensos em novos patamares, como a da 

revolução burguesa européia e de sua relação com a saúde pública, não há correlato no Brasil 

 a oligarquia agrária brasileira não figurou como um feudalismo, e não houve revolução 

burguesa no Brasil. (FERNANDES, 1981). 

Tomando como referência o clássico estudo A revolução burguesa do Brasil, de 

Florestan Fernandes (1981), há no Brasil uma particularidade no nascimento da burguesia 

nacional, entre o fim do Império e o início da República. Sua origem é a partir da própria 

oligarquia, que estava no entorno das plantações e cidades. Essa oligarquia agrária e a 

burguesia urbana constituem mais uma justaposição que uma fusão, sendo o comércio seu 

ponto de encontro, a área dentro da qual se definem os interesses comuns. Dessa debilidade se 

origina o poder da burguesia  o pacto tácito de dominação de classe converge para o Estado 

e faz sua unificação no plano político. 

Assim Florestan Fernandes explica a diferença entre a brasileira e as outras 

burguesias, que forjaram suas instituições próprias, com poder específico, usando o Estado 

para arranjos, construção dos consensos ou de sua aparência, na reprodução de situações que 

                                                                                                                                        
do poder é que constitui o suporte para a afirmação de que representa um momento significativo para a 

reorientação de suas práticas [...] é nesse contexto que se origina o conceito de 'política nacional de saúde', como 

parte das estratégias destinadas a aumentar a riqueza e o poder nacionais". 
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permitissem a manutenção da dinâmica da lógica capitalista. No Brasil, a burguesia se 

confunde com o Estado.  

A oligarquia rigorosamente não perde a base de poder que lograra como aristocracia 

agrária. A transição modernizante se opera onde se mostrava inevitável, onde as novas 

oportunidades eram possíveis. Não é a nossa burguesia o paladino da civilização, da 

modernidade universal. Imperiosa como defensora de interesse de classe, se compromete com 

tudo que seja vantajoso e tira proveito diferente de diferentes tempos, do atraso como do 

adiantamento. A burguesia se ajusta. Aparentemente diluindo a oligarquia nela contida, com 

ajuste segundo múltiplos interesses de ordem conservadora, tem o mesmo horizonte cultural 

que a oligarquia. Às vezes se comporta na origem dos requisitos ideais e legais da ordem 

social competitiva, como se fosse burguesia revolucionária, democrática e nacional, sempre 

mesclada com essa fundação oligárquica. Essa típica acomodação, com diluição e 

justaposição de interesses entre os setores dominantes na sociedade, não pode ser apenas um 

detalhe na conformação das relações sociais que estruturam a transição do Estado moderno no 

Brasil e, por decorrência, das práticas da saúde que se institucionalizam como política. As 

relações que Donnangelo (1979) aponta para a emergência da questão social nos países 

europeus aqui descritos como um elemento interno às revoluções burguesas, em configuração 

política de interesses confrontados, tendo como signo para os acordos e as reformas daí 

decorrentes os valores propugnados de liberdade política e igualdade social, estão longe das 

que Florestan Fernandes indica para a situação brasileira.  

A opção pelo uso do trabalho escravo, como propõe Franco (1983), para apressar a 

expansão mercantil e acelerar a acumulação, condicionado a uma fonte externa de suprimento 

de trabalho, não foi motivada pela indisponibilidade de força de trabalho interna. A 

monocultura em grandes propriedades, formada pela integração de áreas em latifúndios foi a 

opção mais útil para o colonizador e para a oligarquia brasileira que se formava. E, depois da 
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Independência, no Império, a escravatura foi mantida enquanto serviu como sustentáculo dos 

interesses de classe dominante.  

A escassez de estudos sobre essa especificidade do trabalho escravo é um grave hiato 

histórico e uma dívida teórica. Não há evidência da preocupação com o crescimento da 

população para o trabalho de forma direta e, assim, pode-se supor que não haja paralelo com 

os objetivos dos países europeus, ou seja, a necessidade de pessoas livres e sadias para a 

ampliação da força de trabalho para a produção crescente de mercadorias. No Brasil, a 

mercadoria não estava mediada  era a própria força de trabalho.  

Do ponto de vista econômico, Oliveira (2003) retoma, em O ornitorrinco, as questões 

de sua tese anterior, da década de 1970, Crítica da razão dualista, para repor os problemas a 

partir da origem, com o uso da força escrava. Para o autor, a economia como um todo se 

beneficiou com a economia de subsistência que cresceu ao lado da monocultura para 

exportação, no Brasil Império, possível pela condição escravista, que desonerava a economia 

urbana. Depois da abolição da escravatura, em 1888, houve um rearranjo das forças 

produtivas, mas se manteve o padrão de acumulação particular do subdesenvolvimento
75

 

(OLIVEIRA, 2003, p. 131): 

[...] as formas irresolutas da questão da terra e do estatuto da força de trabalho, a 

subordinação da nova classe social urbana, o proletariado, ao Estado, e seu 

“transformismo” brasileiro, forma da modernização conservadora, ou de uma 

revolução produtiva sem revolução burguesa [...] O subdesenvolvimento viria a ser, 

portanto, a forma de exceção permanente do sistema capitalista na sua periferia. 
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 Outro autor da formação social brasileira que se ocupa de estudar a especificidade da escravatura no Brasil é 

Gilberto Freyre, especialmente em Casa Grande e Senzala, e Sobrados e Mocambos, ambos da década de 1930. 

A escravatura brasileira foi violenta, mas criou proximidade e influências culturais recíprocas entre dominantes e 

dominados, que têm repercussões importantes na formação social do Brasil  a família patriarcal, o caráter de 

autoridade absoluta do chefe da família e sua poligamia, influência dos africanos mulçumanos como estratégia 

de ocupação da colônia, a plasticidade do homem português da Colônia, criando sociabilidade entre desiguais, a 

ambigüidade brasileira entre a tradição patriarcal e o processo de ocidentalização, pela influencia da Europa 

burguesa, no século XIX, com a absorção da modernidade européia no Brasil como aparência. A autonomia das 

municipalidades pelo poder local do latifúndio é um desdobramento discutido por Hochman, na a longa transição 

para a centralização da política de saúde no Brasil. 
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Do ponto de vista social, as especificidades dessa complementaridade entre 

instituições burguesas e coloniais na origem da modernidade têm conseqüências que não 

desapareceram facilmente. Schwarz
76

 (1990, p. 54) usa a força literária dos termos para dizer 

da característica brasileira com relação à norma, instrumento fundamental pelo qual opera a 

ação da saúde como proteção: “sujeitar a civilização moderna à volubilidade, prestígio da 

norma burguesa sim, mas vigência não.” Fala também de uma certa ambivalência ideológica 

das elites brasileiras, valorização e desprezo da norma, dualidade de medidas, a forma social 

do favor, formando a dialética da norma e da infração: “a infração, além de infração, é a 

norma; a norma, além de norma, é infração.” (p. 41).  

A peculiaridade da prescrição normativa em regramentos formais é desde a origem um 

importante instrumento para a organização tecnológica das ações coletivas da saúde pública, e 

continua a ser usada durante todo o século XX, confirmando o apreço brasileiro pela profusão 

de normas e seu desapreço por seu comprimento, apontados por Schwarz.  

Quando, em O nascimento da biopolítica, Foucault (2004) diz que o Estado no 

mercantilismo visava a acumulação monetária, o crescimento da população e a manutenção da 

concorrência equilibrada entre nações, refere-se à Europa, onde a liberdade de mercado era 

condição de crescimento mútuo, estendido e equilibrado. Em síntese, o jogo é europeu, e a 

aposta é o mundo. E, na perspectiva analítica de Foucault para situar o nascimento do 

biopoder, o mercado é o lugar da justiça  pela troca, em que se praticava um preço justo , e 

a polícia são todos os dispositivos para, de um lado, o Estado crescer e, de outro, manter a 
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 Em Mestre na periferia do capitalismo, analisando Machado de Assis, sobretudo em Memórias póstumas de 

Brás Cubas, Roberto Schwarz sublinha o caráter autoritário endógeno da elite brasileira: ”como me deixei guiar 

pelo sistema de ironias machadianas, bem como das análises novas que Fernando Henrique, Fernando Novais, 

Maria Sylvia e Octavio Ianni na época estavam desenvolvendo, fui levado a inverter as ênfases e a acentuar não 

a incompatibilidade, mas a compatibilidade  naturalmente extravagante  entre escravidão, civilização burguesa 

e capitalismo.” A lei que não "pega", " lei é para os outros" e "o país dos bacharéis" são aspectos da relação com 

a norma e, tratando-se do objeto da saúde pública, que se institucionaliza pelo saber normativo, esse aspecto, que 

é aprofundado no último modelo, está aqui apontado na origem de sua conformação. 
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ordem, ocupando-se das pessoas, das necessidades da vida, da saúde e de suas atividades de 

circulação.  

Na realidade brasileira, as dinâmicas são outras. Segundo Florestan Fernandes (1981, 

p. 215): “os dinamismos da economia capitalista mundial impuseram, de fora para dentro, o 

seu próprio tempo histórico, com seus momentos de verdade e decisão.” As características de 

que se revestem essas instituições no Brasil são marcadas por esse sincronismo anômalo, que 

antecipa os fatos à assimilação de seus fundamentos ou, mais essencialmente, de seus valores. 

Assim, a polícia no sentido foucaultiano tem sua modulação disciplinadora desagregada da 

proteção à saúde, quando assumida no âmbito de justiça social, fundada na liberdade e 

igualdade. Fundada em outros valores, a polícia sanitária brasileira é autoritária e repressiva, 

desde sua origem, na relação entre sociedade e Estado. Essa circunstância cria um campo de 

significação próprio dos mitos  seu significado transcende o significante, fazendo com que 

sua função nos novos modelos de organização tecnológica que assume a proteção da saúde 

seja ambígua, entre a necessidade do presente e seu passado que dela não se desprende. Por 

outro lado, segundo Florestan Fernandes (1981, p. 211), a modernidade no Brasil se instala 

com a consolidação conservadora da dominação burguesa, “parafraseando os mexicanos”
77

: 

[...] poderíamos dizer que se constitui uma nova aristocracia e que foi a oligarquia e 

não classes médias ou os industriais que decidiu na realidade o que deveria ser a 

dominação burguesa, ela comboiou os demais setores das classes dominantes, 

selecionando a luta de classes e a repressão do proletariado como o eixo da 

Revolução Burguesa no Brasil. 

 

Em decorrência da presença de novos atores  os trabalhadores assalariados urbanos, 

que se avolumam, na transição da economia capitalista competitiva para economia 

monopolista da nova ordem  a herança autoritária assume novas configurações, do 
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 Não pude identificar a que autoria se refere Florestan Fernandes, mas cabe apontar que, embora com 

especificidades próprias, os modelos econômicos dos países da América Latina não diferem essencialmente. 

Esse tema se desenvolve em Globalização e Exclusão no México: um enfoque sociogeográfico, de Daniel 

Hiernaux-Nicolas, em Continente em chamas: globalização e território na América Latina, de Maria Laura 

Silveira (2005), e é objeto de análise do capítulo V do presente trabalho. 
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mandonismo ao paternalismo, ao ritualismo eleitoral, à manipulação dos movimentos 

políticos populares pelos demagogos e pelo condicionante estatal do sindicalismo
78

. A lógica 

econômica requer uma nova política, com novos valores, mas, de acordo com Florestan 

Fernandes (1981, p. 211), os fundamentos legais e formais da ordem social competitiva são 

extraídos de uma ordem capitalista idealizada, existente na França, na Inglaterra e nos Estados 

Unidos  “a burguesia republicana furta as roupagens do arsenal ideológico e utópico das 

nações hegemônicas e centrais”, como a aristocracia imperial também o fizera. 

Nessa transição, a organização social é compatível com uma democracia burguesa 

com as características descritas, mas essa democracia precisa ser adjetivada, restrita, com 

abertura só para os setores que têm acesso ao espaço da dominação burguesa. A saúde, que a 

partir dos anos 1920 se configura como política, tem sua inserção institucionalizada no 

Estado, de certa forma antecipando a centralização que a nova conformação política e 

econômica do país imporá.  

O estudo de Hochman mostra o movimento da construção, na segunda década de XX 

 a acomodação de interesses entre os atores sociais e o Estado, que permitiu tornar a questão 

da saúde e da doença como externalidade negativa e política. Nessa medida, identifica-se uma 

mediação de conflitos, uma definição de novos patamares para a construção de consensos, em 

que todos precisaram ceder das posições anteriores. Na era do saneamento, os vários atores 

que participaram dessa negociação  o movimento sanitário constituído por médicos, os 

políticos e os burgueses  construíram as bases dos cuidados públicos com saúde, e o Estado 

se fortaleceu. A autoridade sanitária então constituída concentrou e centralizou poder, 
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 Apesar de esta análise social e política estar fundamentada na obra de Florestan Fernandes, esse autor não 

entende, como Francisco de Oliveira e Roberto Schwarz, que desde a colônia a organização da economia já era 

capitalista, mas considera, nessa fase, a existência de formas da acumulação pré-capitalistas, que “continuaram a 

dinamizar o persistente esquema neocolonial de exportação-importação, que deu lastro ao crescimento interno do 

capitalismo competitivo”. Para Fernandes, esse, sim, é um modelo de acumulação propriamente capitalista, 

originado com a mercantilização do trabalho, que possibilitou a transição urbano-comercial e o concomitante 

industrialismo, viabilizados na relação de produção capitalista mas sob a égide da forma competitiva. 
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ampliou sua penetração sobre o território e a normatização da vida social. Nas palavras de 

Hochman (1998, p. 207): 

[...] a atuação dos serviços federais promoveu o poder público, através de ações de 

saneamento como obras de drenagem, construção de fossas, educação sanitária, 

vacinação, práticas médicas, organização e divulgação de estatísticas demográficas, 

implantação de legislação sanitária e seu cumprimento (inspeção de habitações, 

polícia de focos de mosquitos e ratos, isolamento e tratamento compulsório de 

doentes, fiscalização e autuações de atividades domésticas e comerciais etc.) e 

construções de imóveis públicos como postos sanitários. 

 

Todas as ações de saúde pública são desse período, que corresponde ao recorte do 

primeiro modelo tecnológico, organizadas juntas, com as características descritas e tendo 

como finalidade essencial a proteção sanitária para a viabilização das atividades econômicas.  

 

4.6 A transição do modelo tecnológico da proteção para o modelo tecnológico da 

vigilância. O movimento sanitário dos 1920 e a reforma sanitária de 1921 

 

O movimento social indutor da reforma de 1920 confluiu para a organização de um 

arcabouço institucional, permitindo emoldurarem-se as práticas de saúde como política 

nacional e como proteção sanitária. A singularidade da marcha do capitalismo em cada país 

compõe sistemas com temporalidade e características territoriais para a divisão social do 

trabalho, com implicações nas relações entre política interna e externa que configuram para a 

saúde, no seu processo histórico de organização como política e no seu reconhecimento como 

prática de proteção, um objeto de estudo e análise complexo. 

Nesse período de transição, entre o fim do século XIX e o início do XX, as questões 

recortadas como relativas a saúde e doença são vocalizadas na sociedade como necessidades, 

por setores da burguesia que se constituía, sem nenhuma evidência de expressões emanadas 

de movimentos ou organizações populares. A finalidade da proteção sanitária dirigida a 
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viabilizar as atividades produtivas do modelo de economia que o país desenvolve não é 

assumida como determinação. No rastreamento da vigilância sanitária como parte estrutural 

da política de saúde pública no Brasil, identifica-se a dominância econômica sobre a política, 

sobretudo na emergência de sua organização. Nessa perspectiva, baseado em categorias de 

análise de Norbert Elias
79

 sobre a sociogênese do Estado, Hochman (1998) amplia o campo 

das análises estruturalistas, na medida em que particulariza na história suas conjunturas, 

revelando a transformação política dos atores em sujeitos portadores de projetos. Na 

especificidade da ação de vigilância no interior de suas portarias e resoluções, o modelo de 

intervenção resultado da dialética determinação-dominância das práticas de saúde pública 

revela o paralelo entre as formas do mercado competitivo, monopolista e globalizado e as 

ênfases que historicamente organizam seu trabalho sanitário como proteção, vigilância e 

regulação.  

A Constituição de 1891 manteve o espírito do federalismo, com três poderes 

independentes, e preservou a competência municipal, mas os meios e as condições para a 

realização das ações de proteção no âmbito do município não estavam  e um século depois 

ainda não estão  criadas. O aparente paradoxo está na evidência de que, para se tornar 

política, como questão essencialmente pública, a saúde no Brasil precisou ser centralizada, e o 

movimento sanitário de 1920 foi ativo na construção de um Estado federal menos liberal, 

mais interventor e mais autoritário sobre uma realidade social já moldada no autoritarismo 

oligárquico.  

                                            
79

 Em O processo civilizador, Norbert Elias (1993) estuda a sociogênese da regulamentação do comportamento, 

na passagem da baixa à alta Idade Média européia, como um diacronismo, criando o conceito de 

interdependência, ao examinar a forma peculiar de organização social que se constituía, considerando em 

especial as relações intersubjetivas que se estabelecem em dada sociedade, anterior à modernidade, onde a 

regulação das condutas é dada por mecanismos externos ao Estado. Hochman considera as características da 

sociedade brasileira na constituição do Estado nacional, em que as oligarquias locais se utilizam ainda de 

mecanismos de controle externo, portanto, ainda fora do Estado. Foucault estuda as formas que os controles 

assumem já na instituição do Estado, como sincronismo, nas epistemes. 
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Os elos da interdependência social no Brasil foram construídos com base na 

descoberta do caráter de transmissibilidade das doenças. Hochman (1998) defende essa tese 

em A era do saneamento, afirmando é do reconhecimento da importância das epidemias, tanto 

pelas questões econômicas quanto pelas que envolvem a legitimação do poder das oligarquias 

brasileiras distribuídas nos territórios estaduais, que se construíram as bases da longa e 

complexa negociação que convergiu na reforma sanitária dos anos 1920. O autor descreve os 

mecanismos pelos quais a doença significou a criação da sociabilidade percebida como 

externalidade negativa, despertando a consciência dos ricos e sadios para com os doentes, não 

só por motivações éticas, mas pela percepção da ameaça que reorganizava a dinâmica social. 

As elites perderam a “imunidade social”, pois, a partir das teorias de Pasteur (1822-

1895), a microbiologia se constituiu como uma disciplina nas duas últimas décadas do século 

XIX e, com as provas da existência do micróbio, este passava a ser um novo “nivelador 

social”. (HOCHMAN, 1998, p. 50-51). Na avaliação de Hochman, a interdependência entre 

os efeitos e o debate sobre as soluções para as doenças fazem nascer o sentido de uma 

comunidade nacional e a idéia de Estado-nação para os brasileiros.  

No resgate dos elementos singulares que distinguem a organização sanitária do Brasil 

da européia, cumpre lembrar que há quase meio século entre elas. As técnicas de intervenção 

desta última foram construídas sobre um saber em que a idéia de doença como singularidade 

biológica e a teoria do contágio ainda não tinham sido produzidas.  

Mas há elementos comuns. Os problemas sanitários brasileiros também passam a ser 

entendidos como necessidades no plano coletivo, interdependentes, e exigem respostas novas. 

Esgotam-se as soluções dadas pelas iniciativas particulares ou localizadas, como sucedera 

também nos movimentos sociais europeus a partir do século XVII
80

. Segundo Hochman 
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 Em Prevenir e curar, Singer et al. (1978, p. 96-116) descrevem os serviços e as ações de saúde existentes no 

Brasil Colônia, moldados no que denominam de “sistema” de Portugal. Os serviços foram organizados para 

atender as tropas militares, sob a responsabilidade do Cirurgião-mor dos Exércitos de Portugal e de seus 

representantes, que acumulavam ainda as funções de ensino das práticas de natureza cirúrgica a parteiras, a 
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(1998, p. 54), a exigência de uma autoridade pública com força de coerção capaz de 

interromper a doença e seus efeitos tinha no Brasil um caráter diferente, pois já se conhecia a 

transmissibilidade  “doença que pega”. 

Hochman examina separadamente as duas primeiras décadas da República e, 

agregando-as num único plano de análise, usa categorias sociológicas mais complexas para 

recompor essa relação dinâmica de interesses. Para tratar do caráter nacionalista do 

movimento sanitário do início do século XX, toma trabalhos da historiografia da saúde no 

Brasil, comentados no capítulo II, muitos deles com abordagem estruturalista. Sem 

desconsiderar a produção historiográfica, o autor constrói uma nova compreensão do processo 

de construção de políticas sociais no Brasil, revelando-o mais tortuoso e indeterminado, em 

que diferentes atores sociais vão legitimando seus discursos e passando a portadores de 

projetos, por entre as sucessivas mudanças organizacionais do aparato estatal na 

institucionalização das práticas de saúde pública.  

Na primeira década da República, destacam-se as ações de saneamento e urbanização 

do Rio de Janeiro e de combate de epidemias de febre amarela, peste e varíola, com Oswaldo 

Cruz na gestão dos serviços federais. A necessidade mais expressiva sobre a qual a se dá a 

                                                                                                                                        
dentistas, a algebristas, que consertavam os ossos deslocados, e aos hospitais. O serviço da Fisicatura pelo 

Físico-mor do Reino, com seus delegados nas capitanias, era responsável por práticas e também pelo ensino da 

medicina propriamente, da farmácia, de curandeiros e cirurgiões que tratassem moléstias internas. Note-se a 

separação de funções e certa hierarquia já presente, sendo o segundo mais valorizado. Os problemas da higiene 

pública competiam às autoridades locais. A assistência à população pobre era feita por iniciativas pessoais ou 

através das obras caritativas, fundadas no Brasil à semelhança das portuguesas  casas de misericórdia, tornadas, 

no nome e no signo, de santas, pelas ordens religiosas que as administraram desde a origem. A primeira é a 

histórica Irmandade da Misericórdia e Hospital de Todos os Santos, de 1543, de Santos, antes mesmo que a 

Colônia tivesse um médico. Em 1550, outra Santa Casa foi fundada na Bahia; em 1582, no Rio de Janeiro; em 

1654, em Belém; e, em 1714, em São Paulo. Em Proteção social: dilemas e desafios, Ibañez e Castro (2005, p. 

220-243) contam os primórdios dessa iniciativa em Lisboa, em 1498. Os autores consideram-na parte das 

estratégias de modernização adotadas pelo Estado português frente à necessidade social de proteção da 

população carente como compromisso cristão. 

No século XVII, na Colônia brasileira, o atendimento em especial aos militares fora considerado muito precário, 

abandonando-se o sistema que vigorava e, por um acordo, com pagamento do governo de uma taxa anual, essas 

casas de misericórdia se tornaram os locais de internação hospitalar dos soldados, criando possivelmente a 

primeira modalidade de seleção de clientela, ficando os cirurgiões militares responsáveis por esse segmento de 

doentes. Esse acordo entre Estado e filantrópica também deve ser a primeira transferência de recursos para a 

gestão de serviço de saúde em terras brasileiras. 
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intervenção são os prejuízos causados ao comércio exterior pelas más condições sanitárias da 

cidade e do porto. (HOCHMAN, 1998, p. 60).  

Nesse sentido, com precedência e autonomia diante do governo federal, Benchimol 

(2003) examina o saneamento do porto de Santos, que se mostrou eficiente no combate a 

surtos de cólera entre 1893 e 1895, com vantagens para a nova fase paulista de monocultura 

extensiva e comércio exportador de café, aliada à política de imigração da força de trabalho. 

Segundo Benchimol (2003, p. 33), a condução de Adolfo Lutz revelou: 

[...] a superioridade do aparelhamento sanitário de São Paulo em relação ao do 

governo federal, e a enorme desproporção entre o peso que as elites dirigentes deram 

aos diagnósticos formulados pelos bacteriologistas e as condições em que foram 

realizados. 

 

O autor retrata uma situação muito elucidativa para recompor o ambiente brasileiro na 

transição dos paradigmas que sustentavam o saber para as ações de saúde, além dos destaques 

já enfatizados no âmbito econômico. Conta Benchimol (2003, p. 33) que: 

[...] de pequenos laboratórios mantidos em residências particulares de um punhado 

de médicos versados na ciência de ver, testar, descrever e diferenciar 

microorganismos, saíram pareceres que repercutiam dentro e fora do país, 

fundamentaram ações onerosíssimas, atropelaram interesses poderosos e 

estilhaçaram o cotidiano de multidões. 

 

As dimensões da conformação do trabalho em saúde pública vão se reafirmando como 

portadoras de um saber e um fazer historicamente ligados ao social, ao político, ao econômico 

e ao cultural, e não só ao científico.  

Na segunda década, nova necessidade se assenta, e o saneamento rural aparece como 

possibilidade instrumental para a intervenção no processo de doenças não mais epidêmicas, 

mas endêmicas como a malária, a ancilostomíase e a doença de Chagas. Hochman (1998, p. 

61) caracteriza essa fase como a descoberta dos sertões e faz da reforma sanitária o elemento 

integrador de sua análise dos acontecimentos das duas décadas. O movimento vocalizou a 
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compreensão e logrou traduzir para a sociedade os graves problemas de saúde do país, 

sobretudo entre 1916 e 1920. 

O apoio das elites e a inclusão da questão da saúde na agenda política criaram uma 

idéia de salvação nacional, e o país se converte num imenso hospital. O Brasil se torna um 

país doente, com pessoas improdutivas, abandonadas, e sem valor de pátria  sua recuperação 

seria trazida pelas ações saneadoras da saúde pública. Assim, o movimento conseguiu agregar 

os significados da presença de doença e da ausência de poder público, o que ensejava a 

proposta de recuperação baseada em ações de higiene sanitária, médica, realizáveis pelo poder 

público estatal, criando uma identidade para a campanha. Para Hochman, os sertões se 

tornaram uma categoria social e política, não mais apenas geográfica, e o papel do Estado, 

através do governo federal, era o de reorganizar a sociedade pela saúde pública, como o fizera 

a medicina social européia. Assim, mais uma vez, o entendimento dos movimentos sanitários 

induz uma ciência social aplicada. 

Nos anos 1980, em outra conjuntura política, um outro movimento volta a politizar as 

questões da péssima qualidade da atenção à saúde da população brasileira. Seu ponto comum 

com os anos 1920 é a saúde como condição empreendedora de uma mudança social, mas, 

nesse caso, vinculada à volta das liberdades democráticas, usurpadas pelo golpe militar de 

1964, e a afirmação da cidadania. 

Comparado com o movimento de sanitaristas dos anos 1980, o dá década de 1920 

parece ter construído uma coalizão mais ampla, com agregação das elites dominantes, 

intelectuais e inclusive militares, que, juntando-se às idéias originais, acabaram veiculando 

outras como a eugenia, muito em voga depois da I Guerra Mundial. Contudo, segundo 

Hochman (1998, p. 80), a fração sanitária do movimento mantinha a equação reformista: 

“consciência sanitária + mudanças políticas e constitucionais = política nacional de saúde 
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pública.” Era preciso mudar a Constituição Republicana de 1891
81

, que criara as 

competências descentralizadas, aos moldes do federalismo estadunidense
82

. 

É importante destacar aqui que, com a República, a ação federal, até o final da década 

de 1890, se resumia à vigilância sanitária dos portos, à execução de ações de saúde no Distrito 

Federal e de auxílio aos Estados, em casos de solicitação previstos constitucionalmente. Para 

o desempenho de tais funções, vinculada ao Ministério da Justiça e Negócios do Interior, a 

estrutura do órgão federal era a DGSP, criada em 1896 e regulamentada no ano seguinte. Suas 

atribuições eram as de dirigir os serviços sanitários marítimos e fluviais, fiscalizar o exercício 

da medicina e da farmácia, realizar estudos sobre doenças infecto-contagiosas e organizar a 

estatística demográfico-sanitária. Em 1904, alterou-se a estrutura, com a inclusão da 

profilaxia e higiene domiciliar na capital federal, no bojo da centralização que se operava  a 

função de polícia sanitária da capital se tornara federal. Conta Hochman (1998, p. 98) que 

também se reorganizaram os serviços portuários, anexando-se-lhes a administração dos 

hospitais de isolamento, necessários à adequação ao tratado internacional da Convenção 

Sanitária de 1904. Nesse período, teve início a notificação compulsória de doenças 

epidêmicas, que, no próximo período deste estudo, forma a base da organização da vigilância 

epidemiológica do país.  

Assim, a questão sanitária ganha destaque político na primeira década do século XX. 

Em especial na cidade do Rio de Janeiro, capital da República, fizeram-se reformas urbanas 

que contrariavam interesses de proprietários, e tornou-se obrigatória a vacinação contra a 
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 Em seu artigo 5
o
, a Constituição de 1981 incumbia os Estados de proverem, às próprias expensas, as 

necessidades de seu governo e administração. Ao governo federal, cabia prestar auxílio em caso de calamidade 

pública, e, pelo artigo 68, cabia aos Estados organizarem-se de modo a assegurar a autonomia dos municípios, 

em tudo o que fosse de seu interesse peculiar. Nota-se que não há referência específica a ações de saúde. A 

mudança constitucional de 1926 alterou esses artigos para possibilitar a centralização. 

Criou-se uma justiça sanitária, com a competência específica de atuar em ações e processos civis e criminais em 

saúde e salubridade pública, referentes à execução das leis e dos regulamentos sanitários, e garantir a ação das 

autoridades sanitárias. (BRASIL, 1907, vol. I, p. 3-11). Um importante exame das Constituições no que tange a 

ações e direito à saúde está em DALLARI, Sueli. Os estados brasileiros e o direito à saúde. São Paulo: Hucitec, 

1995. 
82

 Para o exame dessa questão, veja-se a obra clássica de Dalmo de Abreu Dallari, Elementos da teoria geral do 

Estado. 
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varíola, tipificada como ação compulsória federal. Os demais Estados da federação brasileira 

mantiveram sua autonomia. Essas circunstâncias agregam múltiplos conflitos, e, segundo 

vários autores, a manifestação contra o que fora considerada ação arbitrária e autoritária do 

Estado  a conhecida “revolta da vacina”
83

 (HOCHMAN, 1998, p. 100) , chama atenção por 

seu caráter de discussão ampliada sobre direitos individuais  incluindo-se os de propriedade 

 e direitos coletivos  o risco público , condição que serviu para alargar a consciência 

social da doença como problema coletivo
84

. Nessa década, cresceram o aparato legal da saúde 

pública e o poder fiscalizador das autoridades sanitárias, acrescentando-se como objetos da 

proteção sanitária os estabelecimentos de produção e comercialização de alimentos. 

A partir de 1917, tem início a cooperação da Fundação Rockefeller no Brasil para 

programas de profilaxia rural, que, até o final de 1920, tem abrangência nacional e se torna o 

suporte para a legitimação do discurso científico para as propostas do movimento sanitário. 

Em 1914, houve nova mudança na DGSP  extingue-se a justiça sanitária privativa, se 

transferem os litígios sanitários para a justiça comum e se restitui à municipalidade do Rio de 

Janeiro a competência de execução das ações de saúde  as principais obras saneadoras da 

cidade já tinham sido feitas. Na estrutura federal, ampliou-se para 19 o número de inspetorias 

dos portos, agregando-se, além do hospital de isolamento, uma estação de desinfecção-, em 

especial, para a imigração, e um laboratório anexo. Relacionando o contexto brasileiro ao 

internacional, Hochman contata que as primeiras campanhas sanitárias dos portos, entre 1898 

e 1910, ligavam-se a um vasto programa mundial de saneamento marítimo, sob imposição do 

mercado internacional. A prioridade eram as doenças que ameaçavam o modelo 

agroexportador, e nem sempre as péssimas condições de vida brasileiro. Com um quadro de 
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 A "revolta da vacina" foi estudada principalmente por Costa (1985), Castro Santos (1987), Benchimol (1990) e 

Lopes (1988 apud NUNES, 2000). 
84

 É interessante notar que a obrigatoriedade da vacinação, criada em 1904, nunca foi regulamentada, o que 

permitia recursos contínuos à Justiça Federal. Por outro lado, reitera-se hoje a questão não só no Rio de Janeiro, 

mas em todo o território nacional, com a epidemia de dengue. 
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morbi-mortalidade desalentador, as iniciativas de controle focaram-se na febre amarela, na 

cólera, na varíola e na malária.  

O modelo de base municipal proposto em 1891 fora considerado frágil  as doenças e 

epidemias se alastravam, os relatórios das expedições sanitárias eram alarmantes e, por 

solicitação dos Estados, crescia a intervenção federal. A exceção é São Paulo, o único ente 

federado com organização própria, considerada vanguardista em saúde pública, já se 

organizara desde a origem, com forte caráter de centralização. 

Hochman dedica um capítulo de sua tese ao exame do que denomina “a 

excepcionalidade paulista”, mostrando que o novo arranjo para a questão federativa, com 

ampliação do poder de intervenção da união, teve que considerar a condição particular desse 

Estado, que desenvolvera a opção autárquica frente à federação de “cada um cuida de si”. A 

crescente inviabilidade das soluções individuais, mesmo se tratando de Estados, passa a ser 

evidenciada pelo aumento da consciência da interdependência sanitária
85

. 

A expansão cafeeira para o oeste paulista e a crescente urbanização acentuavam a 

necessidade cooperativa do Estado com cidades das regiões limítrofes, além da construção de 

barreiras internas para conter a propagação de doenças que a migração interna também 

passava a constituir como problema sanitário. São Paulo cria um serviço sanitário competente, 
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 A excepcionalidade paulista antecipa as disputas entre os poderes oligárquicos na construção do caráter da 

mútua dependência. Havia correspondência entre as dificuldades para a solução dos problemas na relação entre 

Estado e União e, em terras paulistas, entre o governo estadual, os poderes municipais e as oligarquias locais. 

Em São Paulo, a partir de 1889, já há relatos de conflitos entre as competências dos municípios e do Estado para 

a ação de saúde e saneamento. A Constituição de 1891 afirma a atuação municipal, o poder em torno da 

propriedade rural e das plantações, afasta de certo modo a autoridade estadual expressa no poder econômico e, 

na autoridade, da oligarquia agrária paulista. Em 1896, a reforma no Estado amplia o poder dos serviços 

sanitários estaduais em relação ao das autoridades municipais. Em 1911, a relação se inverte  transfere-se para 

os municípios a responsabilidade por ações de vacinação, manutenção de hospitais de isolamento, geração de 

estatísticas, regulação e inspeção de construções de fábricas, assistência pública e principalmente o 

estabelecimento de um código sanitário amplo, cobrindo todas as dimensões da vida urbana. O poder coercitivo 

se expandia legalmente, regulando a vida social e econômica da população paulista. (HOCHMAN, 1998, p. 218).  

Em 1917, outra reforma cria um código sanitário rural e serviços de higiene rural para ações de combate à 

malária, à ancilostomose e ao tracoma, antecipando a iniciativa que se cria em 1918 na instância federal. 

Hochman (1998, p. 221) cita o médico baiano Nina Rodrigues, de 1892, que, em sua análise do regulamento 

paulista, ressalta a positividade: “sobressaem claramente [...] a poderosa centralização a que está sujeita a 

administração da higiene pública, a autonomia das autoridades sanitárias [...] a competência municipal foi 

rapidamente abandonada pelo Estado mais zeloso da sua autonomia e mais entusiasta do regime republicano 

federal.” São Paulo empreende a centralização das ações, antes que a federação o faça. 
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base de ensino e pesquisa, que lhe permite enfrentar os problemas de saúde com autonomia, 

mas não pode substituir o poder público federal na solução dos problemas dos demais Estados 

e, assim, a coalizão política que viabilizou a transferência de responsabilidade para o poder 

central resultou de um cálculo em torno de custos e benefícios de estatização e das regras que 

presidiram essa transferência. Os estados podiam optar pela instalação própria ou pelo 

governo federal em seu território dos novos equipamentos para ações de saúde pública. 

Naquela conjuntura, o único Estado em condições de manter os serviços como próprios era 

São Paulo. (HOCHMAN, 1998, p. 239).  

Em relação a 1891, a configuração política tornou-se mais complexa e exigia novas 

respostas. Progressivamente, foi-se construindo a necessidade de uma autoridade sanitária 

centralizada, até a década de 1920, quando se criaram as condições políticas, entre as 

oligarquias dos Estados, para uma rede de instituições com regulamentações coercitivas e com 

profissionais com poder de polícia. Constituía-se uma nova saúde pública de abrangência 

nacional. 

O movimento sanitário cumprira parte de seus propósitos: o conflito gerado pelas 

questões sanitárias fora politizado na sociedade brasileira e a resultante ampliava as ações, 

particularmente em extensão de cobertura, mas ainda predominava a contenção coercitiva das 

atitudes desviantes dos padrões normativos adotados. Mesmo com a introdução de novos 

conhecimentos biológicos, a teoria do contágio e a organização da epidemiologia como 

disciplina, as intervenções ainda não resultavam em ações fundamentalmente diversas do 

momento anterior.  

Contudo, os sanitaristas não lograram criar um Ministério de Saúde Pública, apenas se 

ampliaram as competências da DGSP, com a anexação do Serviço de Profilaxia Rural para 

todo o território nacional. Tinha início a “era do saneamento”
86

.  
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 Nesse debate, Hochman (1998, p. 125) afirma que “os médicos tornaram-se constitucionalistas e juristas; 

foram buscar no conhecimento biomédico existente as bases constitucionais para a reivindicação de unificação e 
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Para concluir a transição entre os modelos, é importante ressaltar que o rol de 

atribuições da antiga Diretoria Geral, transformada em Departamento Nacional de Saúde 

Pública, separava as ações em três diretorias: uma de serviços sanitários terrestres na capital 

federal, uma de defesa sanitária marítima e fluvial e uma de saneamento e profilaxia rural, 

cuja nova estrutura e função passaram a vigorar a partir de 1921. Assim, as ações que 

realizam as necessidades de saúde percebidas com as características apresentadas foram 

agrupadas na mesma estrutura departamental, do Ministério da Justiça e dos Negócios do 

Interior, com forte componente coercitivo, embasadas nas normas sanitárias. A 

fundamentação das ações é paulatinamente modificada tanto pelo conhecimento biológico 

como pelo conhecimento que embasa a formalização da aplicação da norma no direito pelo 

Estado. As transformações do papel do Estado acarretam transformações nas funções do 

Direito e nas expressões normativas.  

Foucault (2004) considera que até o século XVIII as limitações ao Estado eram 

externas, mas, a partir da segunda metade, a arte de governar passa a ser interna, de onde 

surge a razão governamental moderna, crítica ao excesso de governo, de autoritarismo e de 

controle arbitrário anterior. O Estado liberal moderno cria dispositivos para o controle, e a 

organização das ações relacionadas à saúde em políticas públicas é parte desses mecanismos. 

O Estado brasileiro do começo do século XX ampliou sua atuação na saúde pública, 

mas a constituição dessa política ainda se faz por controles coercitivos, centralizados no poder 

federal e expandidos para o vasto território nacional. A mudança na distribuição de 

competências entre os entes federados possibilitou a ampliação da atuação do Estado, sem 

caracterizar a constituição de um Estado provedor, como intervenção fundada em domínio 

social.  

                                                                                                                                        
centralização dos serviços sanitários na esfera federal”. É interessante também ver o rol de atribuições da nova 

DGSP da reforma sanitária de 1920. (p.143). 
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Os saberes tecnológicos e os processos políticos e institucionais organizam e 

reorganizam ações como parte efetiva da saúde pública  o movimento que aqui buscou 

configurar um modelo de intervenção tecnológica, operado por serviços cuja caracterização 

para esse primeiro recorte histórico chamamos de modelo de proteção sanitária. A distribuição 

das responsabilidades e a dinâmica de relacionamento entre os serviços são os modos 

particulares da produção das ações, configuram a estratégia de organização da prática e 

caracterizam o modo de implantação da política. Nesse caso, o Brasil optava por uma 

centralização federal, com a exceção paulista, que centralizava no próprio Estado, e se reduzia 

a importância dos municípios nas questões da saúde pública.  

Em referência à historiografia da cidade de São Paulo, no relato da administração 

Antonio Prado, de 1899 e 1910, Mota (2005, p. 89-90) empresta curiosa atualidade ao registro 

que seu estudo resgata: 

[...] a cidade de São Paulo desdobrou-se na desigualdade de seus espaços e da 

qualidade de vida de seus moradores [...] entre outros motivos, por sua racionalidade 

e disciplina [...] racionalidade que via nas questões de saúde pública entraves a sua 

administração [...] nesse sentido, não foi difícil reduzir as despesas [...] pois, na 

prática, ele passou alguns serviços para o Estado como o da higiene e o da 

fiscalização das habitações. O Conselheiro, no início de sua administração, 

dispensou os médicos em exercício na antiga Intendência da Polícia e Higiene, que 

passaram a ser funcionários do Serviço Sanitário do Estado, como inspetores 

sanitários.  

 

Outra avaliação, também da primeira década do século passado, merece ser transcrita 

por ilustrar a conclusão desse período. Trata-se do parecer do ilustre sanitarista Dr. Emílio 

Ribas, médico diretor geral do Serviço Sanitário Estadual por 19 anos, de 1898 a 1927, em 

relatório apresentado à instância federal, ao Secretário dos Negócios do Interior e da Justiça, 

para comentar a situação municipal, engrossando o apoio para as mudanças necessárias ao 

centralismo, frente às amplas atribuições constitucionais de 1891. É interessante também 
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ressaltar como a saúde se espraiara como controle da vida e da ideologia (MOTA, 2005, p. 

62): 

[...] vejamos, pois, os defeitos de que se ressentem os serviços a cargo dos poderes 

locais, estudando as causas que têm entorpecido, muita vez, a ação do estado na 

fiscalização que lhe cabe dos serviços municipais: abastecimento de água, 

canalização de esgotos, de águas pluviais, enxugo do solo, arborização das ruas e 

praças, calçamento, irrigação das vias públicas, asseio das ruas e logradouros 

públicos e sua conservação, remoção e incineração do lixo, posturas sobre 

construção etc. [...] uma vez que o sufrágio universal não permite a escolha dos mais 

competentes para os cargos de diretores dos negócios municipais [...] indivíduos que 

decidem dos magnos problemas de higiene mal sabendo assinar o próprio nome [...] 

não há outro remédio para sanar os males, se não forem minorados pela fiscalização 

severa e imediata do Estado [...] para abafar o incêndio para o qual a incúria 

municipal tiver acumulado combustível.  

 

Investigar a articulação dos elementos que constroem um modelo tecnológico de 

intervenção na relação com a dinâmica de cada processo social permite ver diferenças entre os 

sujeitos políticos, seus projetos a as ideologias que implantam uma dada configuração 

histórica.  

Em seu instigante relato sobre a medicina paulista entre 1892 e 1920, Tropeços da 

medicina bandeirante, Mota (2005, p. 17) acrescenta novos elementos ao que Hochman já 

dissera sobre a exceção deste Estado, dissecando as organizações, atribuições, dificuldades e 

limites da tradição médica e sanitária paulista no projeto de se constituir no plano político 

como a alternativa para o modelo nacional, “sampaulizando” o país: 

Integrar as economias dos outros Estados ao capitalismo mundial e manter intocadas 

a hegemonia e a liderança econômica do Estado de São Paulo. [...] A única 

modernização possível viria através da progressiva sampaulização: vinte vagões 

velhos e atrasados a reboque da locomotiva ansiosa por chegar ao ponto final do 

progresso
87

. 
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 Citação que transcreve das idéias de Cincinato Braga (1891-1930), de Ideologia liberal e oligarquia paulista: 

a atuação e as idéias de Cincinato Braga, de Elias Thomé Saliba (1981, p. 189). 
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Assim a tentativa de estender, já no início do século XX, a experiência paulista para o 

Brasil, era corroborada pelos discursos e posturas dos dispositivos médicos e sanitários, ao 

que paralelamente se formulava no cenário político como projeto civilizador e progressista. 

Em sua análise sobre a base documental do período, Mota (2005, p. 223) fala de uma situação 

que em muitos aspectos se assemelha à atual, fruto das dificuldades internas entre as 

instituições sanitárias e médicas em “solo paulistano” e paulista: 

[...] na paulicéia, a idéia de uma medicalização totalizadora e controladora do tecido 

urbano não passou, em muitos casos, de mero arremedo, devido à conjuntura de 

várias doenças e vetores [...] os confrontos entre instâncias municipais e estaduais 

interferiram na organização e no direcionamento dos projetos a serem implantados, 

o que acabava por comprometer a saúde de seus habitantes. 

 

Essas questões voltarão a ser objetos de disputa e serão politizados pela sociedade, 

mais de meio século depois, com o surgimento do novo movimento sanitário, nos anos 1980, 

e, mais recentemente, pelos novos atores dos anos 1990, os secretários municipais de saúde, 

no apoio à consolidação, em 1988, dos novos marcos constitucionais da saúde no Brasil, ou 

seja, a centralização versus a municipalização já dura mais de um século, na República do 

Brasil. 
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V  MODELO TECNOLÓGICO DA VISA DOS ANOS 1920-30 AO FINAL DO 

SÉCULO 

 

5.1 A necessidade se desloca e amplia, no plano individual, para os corpos 

doentes, no plano coletivo, para as coisas e lugares que causam doenças 

 

Nas duas primeiras décadas republicanas, se constrói a responsabilidade pública para a 

saúde e o saneamento, como resultado de um acordo político que envolvia muitos pactuantes. 

Para isso, mudaram as posições dogmáticas: no plano político-institucional do fazer, dos que 

defendiam a alteração dos preceitos constitucionais e dos que defendiam a responsabilidade 

municipal; no plano técnico-científico, dos que pertenciam a correntes médicas naturalistas, 

dos adeptos da teoria do contágio e dos que insistiam na dificuldade de se programarem novas 

ações com a justificativa recorrente da falta de recursos. Do acordo político possível, diz 

Hochman (1988, p. 190): 

[...] a autoridade sanitária foi se fazendo presente em todo o território nacional, 

através, principalmente, das ações de profilaxia das endemias rurais, da lepra e de 

doenças venéreas e da prevenção e combate a epidemias. Uma infra-estrutura 

nacional de saúde pública insinuava-se lentamente pelas portas abertas pelos acordos 

para o saneamento rural, preenchendo os espaços vazios da autoridade e repletos de 

doenças.  

 

Além de suas atribuições básicas, o serviço de saneamento e profilaxia rural ficava 

responsável pela fiscalização do exercício da medicina, farmácia, odontologia e obstetrícia e 

de produtos farmacêuticos, soros, vacinas, e outros itens biológicos em todo o Estado 

nacional; pela polícia sanitária em geral e pela profilaxia geral de doenças transmissíveis e 

específicas das de notificação compulsória  onde em breve se incluiriam o câncer e as 

doenças venéreas nas áreas urbanas e rurais  e, quando necessário, pela vigilância do 

isolamento dos doentes, exceto nos casos de tuberculose.  
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Nesse período, as ações de controle do risco sanitário ainda estão indiferenciadas entre 

os objetos que, décadas adiante, em 1970, separam as ações de saúde pública em vigilâncias 

sanitária e epidemiológica. Assim, como mostra Hochman (1988, p. 203) muito claramente, 

houve um lento mas evidente “processo de diferenciação entre os médicos clínicos e os 

higienistas/sanitaristas”, operando-se a progressiva separação entre os objetos da saúde 

pública ao longo do século XX. 

As separações são duplamente bifurcadas: a primeira, entre as práticas que apreendem 

os objetos do processo saúde-doença no plano individual e no plano coletivo, e a segunda 

separa os do plano coletivo entre ações mais imediatamente dirigidas ao controle de doenças e 

as que se tornam progressivamente mediatas. Note-se que já nas primeiras décadas do século 

XX organiza-se, para o controle da endemia da tuberculose, uma dinâmica separada das 

outras doenças, ou seja, o fenômeno da separação entre objetos, áreas, programas e projetos, 

sempre envolvendo tensões institucionais, vai modelando as estruturas organizacionais do 

aparato Estatal para as ações de saúde pública. As lógicas que induzem essas separações, 

configuradas em reformas e rearranjos institucionais, podem ser lidas como expressões de 

vários conflitos  entre eles, a partir de então, a consolidação da autonomia médica, que dá 

origem às diversas especialidades
88

. 

Como ocorrera para as endemias rurais e para outras doenças, a necessidade de 

intervenção pública segue sendo o resultado do complexo cálculo entre fatores ligados à 

dinâmica da produção econômica e grupos sociais que vocalizam tais demandas como 

coletivização de intervenções frente à construção de seu significado social como externalidade 
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 O trabalho de Lílian Schraiber, Medicina Liberal e incorporação de tecnologia: as transformações históricas 

da autonomia profissional dos médicos em São Paulo, apresentado em 1988 como tese de doutorado, traz uma 

importante contribuição para a compreensão histórica da construção da especialização da área médica. Estuda a 

complexa dinâmica da transição da prática da medicina clínica  liberal autônoma  para formas dependentes de 

intermediações do capital ou do Estado. A manutenção de autonomia médica na divisão social do trabalho deve-

se à progressiva especialização, com a fragmentação do homem.  

Sem se negar a determinação de base estruturalista legada por Donnangelo, da perspectiva metodológica adotada 

aqui, os médicos como categoria são atores sociais, com historicidade específica, e assumem diferentes papéis 

nas sucessivas configurações sociais, cada vez mais complexas e interligadas ao longo do século XX. 
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negativa. Como também é resultado da correlação das forças políticas  do poder  para 

agendá-las entre as prioridades do governo e, cada vez mais, na capacidade e nas formas de 

resposta técnico-política dos “operadores” das intervenções para a saúde. Ao longo do século 

XX, esses operadores são os médicos e suas instituições, hegemonicamente vinculados à 

medicina clínica. Assim, a necessidade tomada objeto de um trabalho tecnológico da saúde 

pública resulta sempre de um processo reconhecido como econômico-social-político, de um 

lado, e técnico-científico, de outro. Em síntese, a necessidade opera a mediação entre o fazer 

 econômico, social, político  e o saber  técnico-científico  para os diferentes modos 

tecnológicos também das práticas que caracterizam a vigilância sanitária.  

Agnes Heller tem uma grande contribuição para a compreensão dos mecanismos que 

chama de alienação, pelos quais se vão modificando os objetos socialmente reconhecidos 

como questões de saúde. A autora mostra como as objetivações concretas geram necessidades 

e como se desenvolvem mecanismos encobridores, próprios da dinâmica da reprodução 

capitalista, para que se generalize uma necessidade nascida particular, oriunda de uma classe 

social. Segundo Heller, não há um sistema de hierarquização que relacione os nexos dessas 

particularidades, mas um sistema de mediações que as vincula simultaneamente a certos 

valores  por isso, alienada, por referência aos mecanismos descritos por Marx, nas formas de 

alienação do trabalho.  

No sistema da produção de mercadorias e da expansão de mercados, os serviços de 

saúde, que originalmente não geram “produtos” típicos  pois seus resultados são 

imediatamente incorporados nos “corpos”, passam a produzir valores, e há que se 

deslocarem as necessidades de saúde até impregná-las de nova significação. O final do século 

XX conhece uma necessidade de saúde já intermediada pelo consumo de um número muito 

grande de itens e insumos que sustentam o processo tecnológico individual da clínica, assim 

como conhece os resultados dos serviços de saúde com a ampliação das modalidades de 
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acumulação capitalista do setor. Na configuração dos vários contextos no longo século 

passado, cabem diferentes papéis ao Estado, com as novas características das necessidades de 

saúde, originalmente vinculadas à razão da modernidade da preservação dos corpos para o 

trabalho e a afirmação do direito como consumo. (MENDES-GONÇALVES, 1988).  

Além dos benefícios que acarretou ao controle de doenças, a consolidação da 

importância da presença sanitária federal deveu-se também à atuação do poder público no 

cumprimento da lei, efetivando-se os serviços federais, que tinham maior capacidade de 

coerção. Em síntese, com a reforma sanitária dos anos 1920, o Estado brasileiro se constituíra 

como organização legítima, a partir da formação da consciência social que regulava os efeitos 

negativos da interdependência das doenças pela estratégia de centralidade. Na década 

seguinte, em consonância com a nova dinâmica requerida pelo novo ciclo do capitalismo, 

necessário para se instituírem as bases para o desenvolvimento industrial, a centralização do 

Estado é ainda mais evidente. No plano político, a crise econômica internacional de 1929 e a 

Revolução de 1930 mudam as relações de poder entre os grupos oligárquicos em nova 

acomodação com a burguesia urbana. A progressiva substituição da natureza do mercado e a 

consolidação da forma monopolista ampliam a pressão externa por garantias para o capital 

investido aqui, devendo o Estado implementar novos mecanismos para assegurar estabilidade 

social, sobretudo frente aos movimentos reivindicatórios de trabalhadores.  

O estudo de Florestan Fernandes (1981, p. 206) mostra o caráter repressivo e 

autoritário tanto da sociedade como do Estado: 

[...] a burguesia mostrou as verdadeiras entranhas, reagindo de maneira 

predominantemente reacionária e ultraconservadora, dentro da melhor tradição do 

mandonismo oligárquico, que nos sirva de exemplo o tratamento das greves 

operárias na década de 1910, em São Paulo, como puras “questões de polícia” ou, 

quase meio século depois, a repressão às aspirações democráticas das massas. 
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A última afirmação refere-se ao golpe militar de 1964, quando, mais uma vez instado a 

responder a pressões de vários interesses, o conflito não gera negociação com acomodação 

entre forças sociais divergentes típicas de uma sociedade de classes, mas o Estado faz aliança 

com uma das classes,  

Ao longo do período, a sociedade assiste à perda da potência saneadora das ações de 

saúde pública do início da reforma dos anos 1920, progressivamente reduzidas a soluções 

legais e administrativas, de responsabilidade burocrática. (HOCHMAN, 1998, p. 200).  

Para o autor de A era do saneamento, a reforma foi positiva, pois, tendo construído a 

interdependência das iniciativas de controle sanitário num cenário de transformações político-

sociais, ela legou, com a ampliação da autoridade federal, a possibilidade da manutenção do 

pacto federativo muitas vezes ameaçado. 

Hochman critica as vertentes analíticas que reduzem a configuração do Estado à 

viabilização dos interesses das classes dominantes, sem levar em conta intermediações 

geradas pelos conflitos entre as classes sociais e entre grupos da mesma classe. Em particular, 

acredita que o surgimento de políticas sociais no Brasil não pode ser reduzido a explicações 

gerais, como mera reafirmação da hegemonia de uma classe dominante com o aparelhamento 

do Estado, mas que a reforma da saúde de 1920 inaugurou um novo ciclo de expansão do 

poder público e que, ao instaurar a configuração de políticas para as ações de saúde, fê-la 

tanto instituída quanto instituinte do Estado moderno, como Dallari (2005) também apontara 

para as realidades européias. 

O período que se inicia nos anos 1920 assistirá também ao início da decadência do 

modelo agroexportador e, segundo historiografia coletada por Costa Marques (2005), a saúde 

pública brasileira se organiza então em novo modelo, denominado médico-assistencial-

privativista, e que se relegam as ações de caráter coletivo, voltando-se progressivamente a 
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ênfase para a assistência médica de caráter individual, que se organiza fora do aparato 

institucional da saúde que se criara. 

As condições urbanas e rurais se modificam com a nova dinâmica da economia, 

procurando dar as condições para a instituição no Brasil do processo de industrialização, que 

marca a origem da organização da política de previdência social do país (COHN; ELIAS, 

1999). Altera-se a ênfase das ações ligadas à proteção sanitária do período anterior  o 

sanitarismo e a higiene pública , convocando-se um novo saber para instrumentalizar o 

caráter coletivo das iniciativas da saúde pública  a epidemiologia e a educação sanitária.  

Costa (1999) compila todo o aparato normativo, permitindo-nos afirmar que as normas 

sanitárias formatadas em vários institutos legais têm características diferentes das do período 

anterior, recortando como necessidade de proteção sanitária novos objetos sociais, agora 

vinculados à dinâmica da industrialização e ao aumento do consumo da sociedade brasileira. 

Antes organizadas a partir de um mesmo modelo tecnológico, as ações de controle dos riscos 

sanitários para a proteção à saúde pública começam a ter outra dinâmica para recortar seu 

objeto, selecionar um saber e propor intervenções. 

O controle de doenças é progressivamente afastado do controle dos demais riscos 

sanitários, e as ações se organizam com nova ênfase, apoiadas no conhecimento 

epidemiológico ensejado pela teoria bacteriológica e pelo conceito de transmissão. 

Em estudo sobre a saúde na previdência social e na seguridade social, Cohn (1999, p. 

13) fala sobre o desafio de se entender a configuração do modelo brasileiro: “a eficácia da 

Previdência Social no Brasil reside na sua ineficiência.” Originada na década de 1920, a 

iniciativa do Estado terá caráter predominante de “controle”, correspondente à função estatal 

ampliada tanto para disciplinar a força de trabalho como para regular as condições precárias 

dos ambientes para assegurar a própria sobrevivência dos trabalhadores.  
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O quadro institucional pelo qual o Estado dá início à sustentação dos direitos sociais 

no Brasil é o seguro social, ou previdência, que desde a origem agrega a assistência médica e 

assume formas de organização predominantemente filantrópica ou de livre mercado.  

Para Donnangelo (1975), da percepção do trabalhador, a previdência representava uma 

ampliação de direitos sociais, pois passa a garantir a manutenção de um consumo mínimo 

para a população abrangida. Pelo lado institucional, o Estado, além de absorver novas tensões 

da sociedade na reelaboração do padrão pelo qual o Brasil se integra na dinâmica capitalista, 

contribui para a ampliação do mercado interno
89

.  

A dinâmica com que se operacionaliza o seguro para a previdência é organizada 

através das Caixas de Pensões e Aposentadorias, normatizadas pela Lei Elói Chaves, de 1923, 

para os empregados de empresas ferroviárias, com vínculo direto entre empregado e 

empregador, no âmbito de cada empresa individual. Até 1930, entende-se, com esse formato, 

a outros ramos de atividade assalariada, mas englobando uma parcela pequena. Um marco 

revolucionário legado da Revolução de 1930 foi a extensão da cobertura para todos os 

assalariados urbanos e a mudança da situação individual de empresas para a organização por 

setores produtivos, a partir de 1933. Constituem-se então os Institutos de Previdência junto ao 

Ministério do Trabalho, que, em 1966, fundidos, formarão o Instituto Nacional de Previdência 

Social (INPS).  

Guardadas as diferenças entre os objetos, os tempos do movimento descrito por 

Hochman (1998) para se viabilizar a política de saneamento  1) a construção da consciência 

da interdependência; 2) a coletivização do problema da “doença que pega”; e 3) a 

transferência para o Estado da institucionalização da ação como política de proteção sanitária 

 são equivalentes ao curso da institucionalização da previdência social como expressão de 
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 Para o aprofundamento da discussão da perspectiva econômica na relação com a política e os novos papéis do 

Estado, veja-se: Francisco de Oliveira (2003), A economia brasileira: crítica à razão dualista; Celso Furtado 

(1965), Formação econômica do Brasil, e Boris Fausto (1997), A Revolução de 30 no Brasil. 
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política de proteção social no Brasil. Nasce e é reconhecida como necessidade social, na 

dinâmica das relações produtivas, e sua coletivização leva à formalização de uma legislação 

própria, pois se assume como parte da nova função centralizadora no Estado Novo, que se 

legitima e ao mesmo tempo disciplina sua relação com as pressões sociais na ordem 

capitalista, ainda que com as singularidades da realidade brasileira.  

No quadro institucional da política nascente da previdência social, importa mais para 

este estudo o estatuto que assume a assistência médica e como o Estado participa dessa 

organização, pois desde a origem da modernidade está anunciada a necessidade relacionada a 

ela  a de se preservarem os corpos. 

O Brasil assiste à diferenciação de uma sociedade urbana de classes de base industrial, 

ainda subordinada à economia agroexportadora, e só em 1956 a renda do setor industrial 

supera a da agricultura (OLIVEIRA, 2003), o que reafirma a nova função Estatal de criar as 

condições para a reorganização dos fatores de produção. 

Em estudo da história da política exterior do Brasil, Cervo (2002, p. 234) dá uma 

relevante contribuição para esta análise, quando relaciona a natureza das transformações 

econômicas e sociais a partir de 1930 à ampliação dos interesses nacionais: 

[...] sem descurar dos interesses das exportações tradicionais, a política externa 

brasileira buscou formas de cooperação e barganhas voltadas para um interesse 

nacional compreendido de maneira mais abrangente do que o período anterior, pois 

visava contemplar outros segmentos da sociedade [...] o reforço do pragmatismo e 

do seu sentido de instrumento do projeto de desenvolvimento nacional, que tinha na 

implantação de uma siderúrgica sua pedra angular. 

 

A vinculação entre as ações de previdência social e assistência médica e de ambas às 

legislações sindicais cria para a função Estatal de regulação entre capital e trabalho um 

desdobramento singular, na história das políticas sociais no Brasil. Como afirma Cervo 

(2002), para viabilizar a nova direção da política econômica, a sistemática de capitalização é 

uma estratégia para a criação da infra-estrutura necessária à industrialização do país, 
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mecanismo de acumulação para a expansão econômica. A inclusão dos recursos captados pela 

contribuição previdenciária em mecanismos de capitalização pelo Estado e sua utilização na 

criação do parque industrial eram parte de uma opção de política econômico-social que 

excluiu a criação de parque hospitalar para suporte das ações assistenciais. Assim, até a 

década de 1960, os recursos para as atividades assistenciais eram direcionados a várias 

modalidades de compra de serviços no mercado livre e nos serviços filantrópicos hospitalares. 

Com a unificação dos institutos, em 1966, o vetor da acumulação antes de estímulo Estatal 

passa para o setor privado, e, no âmbito do Ministério da Previdência e Assistência Social, o 

então Inamps comandará a ampliação da infra-estrutura do que será a rede de serviços de 

assistência médica no Brasil, ou o parque médico-hospitalar, mantendo sua natureza 

predominantemente privada, e as formas de compra dos serviços médicos assistenciais com 

adoção de iniciativas de ampliação desse mercado. 

Assim, até o início dos anos 1990, com a extinção do Inamps e a unificação das ações 

no Ministério da Saúde, as ações de assistência médica foram separadas das que organizam as 

práticas institucionais da saúde pública. Praticamente durante todo o século XX no Brasil, o 

objeto da saúde pública desconhecia o processo de trabalho que organiza o modelo 

tecnológico individual como pertinente ao campo da política de saúde
90

.  

Historicamente, pode-se afirmar, portanto, que nem a assistência médica, nem a 

previdência social foram prioridades na política econômico-social do Estado brasileiro, 

definindo-se para a política social uma natureza meritocrática e instituindo-se uma espécie de 

                                            
90

 Os autores que dão significativa contribuição ao estudo da previdência social no Brasil, em particular à 

organização da relação com a assistência médica, são: Amélia Cohn, em Previdência social e processo político 

no Brasil, trabalho originalmente apresentado como tese de doutoramento, em que se analisa a previdência social 

no Brasil entre as décadas de 1930 e 60; Maria Cecília F. Donnangelo, em Medicina e sociedade  tratado no 

Capítulo II deste trabalho , estudo construído sobre uma pesquisa empírica em que se entrevistaram mais de 

1.000 médicos da Grande São Paulo, e definiu a linha de pesquisa Jaime Oliveira e Sonia Fleury Teixeira em 

(Im) Previdência social: 60 anos de história da previdência social no Brasil, publicação de 1985 que agrega um 

estudo da previdência social propriamente entre 1923 e 1967 e da assistência médica previdenciária de 1964 ao 

início dos anos 1980. 
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“cidadania regulada”
91

, cujo padrão se manteve até a mudança na Constituição, de 1988. Na 

década de 1990, o acesso à assistência médica sanitária passa a ter caráter universal, e ela se 

organiza no âmbito do território nacional, atuando cada instância federativa como direção 

única, num sistema hierarquizado e de volta municipalizado, como prevê o texto da lei. Para 

as ações de previdência e assistência social, também tratadas articuladamente por um novo e 

vigoroso conceito de proteção social como seguridade social, na mesma Constituição de 

1988
92

, a realidade mostrará outros desdobramentos no Brasil
93

. 

 

5.2 Os saberes que operam as novas necessidades na transição da proteção do 

controle até a vigilância: a normatividade da clínica, a hegemonia epidemiológica e a 

polissemia do sanitarismo 

 

Quando a medicina social européia muda o significado anterior das práticas, ainda 

como supra-individuais, o instituinte da nova ordem de normatização é o saber médico, que 

concebe o caráter social como expressão singular de cada realidade se a conforma. Como 

regra geral, nessas várias formas assumidas, as ações de saúde objetivaram sempre a criação 

de condições ambientais e de socialização das pessoas em consonância com o tempo histórico 

de cada formação social. Do mesmo modo, em todas essas realidades se fizeram indicações 
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 A expressão “cidadania regulada”, utilizada por Cohn, é também empregada por Wanderley Guilherme dos 

Santos, em Décadas de espanto e uma apologia democrática, de 1998. Nas palavras de Jessé de Souza (2000, p. 

262): entendo por cidadania regulada o conceito de cidadania cujas raízes se encontram não em um código de 

valores políticos, mas em um sistema de estratificação, e que, ademais, tal sistema de estratificação ocupacional 

é definido por norma legal (...) A extensão da cidadania se faz, pois, via regulamentação de novas profissões e 

ocupações (...) mediante ampliação do direito associado a essas profissões, antes que por extensão dos valores 

inerentes ao conceito de membro da comunidade.” 
92

 O conceito de seguridade social foi examinado por Maria Lúcia Teixeira Werneck Vianna (2205, p. 89-121), 

em Proteção social: dilemas e desafios, como um trajeto de desconstrução de um conceito e, na consideração da 

autora, desfigurado pela legislação infraconstitucional, que o descaracteriza como sistema ao passa a atuar como 

programas direcionados a clientelas específicas, “contraponto 'humanizado' das políticas de ajuste 

macroeconômico e da renovada dependência do país aos circuitos do capital internacional”. 
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 Veja-se Ana Luiza d’Ávila Viana, Paulo Eduardo Elias e Nelson Ibañez (2005), Proteção social :dilemas e 

desafios. São Paulo: Hucitec, 2005. 
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para um novo espaço para a prática médica individual, que não tardou a ocupar um lugar 

progressivamente hegemônico como ação de saúde.  

Quando Mendes-Gonçalves (1994) discute o caráter da rearticulação da medicina nas 

sociedades capitalistas, indica como mecanismo possível para explicar essa forma ideológica 

predominante a de fazer equivalerem sua “representação” e a prática em si, que, confundida 

com a própria ciência, legitima um possível novo embasamento científico, na produção 

positivada da ciência
94

. Assim, no caso específico do trabalho médico, compreender a 

dimensão tecnológica do saber e a forma pela qual se reorganizaram as práticas no âmbito da 

saúde pública é fundamental para a dinâmica das demais práticas e de seus saberes 

constituintes  e, para este estudo, em especial o que diz respeito ao objeto da vigilância 

sanitária.  

Antes operado por padrões de normatização das teorias chamadas pré-científicas, 

discutidas no modelo tecnológico da proteção, o conhecimento da saúde e da doença em sua 

dimensão coletiva assume para seus procedimentos operativos a utilização da matemática, 

pelas técnicas de quantificação. Isso decorre da formalização que, pela probabilidade 

estatística, institui a Epidemiologia, cuja existência só foi possível depois da organização do 

conceito da doença, que obedeceu a uma seqüência lógica. Primeiro, a doença como objeto 
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 Também Arouca (2003, p. 59-102), na apresentação da construção teórica de Foucault mostra que a segunda 

episteme, em que o “sistema de representação” próprio do período clássico, pós-Renascimento, possibilitou 

constituírem-se as identidades e diferenças na explicação do universo, viabilizou a formalização das ciências da 

quantidade de ordem simples e da qualidade de ordem mais complexa, taxonômicas, de onde derivam as ciências 

naturais e a clínica não como ciência, mas apoiada na epistemologia do sistema de representações. Dessa forma, 

do ponto de vista epistemológico, a medicina clínica traz o signo e a articulação discursiva que lhe outorga a 

representação da ciência em si. Na episteme moderna, o objeto do conhecimento troca a ordem pela história, e o 

homem é o grande objeto. A história natural se transforma em biologia, substituindo a noção do ser vivo pela de 

vida, com uma organização interna e um conjunto de relações com o mundo exterior. As coisas se oferecem à 

experiência dentro da subjetividade de um ser pensante, o homem. Para Foucault, a medicina vai se modificando 

em correspondência com as epistemes: da medicina das espécies à medicina clínica e à medicina anátomo-

patológica. É nesse sentido, que emprestamos da lógica de Foucault, que propomos a vigilância sanitária como 

uma "medicina das coisas". No final do século XX, a tecnologia material dos equipamentos e as complexas 

inovações condensadas nos medicamentos e nos componentes da prática médica passam a ocupar o lugar de 

representação de verdade e de ciência que se sobrepõe, como representação, à própria clínica. Nesse mecanismo, 

instaura-se a lógica que empresta tanto êxito à clínica na dinâmica do capitalismo, como o próprio Foucault 

afirmou, assumindo destacado papel na reprodução do capital, nas formas de ampliação do consumo, como as 

inovações, e sempre novas necessidades com novas configurações, como também já propunha o trabalho de 

Donnangelo (1976). 
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externo, retida nos padrões de normatividade extrabiológicos, para depois, agregada ao corpo 

biológico como espaço fenomênico, tomar o local da expressão da doença. Assim, com o 

conceito de doença construído pela clínica, a epidemiologia se organizou como conhecimento 

estruturado em corpo disciplinar, com rápida ampliação e consolidação como saber operativo. 

Mesmo antes de ter estatuto de disciplina formalmente estruturada, sua importância é atestada 

pela existência, já desde 1830, de uma Sociedade de Epidemiologia de Londres. Foucault 

chama essa nova forma de articulação do saber médico de “medicina das epidemias” e 

também “medicina estatística”. Analogamente, podemos pensar a proteção sanitária, 

gradativamente afastada das doenças e das pessoas, como uma “medicina das coisas”.  

O exame das características que o saber epidemiológico assume na sua relação com a 

clínica é condição necessária para a fundamentação que revela a ampliação progressiva da 

epidemiologia como o saber instrumental operativo das ações da saúde pública nos processos 

de trabalho, quando se trata de necessidades sociais do plano coletivo. Arrola-se aqui o 

essencial das quatro características que melhor se ajustam à presente discussão.  

1) Tendo se constituído como disciplina científica positiva, a epidemiologia sempre 

terá dificuldade  como também o método funcionalista de análise sociológica , para 

explicar aspectos sociais das doenças, ainda que, diferentemente dos sociólogos, raramente os 

epidemiologistas admitam tais limites, dirá Mendes-Gonçalves. (1994, p. 77). 

2) A epidemiologia bloqueia a agregação de enfoques alternativos, tomando-os como 

não científicos, e se reputa único método capaz de explicar o objeto, mas não o faz por 

irredutibilidade epistemológica de sua estrutura metodológica, por exemplo, e, sim, por 

motivação política. 

3) Sua relação com a clínica se funda em pressupostos estruturados nos moldes 

positivistas, mantendo uma singular solidariedade, da qual decorrem ambigüidades na 

definição do seu objeto. Absorve o conceito fisiopatológico de doença como invariante, como 
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uma abstração, renunciando à busca dos fenômenos anteriores ao desencadeamento da reação 

no corpo, evitando possíveis conseqüentes restritivas à sua intervenção. Atua numa relação 

indireta com as determinações, como modulador, não atinge o essencial ao fenômeno da 

doença, constrói conhecimentos sobre as cercaduras, se torna ciência das circunstâncias, das 

variações externas. Na modernidade tardia, é a ciência dos riscos e das chances. (MENDES-

GONÇALVES, 1994, p. 79).  

4) Por assumir a razão do estatuto da clínica para a doença, toma aspectos 

fenomênicos da realidade como invariantes e, como atributo individual, se utiliza da lógica 

indutivo-quantitativa, se considerar qualquer dimensão substancialmente coletiva. Não 

apreende o coletivo social ou o apreende fragmentado e dessubstancializado  a probabilidade 

estatística delimita o campo do coletivo como abstrato.  

Com essas limitações para ser o conhecimento sobre a dimensão coletiva da saúde e da 

doença, a epidemiologia assume algumas particularidades para que seu saber possa ser 

instrumental e tecnologicamente operante nas práticas de saúde. Enfatizam-se duas.  

1) A estrutura epidemiológica opera por probabilidade sobre um conceito de processo 

saúde-doença em que a ocorrência de fenômenos biológicos está antes e fora da realidade 

concreta da doença, radicalmente diversa da proposta da medicina social de Virchow, em que 

a saúde e a doença eram fenômenos essencialmente sociais. Os instrumentos de intervenção 

são coerentes com essa estrutura, resguardada no “panteão das ciências” (MENDES-

GONÇALVES, 1994, p. 80), e atuam como aplicações que “aspiram ao estatuto de técnicas 

puramente”. Não se propõe, como a medicina social, forma de intervenção como prática 

política, modificações das condições que resultam em situações insalubres, mas antes que se 

protejam os hospedeiros, isolando as fontes de contágio. Nessa perspectiva, instrumentaliza, 

através da educação ou de processos pedagógicos, possibilidades de melhorias na nutrição e 

na habitação. 
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À medida que a clínica lograr difundir a idéia da doença como atributo individual, 

complementarmente a epidemiologia estará instrumentalizando as práticas que, 

institucionalizadas progressivamente nos aparelhos estatais de saúde pública, 

cumprem a função de mitigar os efeitos acidentalmente danosos que a forma de 

organização social da vida acarreta para os indivíduos. (MENDES-GONÇALVES, 

1994, p. 80). 

 

A apropriação das práticas de intervenção da saúde no Estado moderno tem relação 

com as duas formas que a medicina assume e com a hegemonia histórica dos médicos no 

âmbito dessas atuações. No bojo dos processos revolucionários, os médicos do século XIX 

construíram a proposta da medicina social apropriando-se da saúde pública e, no século XX, 

os clínicos o fizeram, nem sempre no espaço estatal público, mas reafirmados pelo poder 

Estatal. Foucault (2004) reitera essa análise quando considera a medicina clínica filha legítima 

do capitalismo e apresenta as novas formas que a vigência do neoliberalismo faculta ao 

biopoder como biopolítica, tema que se retoma mais detalhadamente no último período, 

adotado como modelo tecnológico da regulação.  

2) Para a epidemiologia, o caráter possível da intervenção no coletivo não é social, 

mas influência social. Mais uma vez, é Mendes-Gonçalves (1994, p. 81) quem comenta essa 

particularidade: 

No nível concreto da totalidade social, porém, as práticas instrumentalizadas pela 

epidemiologia lograram notáveis efeitos na modificação dos padrões de morbidade e 

mortalidade, e lograram, sobretudo, efeitos muito notáveis na legitimação da 

concepção do social “natural”, dentro dos limites de possibilidade histórica dessa 

legitimação. 

 

Também Foucault já fizera uma análise instigante, mas que Mendes-Gonçalves 

considera paradoxal, pois a abertura da medicina para a sociedade como social só foi possível 

quando o saber médico circunscreveu sua atuação ao corpo individual, ou seja, a partir das 
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disposições da clínica como tecnologia médica individual é que expandiu sua atuação para o 

plano coletivo.  

Nessa direção, o estudo de Mendes-Gonçalves (1994) permite compreender que o 

saber que opera a necessidade de intervenção sobre doenças no coletivo  a epidemiologia  é 

limitante para esse propósito: ser a fundamentação da saúde pública para ações no plano de 

intervenção no coletivo no “controle” de doenças. Para os objetos da vigilância sanitária, essa 

limitação será mais evidente e problemática. O movimento de maturação da disciplina 

epidemiológica constrói novas teorias ao longo da primeira metade do século XX, adequando 

os modos de intervenção para os problemas que já no período anterior eram emergentes às 

doenças de caráter epidêmico. Transformam-se e se ampliam na interação com o processo 

social os objetos: 1) relativos aos ambientes originados no sanitarismo, em especial para os 

portos; 2) das sanções disciplinares das profissões que atuavam sobre os corpos das pessoas: 

cirurgiões, boticários etc.; 3) dos regramentos sobre a produção de alimentos e a importação 

de substâncias que serão consumidas pelas pessoas. Contudo, esses objetos estão nos novos 

modos de intervenção das doenças epidêmicas, condicionados, na sua rede de causalidade, a 

uma participação cada vez mais distante do núcleo operativo essencial do controle das 

doenças. 

Em Singer et al. (1981, p. 86), há uma síntese emblemática do momento em que a 

epidemiologia passa a ser a base dos critérios de avaliação dos padrões de eficiência, eficácia 

e efetividade das ações da saúde pública. O estudo mostra a dificuldade de se estabelecerem 

critérios de avaliação a partir da contribuição dos serviços de saúde (SS) para o estado de 

saúde da população, quando este se desvincula das causalidades: 

[...] a comparação estatística entre a ação dos SS, o estado de saúde e os chamados 

fatores ambientais apresenta resultados pouco significativos, basicamente porque o 

enfoque teórico em que se baseia essa comparação é insuficiente. 
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Os autores apontam a limitação prática da aplicação da epidemiologia apoiados no 

estudo de Arouca (2003, p. 171, grifo nosso), que, ao reconhecer os avanços da 

multicausalidade de grande parte das morbidades contemporâneas, identifica o limite  “não 

têm recebido a devida atenção entre os fatores causais”, em que “entre” revela a naturalização 

e a redução pela epidemiologia, quando põe no mesmo plano: 

[...] estado econômico do paciente, com o soro que permanece na seringa, com 

características do vírus da hepatite, com condições de higiene. Diferentes variáveis 

encontram pertinência à estrutura através dos testes específicos e abrem um espaço 

infinito de novas associações.  

 

Fundando-se as práticas da saúde pública numa epidemiologia com essas 

características, parece inevitável que se busquem em outras ciências novas bases para as 

intervenções. No caso dos objetos da vigilância sanitária, especialmente as ciências de caráter 

normativo e as que emprestem força explicativa para as relações cada vez mais complexas 

entre a sociedade e as funções do Estado na ordem capitalista da modernidade e na desse 

tempo se segue.  

Problematizar o dilema teórico da vigilância sanitária é buscar-lhe as raízes 

epistemológicas, capazes de indicar caminhos para a superação de questões que permanecem 

sem resposta no plano técnico das práticas de intervenção da saúde pública, como mostra 

Singer (1981) na problemática da avaliação dos SS, em que se incluíam, entre as várias ações 

locais de intervenção, as típicas dos controles sanitários, sem identidade com os critérios de 

racionalidade de caráter epidemiológico.  

Nesse nível de significações instáveis, uma falsa lógica pode ser operada. Como a 

epidemiologia fundamenta hegemonicamente a prática de saúde pública e preside a 

construção de sua racionalidade instrumental, seus critérios de avaliação passam a 

desconhecer os objetos distantes dela. Desse modo, circunscrever a caracterização de um 

problema de saúde ou de um risco sanitário numa realidade concreta cada vez mais complexa 
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pressupõe a compreensão prévia do caráter intrinsecamente reducionista da estrutura do 

método epidemiológica na apreensão dos elementos explicativos ao problema. 

Por outro lado, algumas dimensões  muito importantes  da saúde e da doença como 

fenômenos coletivos acham-se trabalhadas e acumuladas nas ciências sociais, principalmente 

na Sociologia, na Psicologia, na Antropologia, na Economia e na Ciência Política. Para os 

objetos da vigilância sanitária, o Direito como ciência participa da relação diretamente 

instrumental de intervenção, ao lado das ciências biológicas, e não apenas para explicá-los. 

Assim, examinar a lógica pela qual o saber advindo do campo do Direito participa da 

formação discursiva e operacional dos objetos da saúde pública  que, ao final desse período, 

se separam  é fundamental para elucidar a dinâmica que particulariza o modelo tecnológico 

da vigilância sanitária.  

Se historicamente a clínica aplicou uma dada lógica de apreensão dos fenômenos 

biológicos, estes não foram reduzidos à clínica e continuam a ser parte do saber apreendido 

nas normatividades que constroem os padrões de fundamentação para as normas sanitárias. As 

ciências biológicas e suas ramificações desdobradas em especializações disciplinares  

farmacêuticas, químicas, microbiológicas, toxicológicas, imunológicas e mesmo as físicas e 

matemáticas  dão base operacional à promessa da modernidade de gestão dos riscos  entre 

eles, os sanitários. 

Por outra perspectiva, as determinações sociais das doenças passam a ser 

“aglomerados de relação” cada vez mais imbricados, requerendo o instrumental metodológico 

próprio de cada uma das ciências, que na realidade concreta deve ser capaz de recortá-los por 

sua especialidade. Assim, aos problemas que o processo social identifica como relativos ao 

campo de intervenção da saúde e da doença  que demandam ação Estatal e a cuja explicação 

e análise essas ciências emprestam fundamentação , lhes falta um saber operante, e o dilema 
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se reconfigura como ausência de uma mediação capaz de, na agregação de tais ciências, não 

torná-las neutras em nome de uma busca de eficácia instrumental. 

Essa circunstância remete à crítica da racionalidade instrumental da modernidade, 

teorizada por Habermas, em especial, e por outros teóricos da Escola de Frankfurt, em que foi 

denominada neutralidade axiológica da razão instrumental. O que habitualmente se constata é 

a redução à dimensão instrumental, em que regras de ação e modelos eficazes de predição 

neutralizam ou “esterilizam” a possibilidade de intervenção transformadora. (HABERMAS, 

1997)
95

. Esse aspecto da questão será aprofundado no último modelo tecnológico da 

vigilância como regulação.  

Na medida em que de distanciam os objetos antes agregados no modelo da proteção 

sanitária e se desloca o corpo biológico para o vínculo com as relações mediadas pelas 

materialidades produzidas no corpo social, há que examinar três novas ordens de 

determinação.  

1) Que objetos fazem parte da agregação nesse campo de intervenção que se 

particulariza no final do período e a que racionalidade se vincula a produção de novos objetos.  

2) Qual é a natureza dos saberes capazes de, ao apreender esse conjunto de objetos e 

ainda sua relação com o processo saúde-doença, criam possibilidades de ação de intervenção. 

O século XX avança já na compreensão da intervenção da medicina clínica e das estratégias 

da epidemiologia, impregnadas das características já descritas. 

3) A análise da adequação dos instrumentos advindos desses saberes, que geram 

intervenções ligadas a determinadas finalidades.  

Um saber é diferente de uma disciplina  tem uma acepção mais concreta, referente à 

posse e à manipulação de objetos de trabalho no seio de um processo de produção. Segundo 
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 No campo da saúde, o conceito de racionalidade instrumental foi exemplarmente discutido por AYRES, José 

Ricardo Ayres. A epidemiologia e o projeto emancipador nas práticas de saúde: a crítica da razão instrumental 

na constituição histórica da ciência epidemiológica. 1991. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública)  

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, 1991. 
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Mendes-Gonçalves (1994), no plano mais abstrato do processo de trabalho em geral, as 

formas de apropriação e manipulação dos objetos correspondem sempre a uma relação social 

e, por essa via, escapam do espaço relativamente indeterminado em que as características 

meramente epistemológicas das ciências podem ser apreendidas. O que se quer considerar são 

o saber e as ciências em que ele pode estar embasado, o que equivale a dizer que, ao 

considerar tais ciências, é fundamental distinguir sua estrutura interna da “lógica” a que 

obedece sua articulação nas práticas sociais. 

As questões referentes a saúde e doença como “modos de andar a vida” não são 

absolutas, mas historicamente relativas. Para as práticas da saúde pública, apreender o 

significado entre necessidade e a justificativa para uma finalidade de intervenção, por 

referência à sua historicidade, requer a destituição do legado de primazia absoluta da 

epidemiologia como técnica de intervenção no coletivo.  

Contudo, a saúde pública trata como secundárias as demais ciências, e Mendes-

Gonçalves (1994) busca uma explicação para isso no plano teórico de análise, útil para 

aproximar esta discussão da natureza desse saber do objeto repartido  do que fora proteção e 

se tornou duas vigilâncias, nesse período estudado aqui. Apresenta duas características 

complementares, uma é o fato de a saúde e a doença serem sempre tomadas como fenômenos 

de expressão biológica a priori. Assim, as outras ciências são tomadas como um dado externo 

à análise, que se volta antes para o significado, por referência às várias dimensões que os 

processos sociais assumem na correspondência com essas ciências. A segunda é que, por 

conseqüência, os conhecimentos elaborados nessas ciências ou bem instrumentalizam 

decisões, no nível macrossocial, referentes aos aspectos políticos, econômicos e culturais, 

quer tais decisões sejam tomadas no plano do Estado, quer no da sociedade, ou então não se 

aplicam diretamente à instrumentalização do processo de trabalho. Mendes-Gonçalves 

ressalva as exceções da Antropologia e da Sociologia, a que proponho o acréscimo do Direito.  
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A tomada simultânea de um mesmo objeto de conhecimento dos aspectos biológicos e 

sociais da saúde e da doença foi buscada de vários modos, conforme a época histórica, por um 

conjunto de disciplinas de fronteira, e busca, além da instrumentalização de ações orientadas 

para o conjunto da sociedade, também um conjunto variável de práticas, diretamente 

incidentes sobre a saúde e a doença. A epidemiologia como disciplina justifica seu papel 

hegemônico na história das práticas de saúde no último século, porquanto seja uma ciência 

que a um só tempo engendra e legitima saberes como fenômenos coletivos, mas não se 

constitui no único modelo.  

As ações agrupadas como vigilância sanitária resultam historicamente de processos de 

trabalho em saúde embasados em saberes instrumentais que se foram alterando. Na vigência 

do modelo tecnológico da proteção, sua operacionalidade era dada pelas teorias empíricas pré-

científicos, com as características já descritas, das quais se destaca o autoritarismo 

formalizado no Direito Público, apoiado na ordem constitucional vigente em tradição 

positivista que privilegiava as dimensões do Direito Penal
96

.  

No modelo tecnológico da vigilância do século XX, o período entre os anos 1920 e 

1970 pode ser considerados um lento processo de separação dos objetos da saúde pública. A 

Epidemiologia é a base do saber e da ciência que definem os objetos que constituem a 

vigilância epidemiológica e também sustenta “em parte” o saber dos objetos que estão nesse 

tempo em dinâmica de separação, assumindo o Direito nova característica em relação aos 

novos papéis do Estado. Assim, o Direito tem na sua relação com a política pública a nova 

base na construção instrumental da “outra parte” da ação de vigilância como controle 

sanitário, cuja conformação a legitimou historicamente.  
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 As normas sanitárias do início do século XIX estariam apoiadas no Direito Público da primeira Constituição, 
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Não se pode exigir hoje, de uma disciplina específica, respostas a perguntas que não 

foram adequadamente formuladas à realidade. O que, sim, se pode fazer é recuperar etapas 

anteriores à sistematização dessas disciplinas e ampliar os quadros de referência externos a 

elas para se obter uma perspectiva histórica que permita a leitura de suas novas características 

 é o que se pretende com esta articulação.  

A apropriação dos nexos ou da conexão entre problemas sociais e a constituição das 

disciplinas na afirmação da sociedade capitalista periférica e a atuação do Estado podem 

ajudar a responder às três determinações enunciadas acima para o modelo tecnológico da 

vigilância sanitária. 

 

5.3 Os instrumentos do controle na primeira metade do século XX nos sucessivos 

modos de atuação para as doenças epidêmicas e para os demais objetos da saúde pública 

 

Susser Mervyn (1996 apud ALMEIDA FILHO, 2000, p. 96) examina a evolução da 

epidemiologia em três tempos, cada um marcado por um paradigma: a era das estatísticas 

sanitárias, com seu paradigma dos miasmas, a era da epidemiologia das doenças infecciosas, 

com seu paradigma da teoria do germe, e a era da epidemiologia das doenças crônicas, com 

seu paradigma da caixa preta. Segundo Almeida Filho (2000), isso mostra a necessidade de 

um novo referencial para uma nova era, um paradigma capaz de abarcar vários níveis 

organizacionais, tanto moleculares e sociais quanto individuais, e de sustentar uma 

epidemiologia orientada para a saúde pública. Para os autores referidos, a Ecoepidemiologia 

pode ser esse novo referencial, mas é um campo de estudo ainda não suficientemente 

construído. 

No âmbito do modelo tecnológico das práticas coletivas, o processo de trabalho da 

saúde pública foi fragmentado quando a epidemiologia não pôde, como saber operante ou já 
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como ciência, sustentar esse modelo para a doença no plano do coletivo. Em síntese, a 

Epidemiologia foi a medicina das epidemias  inaugurou na racionalidade moderna sua 

formalização pela matemática, por meio de técnicas de quantificação apropriadas. No âmbito 

do Estado, construiu a capacidade de se organizarem instituições sociais para esse trabalho, 

tornando-se um saber hegemônico e não raro se confundindo com o próprio objeto da prática 

de saúde no plano coletivo até a metade do século XX; depois, perde sua potência.  

Barradas (1993) tem um estudo sobre o controle da malária no estado de São Paulo em 

que identifica e correlaciona as mudanças havidas no conhecimento epidemiológico e sua 

apropriação na organização tecnológica das ações de saúde pública entre 1930 e 1990, 

trazendo elementos valiosos para a discussão que desenvolvia. Partindo de uma 

fundamentação teórica assemelhada à deste estudo, ou seja, usando o modelo tecnológico 

como alternativa à organização interna do processo de trabalho e a sua articulação com a 

reprodução de necessidades, considerou para o controle da malária três períodos. O primeiro, 

entre as décadas de 1930 e 50, com característica ecológico-ambientalista, deriva, pela 

alteração dessa ênfase, para o segundo, que denomina técnico-campanhista, situado entre os 

anos 1950 e 70. A partir daí, propõe como modelo o focal-preventivista. (BARRADAS, 1993, 

p. 16). Na análise da autora, o conhecimento epidemiológico socialmente disponível capaz de 

se articular como um saber operante em cada recorte histórico agrega o raciocínio 

epidemiológico, o modo de compreensão do processo saúde-doença, e a estratégia de 

investigação da disciplina em seu repertório de técnicas de análise de dados.  

Nos dois períodos estudados para o controle da malária, as ações de saúde pública 

ainda não eram formalmente separadas  até 1930, ainda se organizavam sob o Ministério da 

Justiça , o que muda com o Estado Novo, que recorta as áreas da educação e da saúde, com 

um princípio de configuração como questões sociais, formando-se o novo Ministério da 

Educação e Saúde. Só em 1953 se separaram os objetos sociais de ação estatal, criando-se o 
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Ministério da Saúde. As ações de assistência médica que eram ligadas à previdência social 

foram mantidas no Ministério do Trabalho. Ainda em 1953, surge um espaço institucional no 

novo Ministério, início da circunscrição específica das ações no Departamento Nacional de 

Saúde, que cuidam do controle sanitário dos portos e do exercício das profissões de médico e 

farmacêutico
97

. As demais ações de saúde pública ainda estão agregadas, mas já se anuncia a 

separação dos objetos, que se formaliza em 1975, com a instituição de ações com a natureza 

de “vigilâncias”. No estudo de Barradas (1993), pode-se apreender o sentido da separação das 

práticas sanitárias, internamente, pela relação com o saber operante que as modifica, e, 

externamente, pela vinculação com a progressiva diferenciação das demandas sociais.  

No início desse período, as ações de controle são enfaticamente dirigidas aos 

ambientes, mas, no Brasil, a preocupação com as habitações como locais-alvo das atuações 

não leva à elaboração de programas de responsabilidade do Estado no beneficiamento das 

moradias rurais, como ocorrera na Europa e mesmo no sul dos Estados Unidos. 

(BARRADAS, 1993, p. 39). O raciocínio epidemiológico decorre da concepção ecológico-

ambientalista da doença que orienta a prática, diferentemente do anterior, que norteava as 

intervenções no sanitarismo, pois já se conhecem aí a cadeia de transmissão da doença e seus 

vários agentes biológicos envolvidos: parasita (plasmodium), anofelino (mosquito), homem e 

ambiente; mas não há hierarquização das causas, que são tratadas como equivalente, e o 

ambiente ainda tem maior destaque.  

O que acontece na mudança de intervenção para a malária é análogo para a maioria 

das doenças transmissíveis, que formam o objeto da demanda social para a intervenção 

sanitária da saúde no período, ajustadas às suas singularidades etiológicas. O diagnóstico da 

malária é feito por inquéritos epidemiológicos, e a construção de índices é um novo 

instrumental de análise, na relação entre população e doentes de malária, o que permite, nesse 
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modelo de trabalho, que a doença seja reconhecida como de “massa”, embora sua intervenção 

se organize como problema local, impregnado das particularidades de cada lugar. 

Os estudos sobre o período já mostravam a necessidade da concomitância das ações de 

saneamento ambiental  com obras de engenharia, ou redução da presença larvar do mosquito 

nos sistemas naturais e nos modificados, para o uso da água  e de tratamento individual dos 

doentes. As restrições financeiras e as limitações da organização social e política implicaram 

ações pontuais, priorizando as intervenções localizadas em áreas que concentram atividades 

agrícolas economicamente destacadas e as obras de infra-estrutura vinculadas ao plano de 

desenvolvimento econômico e em certas áreas urbanas. A principal finalidade do controle é a 

manutenção da força de trabalho.  

Essa foi a dinâmica dos anos 1930 até o final da década de 1940, até que um nova 

estratégia se dirige à “erradicação”, em substituição ao “controle”. Em 1938, o nordeste fora 

assolado por epidemias, pois a intensificação dos correios marítimos com cidades do 

continente africano introduziu um novo vetor em terras brasileiras. Com a ampliação da ação 

ambiental e com o emprego de inseticidas que então se facultara, a atuação ali desenvolvida 

levou à possibilidade de se eliminar o vetor introduzido  o mosquito africano, nas suas 

formas adulto e larvar , viabilizando a estratégia da erradicação.  

Outra condição institucional que conduz a essa direção é a criação da Organização das 

Nações Unidas (ONU) no pós-Guerra, em 1945, e de alguns organismos a ela vinculados, 

com especializações por área. Criada entre 1946 e 1948, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) formou o primeiro comitê internacional de especialistas em malária e, a partir de 

1947, toda política nacional passa a se basear nos relatórios e pareceres técnicos dessa 

instância. Entre 1943 e 1945, formou-se a Organização das Nações Unidas para Alimentação 

e Agricultura (FAO), com papel análogo para o controle sanitário dos alimentos, uns dos 
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novos objetos que se agrega à vigilância sanitária depois da separação. (REZEK, 2002, p. 

254-260). 

Barradas (1993, p. 159) conclui o período enfatizando o “agir com relação à 

finalidade”
98

, que revela a redução da necessidade original, decorrente do adoecimento dos 

indivíduos pela infecção por parasitas, não raro seguido de morte, a sua objetivação como 

necessidade socialmente estruturada e dirigida a dada finalidade. No caso do controle da 

malária, preponderava a finalidade da “manutenção da capacidade de trabalho de grupos de 

trabalhadores rurais e operários da construção civil engajados em atividades de relevância 

econômica reconhecida”.  

No segundo modelo, que vigorou entre os anos 1950 e 70, uma das condições para a 

alteração das intervenções é a mudança do perfil demográfico. Barradas (1993, p. 83-85) 

aponta uma nova estrutura de necessidades quanto à malária, decorrente do duplo movimento, 

histórico e social. As experiências exitosas de controle dos anos anteriores, sobretudo durante 

a Guerra, influenciaram a formulação do conceito de “erradicação” para doenças 

transmissíveis, e mudou a condição concreta da produção material e da reprodução da doença. 

Também houve mudanças nas instituições socialmente criadas para as intervenções na 

malária. A relação de produção no campo fora transformada, e a ocorrência de indivíduos 

doentes deixa de ser um problema econômico para a atividade produtiva em si, mas passa a 

haver o risco de introdução de transmissão nas áreas urbanas ou em sua periferia, onde 

habitava agora aquele trabalhador rural. 

O padrão predominantemente urbano de industrialização do país e a mudança na 

relação do trabalho rural levaram o colono, que antes se fixava no local da ocupação, para a 

condição de trabalhador volante, não mais morador da roça, aumentando a densidade 
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 “Agir com relação à finalidade” reflete uma relação com o pensamento analítico de Habermas na discussão 
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essencial da ação à neutralidade axiológica da razão instrumental. 
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populacional das cidades brasileiras. As periferias urbanas ampliam o aglomerado e criam-se 

novas condições de vida e cultura, típicas da urbanização e do acelerado da marcha do 

capitalismo nos países periféricos. Por outro lado, a influência das teorias econômicas 

desenvolvimentistas em voga recoloca as prioridades para os investimentos do Estado, e a 

saúde, até então tida como condição para o desenvolvimento, passa a ser interpretada como 

sua decorrência
99

. 

Ainda de acordo com Barradas (1993, p. 90-96), se altera a concepção epidemiológica 

anterior, estruturada no “biologicismo empírico-indutivista e na lógica causal”, e a ênfase não 

é mais para a condição ambiental. O maior conhecimento da fisiopatologia da doença no 

homem a as específicas alterações orgânicas com os diversos tipos de parasitas, agregadas a 

estudos matemáticos, permitiram desenvolver um modelo para predições das condições da 

transmissibilidade. Complexifica-se a produção teórica matematicamente fundada desde a 

originária quarentena e ganham destaque as correntes adeptas da erradicação tanto do vetor 

quanto da doença, com base na experiência da Guerra e no êxito na erradicação da espécie 

africana introduzida no nordeste brasileiro. A aplicação de inseticidas residuais (o DDT, por 

exemplo) e o tratamento com medicamento a cloroquina, iniciados em caráter experimental, 

reforçam nesse período a idéia de erradicação. Nas décadas seguintes, com a estratégia da 

aplicação de inseticidas em larga escala, aparece a resistência eles por parte de espécies de 

anofelinos vetores, pois ainda está longe o conhecimento toxicológico que abolirá o uso de 

inseticidas residuais. 

A razão instrumental das orientações do Comitê da OMS não mais considera a malária 

como uma situação local, com suas características de singularidade na cadeia de transmissão, 

e se prescrevem aos países intervenções padronizadas para a interrupção da transmissão. As 

campanhas deixam de ter vinculação com a clínica dos doentes e passam a ser 
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epidemiológicas, com padrões estatísticos  um caso equivale a uma fonte de infecção, as 

pessoas estão subsumidas aos números.  

O final dos anos 1950 encontra a epidemiologia abandonando o conceito de doença de 

“massa” associado às doenças transmissíveis, para adotar o conceito de “risco”, mais 

apropriado à nova necessidade que agora constituem as doenças não transmissíveis. No pós-

Guerra, em particular nos países centrais, as doenças crônicas, metabólicas, mentais e 

degenerativas passam a ser estudadas sob o novo conceito de risco, segundo complexos 

modelos matemáticos probabilísticos.  

E eis aqui o ponto de inflexão histórica que marca a data de separação para as 

vigilâncias no Brasil. A concepção de “risco” fragmenta o objeto da intervenção da saúde 

pública na forma como se o construíra até então, como possibilidade instrumental de 

intervenção nos problemas socialmente estruturados sobre o processo saúde-doença no plano 

coletivo.  

Exemplo trazido aqui para melhor elucidar as peculiaridades das intervenções 

apoiadas no saber epidemiológico, a malária é deslocada do plano coletivo para o individual, 

mesmo diante de uma necessidade recortada como questão populacional. Dessa perspectiva, 

proponho que o deslocamento que a concepção da doença (individualizada nos corpos 

humanos em sua significação reconstruída da normatividade extrabiológica) possibilitou à 

medicina clínica é análogo ao deslocamento que a concepção do risco operou na dinâmica das 

intervenções para a saúde pública. A articulação para a compreensão deste argumento se 

apóia no reconhecimento de que as já arroladas características da epidemiologia lhe 

facultaram fundamentar hegemonicamente as práticas da saúde pública, como portadora da 

vinculação da doença com o social. 

Nesse segundo modelo de intervenção, a ação mais destacada contra a malária foi a 

campanha sanitária, que oscilou entre controle, erradicação e de novo controle. O estudo de 
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Barradas (1993) visa mostrar que a particularidade da situação paulista se afasta do que se 

poderia considerar uma situação média da realidade da transmissão dessa doença no cenário 

nacional. Nesse estudo, mais do que a questão da malária em si, importa a instigante 

discussão que enseja a possibilidade teórica de se evidenciar a construção de um saber 

epidemiológico operante.  

Finalmente, no terceiro modelo, chamado de focal-preventivista e que vigora a partir 

dos anos 1970, coincidem a afirmação do conceito de “vigilância” e a criação da vigilância 

epidemiológica no Brasil como sistema, formalizando-se a separação dos objetos que 

constituem a vigilância sanitária.  

Em São Paulo, não havia mais uma situação de transmissão epidêmica da malária; os 

casos autóctones eram raros, e vale o mesmo para muitas regiões do país. A intensificação da 

emigração interna para a região amazônica passa a ser uma nova face do problema da 

transmissão. A vigilância muda profundamente o sentido das ações, deslocando-se a 

necessidade para a análise do risco potencial não com o caráter coletivo presente no 

campanhismo precedente, mas circunscrito a particularizar fontes de infecção, o que seve de 

base para a construção de nova teoria  a focal. Nesse contexto, “foco” significa “resíduo”, no 

sentido de que o que escapou ao controle deve ser então “vigiado”. 

A forma operacional para a aplicação dessa teoria é uma articulação com a prática 

médica, da clínica, presente na rede de serviços de saúde, oriundos da fase das ações federais 

de saneamento dos anos 1920. Em São Paulo, em função da já mencionada condição de 

excepcionalidade, há uma rede estadual estruturada em quase todos os municípios, com 

atividades típicas da saúde coletiva, ainda integradas, e ações de assistência médica 

organizadas com características de “assistência primária”.  

Nas palavras de Barradas (1993, p. 129-130), “olhar a produção da malária como 

problema focal significa abandonar a abstração construída no plano coletivo para a 
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erradicação e buscar abstrações menos generalizadas e mais circunstanciadas”. O conceito de 

risco possibilita a estratificação epidemiológica com aplicações tecnológicas cientificamente 

adequadas e socialmente aceitas  institui-se o “paradigma do risco”, que cria uma medida 

unificadora das particularidades dos eventos nas configurações multicausais, permitindo a 

agregação de causas e, a elas, recortadas do todo, se podem aplicar padrões singulares de 

ajustes para intervenções, priorizando-se situações epidemiológicas ou sociais. 

Como resultado prático numa realidade social estratificada por classes, pode-se 

afirmar que a nova epidemiologia do risco reitera com nova significação o que dizia Foucault 

da medicina clínica no início da modernidade  filha do capitalismo , pois se individualizam 

para os grupos de risco ou para as situações individuais as necessidades socialmente 

estruturadas. 

A vigilância epidemiológica passa a ser estratégia que fundamenta a ação da saúde 

pública no processo saúde e doença no plano coletivo, agora com base na ocorrência do caso 

clínico. No caso da malária, pode-se resumir nos três períodos o deslocamento da ação de 

saúde pública: dos ambientes para os domicílios e daí para o indivíduo. Na região norte do 

Brasil, onde as causas da transmissão vinculam-se ao complexo de determinações tanto dos 

agentes biológicos como das condições de vida, moradia e trabalho, a situação epidemiológica 

da malária se mantém como típica de transmissão epidêmica, embora a doença tenha deixado 

de ser prioridade de saúde pública no plano nacional. 

Em face da priorização dos aspectos clínicos individuais, as novas orientações 

internacionais reduzem o enfoque coletivo e reiteram o abandono da percepção da doença 

como fenômeno coletivo. Barradas (1993, p. 149) conclui afirmando que o mesmo fenômeno 

se verifica na epidemiologia, “em um movimento que guarda semelhança com o processo 

mais geral de avanço da epidemiologia clínica e recuo da epidemiologia tradicional, disciplina 

do campo da saúde coletiva”. 
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A intervenção da saúde pública se desloca, cortando os nexos entre as doenças e as 

formas de organização e a dinâmica social ligadas ao processo produtivo, sepultando 

“provisoriamente” os programas de reforma social como os “propugnados pela medicina 

social”. (MENDES-GONÇALVES, 1994, p. 111). Essa perspectiva se reconstrói como 

ideário do movimento da reforma sanitária dos anos 1980, no âmbito da significação da 

saúde, com a incorporação de nova necessidade, concebendo a assistência médica como 

objeto da saúde pública. O movimento procurou atualizar a ampliação do processo saúde e 

doença na sua polaridade positiva, da saúde, reconstruindo-a como valor e buscando reatar o 

nexo cortado com a condição social, ou seja, recolocando socialmente o debate da saúde 

como qualidade de vida associada ao direito de cidadania. Assim se recupera o vínculo entre 

um projeto de reforma social e a reforma sanitária, que, do ponto de vista político, se mostrou 

vitoriosa no primeiro momento, com a mudança constitucional, em 1988, e a edição das leis 

complementares da saúde, em 1990.  

 

5.4 A educação como um saber operante: da polícia da coerção, no modelo da 

proteção, para a polícia do controle, no modelo da vigilância 

 

Na transição entre os modelos para a atuação da saúde pública durante o século XX, 

não se pode minimizar o lugar de destaque dado à epidemiologia como saber instrumental, 

assim como tampouco se pode tomá-lo como absoluto. As campanhas do sanitarismo, 

dirigidas às intervenções ambientais no modelo tecnológico da proteção, são singularmente 

diversas das campanhas no modelo tecnológico da transição controle-vigilância. No primeiro, 

o meio físico contém a idéia de doença miasmática e, no segundo, a doença, ainda fortemente 

associada ao ambiente, liga-se à idéia de combate a um agente transmissor. 
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Com sua imensa positividade, no acréscimo tecnológico que viabiliza a identificação 

dos agentes causais, a epidemiologia da era bacteriológica tem sua negatividade dada pela 

desvinculação entre as intervenções no controle das doenças infecciosas e seus determinantes 

sociais. No segundo, completada a transição do controle, o modelo tecnológico como 

vigilância tem na epidemiologia do risco a possibilidade instrumental para o mesmo 

movimento de “re-delimitação” ou “re-recorte”, já não mais apenas para as doenças 

transmissíveis com agentes “bio” ou “micro” biológicos. As doenças não transmissíveis 

também são afastadas de seus vínculos originais com as determinações relativas às condições 

sociais e econômicas, deslocadas para a ênfase na vida pessoal, particular, no universo 

individualizado das subjetividades remetidas à dimensão dos condicionamentos, dos hábitos, 

da cultura e, até o final do século, reinterpretadas como escolhas pessoais, estilos de vida.  

A origem desse deslocamento está em torno da década de 1930, quando, na 

intervenção da saúde pública, o saber da educação sanitária passa a compor o conteúdo das 

ações de intervenção. As mudanças nas relações de produção trouxeram novas formas de 

organização social; em particular, o proletariado, para o qual o Estado já passava a organizar 

respostas também no âmbito da previdência social, demanda outras técnicas de saúde pública. 

Uma atuação assentada apenas na força excessivamente autoritária, como a que se organizara 

no modelo da proteção, já está obsoleta como modelo tecnológico, num tempo em que as 

grandes epidemias já são controladas. 

A Revolução de 1930 inaugurou um novo estilo na relação entre Estado e classes 

sociais, em que se devia alterar a coerção autoritária para se constituir no Brasil uma 

hegemonia burguesa baseada em consensos. (MERHY, 1985). Em São Paulo, Paula Souza, o 

diretor do Serviço Sanitário estadual, constrói o que, para Mendes-Gonçalves (1994), 

configurou um novo modelo tecnológico para a saúde pública, delimitado entre as décadas de 

1920 e 60, com a educação sanitária como novo instrumento privilegiado de ação. Não se 
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abandonam completamente os instrumentos anteriores de intervenção  alguns deles são 

reconstruídos, pois perdem parte de seu significado tecnológico diante das novas formas pelas 

quais as necessidades se expressam na realidade social que se modifica. A polícia médica, por 

exemplo, se mantém como técnica de intervenção de um modelo ao outro, mas com o sentido 

transformado. Outras técnicas perdem a razão de existir e são abandonadas, como a 

desinfecção terminal praticada nos desinfectórios públicos. 

A intervenção sanitária com base na educação deriva de um quadro de referência 

norte-americano, e não europeu, como as que foram aplicadas no Brasil no primeiro 

período
100

, que associam a assistência social e os conteúdos de higiene à idéia de pobreza. 

Mais uma vez, é o caso de se articular  e não de isolar  essa aproximação com o ideário 

estadunidense dos acontecimentos ligados às transformações políticas e econômicas que se 

operam no contexto ampliado. Em O desafio internacional, Cervo (1994) examina a mudança 

das relações internacionais brasileiras e aponta, já no início do século XX, com o Barão do 

Rio Branco, essa tendência que se mantém até o final da terceira década, quando é substituída 

pelas relações com os EUA. Os interesses desse redirecionamento da diplomacia já aparecem 

desde 1890, com os Estados Unidos sendo o primeiro país a reconhecer a República e o 

principal mercado da exportação do café, e, no plano político, com o interesse brasileiro em 

reduzir a influência inglesa, herança do Império. 

Segundo Cervo (1994, p. 210), as relações do Brasil com os EUA adquirem um caráter 

abrangente  “ao intercâmbio comercial, justapunha-se uma concordância político-

ideológica”. É nessa perspectiva que se inclui a instituição estrangeira que financia e constrói 

ideologicamente a fundamentação do modelo de intervenção da educação sanitária no Brasil, 
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a Fundação Rockefeller
101

. Merhy
102

 (1985 apud MENDES-GONÇALVES, 1994, p. 122) “é 

pela educação que modernamente se orienta a resolução dos problemas não só de saúde 

pública como todos os demais que interessam às coletividades a fim de se obter a cooperação 

popular consciente, sem a qual são mínimos os resultados, e geralmente contraproducentes as 

medidas coercitivas”, descreve  a ênfase dada à educação no novo modelo de intervenção 

coerente com a construção que São Paulo imprimia na relação com os órgãos de saúde pública 

federal, na pretensão de ser instituinte da vanguarda sanitária nacional.  

O modelo opera pela redução dos determinantes sociais aos efeitos, construindo as 

concepções de prevenção e promoção para orientar a prática sanitária. Nessa direção, 

recomendam-se exames médicos periódicos para a detecção precoce de doenças, não cabendo 

nesse serviço de higiene o ato médico característico da clínica, mas apenas a preservação da 

saúde dos matriculados, para não se subverter a lógica da organização desse modelo de 

intervenção sanitária de saúde pública. 

A concepção norte-americana original não incluía a assistência médica curativa em 

serviços públicos de higiene, medicina da prevenção e promoção. Garcia (1989) descreve a 

forte e irredutível vinculação da prática médica assistencial nos EUA com o modelo de 
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mercado privado da saúde, que muito influencia o Brasil na formação da rede assistencial e 

consolidação da dicotomia “prevenção versus cura”. O que se pretende realçar do modelo de 

vigilância sanitária é a necessidade de mudança do caráter autoritário para as ações, o que não 

influi uniformemente na mudança das normatizações dirigidas aos objetos que começam a 

separação do núcleo médico/doenças. 

Com o modelo econômico de substituição das importações, a país amplia a produção 

industrial, cresce o parque produtivo e, com ele, as normas sanitárias dirigidas aos produtos, 

que também mudam a ênfase, com a adoção de critérios ligados aos conceitos de qualidade e 

segurança, e ainda o aparato da polícia sanitária. Da autoridade sanitária, não se exige mais 

que seja autoritária ou arbitrária, pois isso é progressivamente destituído de legitimidade 

técnica, mas que controle a qualidade de produtos e processos, como contraponto do que fora 

o conceito de proteção dos ambientes e, neles, dos produtos, das mercadorias e das pessoas.  

Contudo, a herança do mito da autoridade despótica da polícia sanitária ainda 

acompanha a vigilância sanitária. “Quem controla os controladores?”, pergunta Carvalheiro
103

 

(1992, p. 21), apontando uma dimensão fundamental para esta análise, ao atrelar o controle da 

qualidade de produtos à qualidade em saúde como um todo: 

[...] a nocividade do produto ou processo é o elemento primordial da análise [...] 

[mas não suficiente, pois] um papelote de cocaína de ótima qualidade ou um pacote 

de cigarros com tabaco da melhor procedência não são aprovados em nenhum teste 

sério de qualidade em saúde. 

 

Holanda (2006, p. 196) empresta uma dimensão cultural e antropológica à questão: “a 

rigidez, a impermeabilidade, a perfeita homogeneidade da legislação parecem-nos constituir o 

único requisito obrigatório da boa ordem social. Não conhecemos outro recurso.” 
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Por outra perspectiva, em Brasil: mito fundador e sociedade autoritária, Chauí (2000, 

p. 9) analisa a permanência de mitos por diversas lógicas. À canônica, original das narrativas 

públicas na Grécia Antiga  a que equivalem nossas denúncias na mídia do desgaste da 

legitimidade da função da autoridade sanitária , acrescenta a visão antropológica, em que a 

narrativa assume um papel de solução imaginária de tensões, “conflitos e contradições que 

não encontram caminhos para se resolverem no nível da realidade”. Segundo a autora, essa 

vinculação dá força ao mito, por sua reiterada vinculação ao passado, “um passado que não 

cessa nunca, que se conserva perenemente presente e, por isso mesmo, não permite o trabalho 

da diferença temporal e da compreensão do presente enquanto tal”. 

Afastada do núcleo da hegemonia médica, a Visa no âmbito da saúde pública se 

reafirma no papel de poder de polícia por sua competência  indelegável , como intervenção 

estatal, de impor limites aos direitos individuais para assegurar o interesse social. Quando 

exercido vertical, unilateral e autoritariamente, destituído de transparência e de atualização 

baseada em saberes reconhecidos por profissionais da saúde, seu modo de operar reitera sua 

imagem de polícia a afasta da população que quer proteger.  

Ainda com respeito aos modelos de atuação da saúde pública calcados em saberes 

advindos da educação, outra agência da organização sanitária no Brasil foi o Serviço Especial 

de Saúde Pública (Sesp), que atuou entre 1942 e 1960 com pilares na educação sanitária 

também originária da relação com os EUA na Era Vargas. 

Campos (2006) estuda a relação entre o Instituto de Assuntos Interamericanos (Iaia) e 

a criação, no Ministério de Educação e Saúde do Sesp como autarquia, semelhante ao modelo 

de agência que já se desenvolvia nos EUA a partir da década de 1930, com autonomia 

jurídica, administrativa e financeira. O objetivo norte-americano era criar condições sanitárias 

adequadas nos vales dos rios Amazonas e Doce, para se garantir o provimento de matérias-

primas cruciais aos esforços militares dos EUA na II Guerra Mundial. Na linha desenvolvida 
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por Hochman, o autor mostra que, além dos objetivos militares dos EUA, o Brasil auferiu 

ampliação de autoridade pública na saúde pela atuação desse serviço, que perdurou por meio 

século, de 1942 a 1991  até 1960, como estratégia de cooperação técnica, no período da 

Guerra Fria, e, depois, já no Ministério da Saúde, transformado em fundação, a FSESP, que 

foi extinta, com a implantação do SUS. 

A discussão de Campos (2006) focaliza a construção das relações institucionais para 

essa organização de saúde não como entidade homogênea e monolítica de poder estrangeiro 

no país, mas entremeada de interesses nacionais, ressaltando a permanente tensão e 

negociação, assim como o caráter nacionalista do governo Vargas e a importância já 

reconhecida da saúde pública brasileira. A necessidade que orientava originalmente as ações 

era a malária e o problema que representava para as tropas norte-americanas nas bases de 

Belém, Recife e Natal. Em 1945, com o fim da Guerra, muda a natureza da ação, expandindo-

se para o controle de outras doenças e tendo no saneamento ambiental uma das estratégias de 

importância. Segundo o autor, nas regiões onde atuou, em especial no norte e nordeste, a 

FSESP criou uma infra-estrutura de saúde pública com concepção de educação sanitária e 

desenvolvimento de programas de capacitação de pessoal da saúde, estabelecendo atuação 

horizontal na integração. Ao final da década de 1950, pós-Vargas, e em 1960, há um 

confronto entre as ações do Ministério da Saúde, com a concepção sanitária 

desenvolvimentista, dentro do modelo nacional do desenvolvimentismo econômico, com 

atuação vertical de programas de saúde pública, e a atuação da FSESP, que prioriza a 

melhoria das condições sanitárias para o melhora da situação econômica.  
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5.5 O risco como um “corte”
104

, a lâmina que separa os objetos da saúde pública: 

para vigiar nas pessoas as doenças e controlar as coisas e os lugares das doenças 

 

Para aproximar a vigilância epidemiológica tratada com o controle da malária e a 

vigilância sanitária, no contexto histórico da separação de seus objetos, há que se 

problematizar o conceito de risco. 

No âmbito da epidemiologia, o tratamento teórico de Almeida Filho (2000, p. 112-

122) amplia a demonstração do estudo de Barradas (1993), estabelecendo um referencial 

analítico sobre o risco, na identificação de seus múltiplos significados. Para tanto, o autor 

desconstrói o conceito de risco nos campos discursivos do senso comum, da epidemiologia e 

da clínica, conforme apresentado no capítulo II, e considerados hoje insuficientes para a 

complexidade contemporânea do risco sanitário sobre os quais a Visa deve atuar.  

Contemporaneamente, várias abordagens são possíveis para esse termo polissêmico  

risco. Para a Visa, a sistematização de Hayes (in Luiz e Cohn, 2006, p. 2.342) indica um 

importante acréscimo às proposições de Almeida Filho (2000). Essa sistematização agrupa 

três naturezas de estudos sobre risco: os que tratam do risco individual, os que agrupam 

fatores na definição de grupos de risco e os que instrumentalizam possibilidades para a análise 

de risco. Os primeiros  health risk appraisal (HRA)  se dirigem às intervenções dadas pelas 

estratégias de mudança de hábitos e comportamentos e são calcados nos estudos 

epidemiológicos de correlação. Para os segundos  risk approach (RA) , as intervenções são 

as orientações atuais da OMS nos programas de saúde focados nos grupos de maior 

vulnerabilidade, materno-infantil ou idoso, ampliando a intervenção para além dos aspectos 

individuais, à inclusão dos socioecológicos. Os últimos  risk 

analysis/assessment/management (RA/M)  delimitam pesquisas que abordam o perigo do 
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uso de tecnologias, a segurança de produtos e a percepção do público sobre risco e se dirigem 

à essência expressa do conceito normativo da vigilância sanitária, presente na Constituição de 

1988 e nas leis complementares. Na sociedade contemporânea, a despeito das divergências 

presente entre sua conceituação como modernidade tardia, ou sociedade de risco, em ambas 

há a ruptura com as estruturas da sociedade industrial. Em especial, há o reconhecimento de 

novas dinâmicas na organização social, nas formas de trabalho, nas relações familiares, de 

gênero e entre etnias. A informação passa a ser um fator preponderante para a construção de 

novas estratégias para proteção aos riscos, principalmente diante das contradições da própria 

ciência e da tecnologia.  

Muda a relação da função estatal com a sociedade, o que repercute nas formas como se 

vinculam as novas necessidades de saúde nesta modernidade tardia, configurando outros 

padrões de resposta tanto para o que fora a preservação dos corpos para o trabalho como para 

a afirmação do direito como consumo. Assim, a análise de risco veicula uma possibilidade 

instrumental complexa, referida a sua percepção como relativa ao plano coletivo, diversa, 

portanto, da apreensão do risco individual pela clínica e de abordagens de risco orientadas 

pela epidemiologia clínica.  

Portanto a idéia de risco ligada à saúde ou à vida se deslocou do medo de uma doença 

específica até a ameaça planetária representada pelos buracos na camada de ozônio e pelo 

aquecimento global, como a discussão do capítulo II, nos permite concluir. O objeto da 

vigilância sanitária, deslocado da doença para as coisas, tem no risco  ou na dinâmica que 

transforma a apreensão de seu significado na sua formulação conceitual  o fundamento que 

reorganiza seu processo de trabalho. Assim, cada um dos aspectos desse processo  os 

instrumentos, o modo de realizar e agregar as ações em prática e a direção dos resultados, 

ligados a finalidades  depende do conceito de risco que se usa.  
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Ayres (2005) estuda o conceito de risco na perspectiva de sua epistemologia, desde 

sua emergência histórica até as implicações práticas da relação contraditória entre sua 

conformação e sua formalização pela epidemiologia e o movimento disso decorrente. Ao 

apreender o risco como conceito operante, a epidemiologia nega sua particularidade histórica 

de ser no espaço público da saúde a representação da doença como fenômeno coletivo.  

Paralelamente, os efeitos da hegemonia clínica passam a ser dominantes na construção 

dos novos discursos da epidemiologia, que busca rearticulá-la ao conceito de vigilância, que, 

nascido como controle de doenças, passa a ser estendido a todos os objetos da saúde pública. 

Com novos objetos, o conceito de vigilância busca uma sobreposição à própria saúde pública, 

como vigilância em saúde pública. No Brasil, o uso de “vigilância em saúde” como 

equivalente de “vigilância em saúde pública”, na vigência do conceito de risco como risco 

epidemiológico, portanto, destituído de seu potencial como objeto de intervenção no coletivo, 

tem dupla conseqüência para a Visa. Por um lado, restringe cada vez mais o âmbito de 

atuação das práticas sanitárias como objeto de intervenção sobre o coletivo e, por outro, 

impõe um sentido restritivo à vigilância sanitária, destituindo-a da vinculação com os objetos 

da saúde pública
105

. 

O conceito de risco no âmbito da saúde pública empresta às estratégias de intervenção, 

verificáveis nos modelos de análise apresentados aqui, o movimento que reifica o significado 

do coletivo ou social, cada vez mais intermediado pela ação da clínica individual. O 

deslocamento da atuação vai do que fora controle de perigos ligados a fatores antes 

imprevisíveis ou inevitáveis da natureza para a determinação passível de controle humano, 
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mas ao mesmo tempo causado pela própria ação humana, sobretudo pelas formas do processo 

produtivo na modernidade clássica, na expansão da economia industrial.  

A análise histórica da separação das vigilâncias evidencia, em cada período, as 

mudanças nos conceitos  os saberes  e suas conseqüências para as práticas. Assim, a 

transmutação do conceito de “controle” em “vigilância” para a intervenção sobre objetos 

“sanitários” ou relativos a saúde e a doença reflete o deslocamento operado pela 

epidemiologia. E, vinculando a mudança de significado presente no novo discurso sobre risco 

em saúde a um direcionamento para a clínica, a epidemiologia reforça a hegemonia já 

existente da clínica e da assistência como equivalentes da saúde. 

Na medida em que os projetos de intervenção do controle de doenças em saúde 

pública passaram a atender às orientações advindas do modelo de apropriação do risco pela 

clínica, afasta-se cada vez mais a dimensão coletiva e social do processo saúde-doença, 

deslocando-se ao mesmo tempo a importância dos objetos e as intervenções que se relacionam 

com as doenças apenas no plano coletivo. A esses objetos, sanitários em sua origem, 

relacionados a determinações das doenças no ambiente natural, acrescentaram-se novos 

ambientes, apenas transformados ou construídos artificialmente, ampliando-se os agentes 

causais: dos ares e das águas aos germes (bactérias, fungos, vírus, partículas etc.) e aos 

vetores dos alimentos, das substâncias (poções, produtos, remédios, vacinas, medicamentos), 

dos técnicos e de suas aplicações tecnológicas (radiações, imunobiológicos, transgenias etc.). 

As vigilâncias fragmentadas caminham lado a lado com a lógica da ciência positiva da 

modernidade, em especializações disciplinares sucessivas, e também respondem a dimensões 

vinculadas à resolução de tensões e acordos institucionais e políticos internos aos órgãos que 

participam da política pública de saúde no Brasil.  

Na década de 1970, a vigilância sanitária brasileira, recortada de sua origem como 

proteção sanitária, cumpre a difícil função estatal de compatibilizar, nas transformações 
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sociais, as novas necessidades de saúde vinculadas à razão, agora não mais apenas as da 

modernidade, como nos propunha Mendes-Gonçalves (1988) a preservação dos corpos para o 

trabalho e a afirmação do direito como consumo. A Visa deve operar com a análise de risco, 

em que os cálculos não podem se resumir a operações quantitativas capazes de mensurar por 

modelos matemáticos os níveis de significância nas relações causais. A análise inclui cálculos 

entre interesses que conformam as políticas sociais, entre proteger pessoas e ampliar do 

consumo dos objetos da vigilância sanitária. Os objetos agrupados como vigilância sanitária 

no rearranjo institucional formalizado pela lei n
o
 6.360, de 1976, são os produtos que podem 

causar doenças, os serviços de saúde que realizam ações nas pessoas contra as doenças ou 

seus sintomas, em processos de trabalho que consomem tecnologias e produtos.  

Já separada no ano anterior, a vigilância epidemiológica é regulamentada pela lei n
o
 

6.259, de 1975, como estratégia que fundamenta a ação da saúde pública na relação do 

processo saúde e doença, baseada na ocorrência como “vigilância” do caso clínico, razão de 

vinculação mais estreita com a medicina clínica e proximidade com a hegemonia médica. 

Para as intervenções nas doenças, organiza-se o Ministério da Saúde como sistema nacional, 

com a função de consolidar e analisar as informações oriundas das notificações compulsórias, 

criando um novo rol de enfermidades priorizadas, além de organizar e acompanhar do 

programa de imunizações
106

. 
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 Na década de 1970, no auge do autoritarismo da ditadura militar, que em 1968 editara o Ato Institucional n
o
 5 

(AI-5), fechando o Congresso e suspendendo as liberdades individuais dos pretensos cidadãos brasileiros, o país 

conhece uma reforma organizacional que adota a teoria sistêmica para o rearranjo administrativo dos ministérios 

da República.  

No que diz respeito às ações ligadas à saúde, as assistenciais médicas caracteristicamente de recuperação foram 

reagrupadas do INPS  resultado da unificação dos IAP, em 1966  na estrutura que passou a ser o Instituto 

Nacional de Assistência Médica (Inamps), que se mantém no Ministério da Assistência e Previdência Social. 

Esse Instituto será transferido após a reforma sanitária de 1980, compondo o setor de saúde na nova unificação 

criada com a mudança constitucional, no Sistema Unificado de Saúde (Suds), até que a implantação do SUS, que 

o extingue em 1992. Parcialmente modificadas, suas funções comporão a estrutura da atual Secretaria de 

Assistência da Saúde (SAS). 

“Rearranjado” sistemicamente, o Ministério da Saúde da década de 1970 passa a ser a instância de coordenação 

da política de saúde, organizando como Sistema Nacional de Saúde ações de promoção e proteção que se 

restringem ao que se convencionou no Brasil identificar como saúde pública. 

É interessante constatar as defasagens temporais entre os processos, quando se os vêem como modelos 

tecnológicos: na perspectiva do saber, a epidemiologia, substituída na hegemonia discursiva pela “epidemiologia 
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Essa contextualização histórica pretende clarear o nexo do movimento que agrupa 

ações de controle do risco ligadas à expansão dos processos produtivos em toda a cadeia – 

produção, circulação e consumo – de mercadorias, incluídas aí as profissões que fabricam 

“coisas”  poções que se transformam em medicamentos  e as que atuavam no cuidado da 

saúde das pessoas (médicos, farmacêutico, “práticos”), que passaram a constituir os objetos da 

vigilância sanitária, agregados àqueles que já tinham sido separados nos anos 1950  os 

controles dos portos, agora acrescidos dos aeroportos. As novas normatividades da vigilância 

sanitária conservam a prerrogativa de disciplinar, própria da função estatal de poder de polícia 

administrativa, convertendo-a num ato de autoridade sanitária e, portanto, regida pelos 

princípios da legalidade formal, fundamentada pelo saber advindo do Direito.  

Na década de 1970, a sociedade brasileira vive sob um regime de exceção 

militarizado, em que a expressão do autoritarismo é constitutiva das funções estatais. Assim, a 

vigilância sanitária deve recompor e explicitar as novas significações que o Direito assume 

em cada conjuntura, pois o formalismo da aplicação jurídica é insuficiente para considerar o 

conhecimento permeado por valores que o processo social consolida (CAMPILONGO, 2000), 

por referência à necessidade de readequação da função jurídica no contexto transformado da 

sociedade contemporânea, em especial no Brasil com a nova Constituição de 1988.  

                                                                                                                                        
clínica” nas intervenções em saúde pública, perde seu potencial operativo no plano do coletivo para as 

determinações sociais do processo saúde e doença. Na perspectiva dos instrumentos, para operar com o objeto 

das doenças no coletivo, as ações de vigilância “epidemiológica” passam a depender do diagnóstico clínico. Na 

perspectiva do modo de fazer, o rearranjo organizacional que cria o sistema nacional de saúde separa as ações em 

dois ministérios, excluindo-se do da Saúde as ações que operam com a lógica individual da clínica, ainda que 

esse mesmo movimento tenha instituído a vigilância como sua dependente. Na perspectiva dos resultados, a 

separação dos objetos ligados a saúde e a doença em vigilâncias de doenças e das coisas e ambientes rompe a 

cadeia de vinculação das determinações, ou, pelo menos, afasta progressivamente as condições de vida das de 

saúde, ou as necessidades configuradas como problemas da construção das ações de intervenção, no interior das 

políticas, pelo Estado. Da perspectiva das finalidades, apagam-se progressivamente os vínculos de origem das 

ações de saúde pública. 
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5.6 As finalidades e os resultados 

 

Cabe ao Estado moderno cumprir um amplo processo de controle dos antagonismos, 

visando mantê-los dentro de limites compatíveis com a reprodução da estrutura. 

(DONNANGELO, 1979). As expressões variam em função de sua natureza  produtiva, 

ideológica ou política , segundo ajustes complexos. A tentativa de se compreenderem, entre 

paradoxos reais ou aparentes, os caminhos pelos quais a vigilância sanitária se manteve como 

componente da saúde pública no Brasil busca articular os resultados do modelo tecnológico 

desse período à finalidade.  

Em suma, no longo século XX, o modelo tecnológico da vigilância, formalizado 

institucionalmente com essa denominação a partir de 1976, consolida-se atuando com o 

conceito de controle, e não de vigilância.  

O conceito de “vigiar” em substituição ao de “controle”, oriundo da nova situação 

epidemiológica das doenças de características epidêmicas após os anos 1950, tende a deslocar 

os problemas dessas doenças de seus determinantes estruturais da esfera da produção para a 

do consumo, como mostrou Barradas (1993) para a malária, no estado de São Paulo. A partir 

da formulação conceitual que a epidemiologia do risco ensejou, direcionando as ações a 

indivíduos ou a determinados grupos, e não mais a uma população geral submetida às 

condições da organização social, a nova racionalidade da intervenção nos modelos 

tecnológicos da saúde pública pode ser estendida a outras doenças. Nesse quadro de 

referência, estão para o Brasil tanto as epidêmicas  doença de Chagas, febre tifóide etc.  

quanto as que tinham, ao longo desse período, características endêmicas  tuberculose e 

hanseníase. Assim, quando a OMS assume, como o fez para a malária em 1992, diretrizes 

com orientações internacionais que abandonam a percepção da doença como fenômeno 

coletivo para priorizar os aspectos clínicos individuais, vai na esteira do processo mais geral, 
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como nos permitem concluir os trabalhos consultados, ou seja, fazendo recuar a 

epidemiologia tradicional e reforçando a hegemonia da epidemiologia clínica. (BARRADAS, 

1993). 

As condições típicas das iniqüidades sociais, presentes em especial nos países de 

economia periférica, reproduzem, para os riscos de adoecimento, as características da 

estrutura produtiva, aumentando progressivamente as distâncias entre os gradientes, 

mensuráveis ou não, dos riscos naturais, econômicos e sociais
107

. Assim, os indivíduos que 

vivem à margem da organização produtiva e social ainda são os de maior risco de doenças e 

condições de adoecimento. Quando as intervenções de saúde pública se afastam dos 

determinantes sociais, as ações de caráter individual criam um novo condicionante, 

relacionado ao acesso a elas. 

A pretensão dos movimentos sanitários do século XIX e início do XX de tornar 

acessíveis a todos os cuidados de proteção à saúde também é deslocada de seu significado 

anterior. No pós-Guerra, nos países centrais, os movimentos sociais ampliam sua 

representação  ao antigo proletariado da economia industrial, agregam-se novas parcelas da 

sociedade, oriundas das múltiplas formas da reprodução capitalista, em que as necessidades 

reconhecidas como relativas a saúde passam a incluir o acesso aos avanços da ciência e às 

tecnologias disponíveis pela assistência clínica, ou pelo modelo tecnológico da clínica 

individual. Esses países conheceram no welfare o apogeu da formalização das políticas 

sociais, quando a atuação ampliada do Estado reconhece as ações da saúde como direito 

social, desdobrado, nas políticas específicas para o setor, o caráter de universalidade
108

. 

Nessas circunstâncias, a inclusão do acesso às ações de assistência individual nas políticas de 

saúde é compatível com a nova racionalidade que a epidemiologia trouxera para as estratégias 
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 Em Os riscos: o homem como agressor e vítima do meio ambiente, Yvete Veyret (2007) discute a gestão por 

meio de uma abordagem global sobre os riscos, a partir da geografia.  
108

 Veja-se: VIANA, Ana Luiza; LEOCOVITZ, Eduardo. Proteção social: introduzindo o debate. In: VIANA, 

Ana Luiza d'Ávila; ELIAS, Paulo; IBAÑEZ, Nelson. Proteção social: dilemas e desafios. São Paulo: Hucitec, 

2005, em que se resgatam os conceitos, as teorias e o histórico dos modelos de proteção social. 
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de controle das doenças antes epidêmicas. Ou seja, a ação de vigilância passa a ser 

dependente da atuação diagnóstica própria da medicina clínica. 

A ampliação do objeto de intervenção requerida ao Estado como tradução das 

necessidades no pós-Guerra, no âmbito político, é acompanhada, no campo do saber, pela 

própria epidemiologia, que, com iniciativas de “vigilância epidemiológica das situações de 

saúde”, fundamenta essa nova amplitude. 

Quando o saber desloca tecnicamente os problemas das doenças de seus determinantes 

estruturais ligados à esfera da produção para a do consumo, como bem ilustra o caso da 

malária, expõe a racionalidade dessas intervenções. A ênfase no interesse da atividade 

econômica em detrimento da necessidade de preservação dos indivíduos dos riscos de 

adoecimento e morte dá um caráter essencialmente político à definição dos meios pelos quais 

os instrumentos técnicos concretizam as práticas sanitárias.  

O movimento sanitário dos anos 1980 no Brasil procurou agregar a leitura técnica das 

precárias condições epidemiológicas de saúde da população à dinâmica política da 

redemocratização, e a unificação do sistema de saúde passa a agendar no ideário da reforma o 

acesso à clínica individual pelos serviços de saúde como questão constitutiva para a nova 

política de saúde
109

. 

A análise de Offe (1984) da origem das políticas sociais repousa sobre sua 

consideração de que a intervenção do Estado, política e culturalmente legitimada como 

proteção aos riscos, tem como interesse último resolver o problema da transformação 

duradoura de trabalho não assalariado em assalariado, como reação à ameaça representada 
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 Durante toda a década de 1950 e até 1964, os discursos presidenciais que apresentam os orçamentos e seus 

planos de governos, com a inclusão do planejamento como nova racionalidade das políticas, consideram que as 

políticas econômicas levarão à melhora da qualidade de vida e, como conseqüência, das condições de saúde. É o 

período do desenvolvimentismo e da substituição das importações, influenciados pela “escola” oriunda da Cepal. 

O orçamento do governo Juscelino Kubitschek para o plano de metas faz referência aos recursos para a saúde 

consignados apenas nas ações de saúde pública, ainda vinculada à condição sanitária ambiental, ao combate às 

doenças epidêmicas e às doenças endêmicas transmissíveis, como tuberculose e hanseníase, que passaram a 

constituir programas nacionais verticais. A política de saúde assim restritiva praticada pelo Ministério da Saúde é 

denominada “sanitarismo desenvolvimentista”, com ações coletivas públicas combinadas com um privativismo 

para as ações assistenciais da clínica no âmbito do Ministério da Previdência.  
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pelos efeitos do mercado sobre a força de trabalho. Nesse sentido, os modelos de intervenção 

estatal presente nas políticas sociais nas formas do welfare se diferenciam pelo grau de 

desmercantilização que ensejam, como estruturais do capitalismo, o que cria um regime de 

política social. Os vários modelos, formas e tipos de welfare podem ser sinteticamente 

reduzidos a dois: universal e ocupacional. 

No caso brasileiro, na década de 1980, o movimento da reforma sanitária buscava 

construir legitimidade política e social num novo pacto que viabilizasse a transformação, de 

um pólo a outro, o modelo da política social que o Estado vinha desenvolvendo. Da forma 

“meritocrática”, ocupacional, instituída na Era Vargas, restrita aos trabalhadores formais, 

considerado pelos militantes como conservador, corporativo, industrial e com diretriz 

privativista e, pelo outro pólo, de caráter universal e público, em especial no que tange ao 

componente da saúde na seguridade social. 

O conceito de seguridade social foi, pelo menos formalmente, absorvido no texto da 

Carta Magna e aponta para a socialização do custo das intervenções aos riscos sociais. Para a 

saúde, a mudança incluía a ação da medicina clínica  historicamente construída no Brasil 

como filantrópica ou estatal  de indução e estímulo à oferta de diversas modalidades, para a 

ampliação no mercado privado
110

. 

Com referência na análise de Donnangelo (1979) das circunstâncias que forjaram a 

medicalização da sociedade, destacam-se aqui algumas especificidades da situação brasileira. 

O movimento da reforma sanitária de 1980 busca associar a mortalidade às condições gerais, 

mas também à falta de assistência médica, restrita a um segmento proporcionalmente cada vez 

menor, face à acelerada expansão de modalidades de trabalho informal. No final dos anos 

1970, surgem iniciativas que buscam incorporar setores como trabalhadores autônomos e 
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 O estudo de Teixeira e Oliveira (1989) mostra que, com o recrudescimento do autoritarismo do governo 

militar, o período compreendido entre 1968 e 1973 foi o apogeu da indução privatista, com a instalação de um 

complexo médico-industrial no país.  
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rurais e empregadas domésticas; sem lograrem uma inclusão efetiva, a universalização da 

assistência ganha a aderência dos movimentos sociais nascentes. 

O direito à saúde se amalgamava à vinculação de suas determinações às condições 

sociais, em que são geradas como necessidades, impondo sucessivas recomposições de 

sentido, na dinâmica do movimento da reforma sanitária, e na capacidade de transformação do 

regime da política social pela intervenção Estatal. Embora transcendam o campo médico, os 

corpos como objeto das práticas da saúde público encontram nele uma área privilegiada de 

expressão, fazendo do direito à saúde uma bandeira de luta e uma condensação de 

contradições relativas à dimensão estrutural na dinâmica do Estado capitalista periférico. 

Ao mesmo tempo em que expressa solução, a expansão da oferta pública, compatível 

com a universalidade, pela configuração histórica da prática médica, cria “focos de 

problematização”, como diz Donnangelo. Quando ao ato médico, o hospital torna-se 

concentrador tecnológico e de capital, como um  dentre outros  privilegiado “lócus da 

acumulação”, mas, por outro lado, diferentemente dos “outros”  típicos do processo 

industrial , o ato médico não reduz o custo por escala, e a dimensão ideológica do consumo 

introjetada como valor, uma das faces da racionalidade da saúde na modernidade, empreende 

no movimento da fragmentação o aprofundamento da especialidade e o do uso como consumo 

das tecnologias, reeditando permanentemente no setor saúde um campo de tensões.  

Na década de 1990, a política de saúde conhecerá uma efervescência na construção 

das condições instrumentais para a viabilização das diretrizes do novo sistema universal, 

integral, descentralizado, hierarquizado, com controle social. A reorganização do modelo de 

assistência e a divisão de poder e da responsabilidade sanitária entre os gestores e o 

financiamento tomam a cena dos debates e das iniciativas, relegando as discussões sobre a 

integralidade das ações e o papel das práticas agrupadas como vigilância.  



 207 

No bojo da Constituição de 1988, em que a medicina privada se mantém livre, o SUS 

universalista busca construir caracteristicamente um modelo de reforma subordinado à 

reestruturação da produção. O Ministério da Saúde conduz a mudança no interior da prática, 

buscando ampliar a racionalização e a manipulação de aspectos parciais da estrutura de 

produção de serviços. O final dos anos 1980 e toda a década de 1990 foram um verdadeiro 

“cipoal de siglas”, mecanismos para impulsionar a expansão das modalidades públicas com 

efetiva inclusão dos municípios na execução das ações de saúde, sobretudo de assistência no 

âmbito da atenção básica. A partir de 1998, com a implantação do piso de atenção básica 

(PAB), a mudança no financiamento da modalidade “pagamento por serviço produzido” para 

“pagamento por capitalização” introduz nova possibilidade de ampliação de ações, além das 

assistencialistas da lógica da medicina clínica individual. Na mudança, associam-se outras 

estratégias como a implantação de uma alternativa ao modelo da assistência convencional, 

dada pelo programa de saúde da família (PSF), além de facultar a inclusão, nas frações que 

compõem o PAB  pela primeira vez no SUS , de ações de vigilância sanitária consideradas 

de baixa complexidade, nos municípios
111

.  

Essas estratégias apontam para possibilidades de se superarem contradições ou 

fragilidades do sistema universal criando-se uma modalidade de medicina integral, com 

caráter não apenas curativo, e com a tentativa de se incorporar a dimensão social por dentro 

do setor público de saúde. Por fora, para regular a estrutura de produção da assistência, o 

Estado cria a lei n
o
 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros de 

saúde, que culminou com a criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANSS), 

dirigida ao mercado de saúde suplementar. A superação da contradição demanda a construção 

de uma concepção integradora da saúde, a partir da estrutura interna da prática  do ato 
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 Para análise detalhada dos arranjos da política de saúde na década de 1990 e de sua inter-relação com as 

demais políticas, em especial a econômica, ver: NEGRI. B.; VIANA, A. (Org.). O Sistema único de saúde em 10 

anos de desafio. São Paulo: Sobravime/Cealag, 2002. 
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médico ampliado para ações em uma equipe  articulada entre os modelos tecnológicos da 

intervenção individual e coletiva, organizada em rede ampliada para a atenção básica, na 

totalidade dos 5.564 municípios brasileiros. A possibilidade de se reverter a hegemonia da 

concepção fragmentária da clínica  aparentemente irredutível na estrutura de produção de 

mercado  transforma os serviços públicos locais de saúde em focos permanentes de conflitos 

entre a racionalidade de uma oferta dada por modelo integrador não hegemônico e a 

necessidade social de ampliação do acesso às especialidades clínicas e ao consumo 

tecnológico.  

Por outro lado, as formas de oferta do mercado suplementar regulado a partir do final 

do século ampliam a modalidade de seguro saúde privado do capital financeiro, 

movimentando um segundo ciclo de expansão
112

, que é, na análise de Pacífico da Silva (2003, 

p. 21), “caracterizado pela expansão da clientela da medicina privada em um contexto 

marcado pela tentativa de universalização do acesso aos serviços de saúde”.  

Ao mesmo tempo, o Estado amplia a estrutura de produção, quando, para responder às 

novas demandas trazidas pela universalidade, passa a ser o grande comprador de insumos e do 

acesso às tecnologias de alta complexidade. Contudo, para a operacionalização dos serviços 

que ofertam as tecnologias mais complexas disponibilizadas pela estrutura pública, que estão 

além da possibilidade resolutiva da rede municipal da atenção básica, o período não conheceu 

novas possibilidades de gestão capazes de respostas efetivas. O hospital não pode ser 

administrado com leis e normas que estão postas para o próprio Estado, nos vários sistemas de 

administração pública, sobretudo as relacionadas à gestão de pessoas. 

De 1976 a 1999, as ações da vigilância sanitária organizada no âmbito da política de 

saúde passam a compor o escopo da seguridade social e, como direito social, sem o 
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 O primeiro ciclo tem sua ênfase como médico-assistencial privativista, com gerência estatal e mecanismo de 

capitalização médica, ou regime de capitalização, iniciado em 1930; mantém seu equilíbrio financeiro até a 

década de 1950, quando sofre deterioração. Em 1960, com a unificação do INPS, centraliza a gestão e exclui a 

participação dos trabalhadores. 
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desenvolvimento de instrumentos capazes de implantar estratégias para seus objetos como 

uma prática de “vigilância”, como mediação entre uso/consumo de coisas e população 

exposta/usuária ou consumidora. As ações que conformam os objetos da vigilância sanitária 

delimitam um campo de atuação que sofreu muitas mudanças ao longo do século XX, com 

acréscimos e perdas de áreas de atuação, mantendo contudo uma dinâmica de atuação 

centralizada em órgãos federais. 

Desde a reorganização das ações no Ministério da Justiça, no Estado Novo, passando 

pelo Ministério da Educação e Saúde, ao Ministério da Saúde. A partir de 1953, junto ao 

Departamento Nacional de Saúde, alterado ao final de 1960 para integrar a Secretaria 

Nacional de Saúde, passa, com a separação das doenças, a ser Secretaria Nacional de 

Vigilância Sanitária. Em 1991, perde a insígnia “Nacional” e, finalmente, no bojo da reforma 

do Estado, em 1999, torna-se a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.  

Apesar das iniciativas políticas da década de 1980, no bojo do movimento da reforma 

sanitária, retratadas em especial nas propostas da Carta de Goiânia, de abril de 1985, e no 

relatório da Conferência de Saúde do Consumidor, de agosto do mesmo ano, as ações de 

vigilância sanitária que têm seu conceito normativo instituído em 1990 ficam praticamente à 

margem das discussões e instruções de implantação do SUS, quanto à descentralização e à 

integração às demais ações de saúde. 

Calcada no aparato normativo, sua atuação esteve focada no conceito de segurança e 

qualidade para controle dos processos produtivos e se ampliou tanto quanto cresceram em 

número e em categorias os novos produtos e serviços oferecidos no mercado
113

. 

Na hierarquia das ações, à tarefa normativa federal segue-se a da verificação in loco 

das condições estruturais dos processos produtivos confrontadas com os dispositivos 

normatizados, reconhecida como fiscalização. Nos anos 1990, a abertura comercial brasileira 
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 Para uma identificação detalhada das ações de controle e suas bases normativas nesse período, veja-se: 

SOUTO, Ana Cristina. Saúde e política: a vigilância sanitária no Brasil. São Paulo: Sobravime, 2004. 
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condiciona a ampliação das ações, em especial de registro de novos produtos, o que se 

acompanha da estruturação de equipes “fiscais” nas secretarias estaduais de saúde, reduzindo 

a vigilância sanitária à fiscalização. Assim, o modelo tecnológico da vigilância sanitária como 

controle  compreendido entre o modelo da proteção, anterior aos anos 1930, e o da 

regulação, até o final dos 1990  assentou-se sobre uma condição econômica de contínua 

expansão do consumo. Ou seja, esse modelo tecnológico corresponde às fases de instituição e 

consolidação do capitalismo industrial brasileiro, perpassando as diferentes escolas 

econômicas e suas diversas configurações políticas do século XX .  

As estruturas de vigilâncias sanitárias estaduais organizadas ou reorganizadas com a 

separação dos objetos da saúde pública de 1975 e 1976 são caracteristicamente 

desconcentradas da instância federal, no sentido de completar o fluxo das formalizações 

administrativas para o registro dos produtos, a expedição de autorizações de funcionamento, o 

controle das condições da circulação e da distribuição dos produtos até o consumo.  

O conceito de risco instituído na sua definição normativa não logrou recuperar o elo 

perdido na transição entre as funções de “controlar” e “vigiar” objetos sanitários, como 

possibilidade de relacionar o uso ou o consumo de produtos ou tecnologias às pessoas. Só o 

conhecimento da estrutura epidemiológica de doenças não transmissíveis poderia recuperar o 

que seria o último elo  que se perdeu  da cadeia epidemiológica entre ocorrência de efeitos 

adversos ou agravos inusitados à saúde e o controle das etapas de produção desses produtos 

ou tecnologias. Essa construção, teoricamente possível, tornou-se o desafio de se recompor a 

integralidade dos objetos das ações de vigilância como intervenções da saúde pública. O 

registro, o acompanhamento, a análise e a identificação das notificações de efeitos adversos 

dos produtos e tecnologias ou de agravos inusitados, instituídos em 1975 pela lei de criação 

do sistema nacional de vigilância epidemiológico não foi operacionalizado.  
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A exceção foi a farmacovigilância, que tem sido a primeira estratégia de “vigilância” 

para o uso de medicamentos, iniciada no fim da última década do século XX, mas ainda sem a 

característica do que se possa considerar uma vigilância sistêmica nacional
114

. Por outro lado, 

não se constrói, no período, um efetivo consenso sobre as finalidades da ação de vigilância 

sanitária na permanente tensão contraditória que a suporta, agravada pela fragilidade da base 

conceitual do risco, sobre a qual opera suas ações de saúde pública. 

Para se articularem as peculiaridades da vigilância sanitária com a política de saúde no 

Brasil, sobretudo no final do século XX, há que se estabelecer, no limite dos objetivos deste 

estudo, algumas vinculações com as questões gerais da transformação política e social 

determinadas pela economia mundial. Nas palavras de Cervo (2002, p. 455), “o triunfo do 

capitalismo sobre o socialismo soviético em 1989 deu impulso à globalização em suas 

dimensões horizontal e vertical”. Na perspectiva do autor, a globalização transformou a 

                                            
114

 A vigilância como estratégia de atuação da saúde pública passa a se constituir numa modalidade de 

organização programática, possibilitando seu uso contemporâneo com múltiplas adjetivações, em movimento 

semelhante ao da especialização que a clínica viveu a partir da segunda metade do século XX. Assim, a 

vigilância passa a significar a utilização de uma técnica, ou uma forma de acompanhamento de determinado 

problema de saúde, que se torna um objeto de atuação da saúde pública, Nessa direção, está organizada como 

vigilância da questão “nutricional” e da questão da “violência” como causa de morbi-mortalidade. 

A vigilância ambiental é a formatação como área específica, a partir da fragmentação do campo de intervenção 

da saúde pública, ensejada pela adoção do novo paradigma do risco epidemiológico. A tentativa de reagrupá-las 

ainda no século XXI é discutida com mais profundidade no período do modelo de regulação e usa a adjetivação 

“em saúde” para indicar a reunificação do que foi separado, criando no Brasil a denominação “vigilância em 

saúde” como equivalente a “vigilância em saúde pública” ou “vigilância das condições de saúde”. Contudo, a 

iniciativa institucional para resgate da unificação não tem considerado a racionalidade teórica, instrumental, que 

originou a fragmentação, ou seja, não se considera o embasamento do conceito de risco epidemiológico 

empregado no sentido que a medicina clínica permitiu construir. Assim, a unificação como estratégia 

institucional, como “vigilância em saúde”, sem mudar o conceito paradigmático pelo qual opera cada uma das 

partes, progressivamente afastada das determinações estruturais da dinâmica social, parece ser antes a 

recomposição da hegemonia institucional de grupos ou corporações no interior do aparato estatal do que uma 

estratégia efetiva para uma nova saúde pública, capaz de reintegrar às ações de intervenção no plano coletivo as 

determinações sociais das condições de vida e de saúde.  

A OPS/OMS faz esforços para a construção de modelos de organização semelhantes nos países, mas a 

organização não reconhece o como campo de intervenção em saúde pública os objetos agregados pelo conceito 

constitucional que no Brasil redefiniu a vigilância sanitária. Alguns países têm construído, além das “agências” 

de regulação para medicamentos, ações ligadas ao controle da qualidade de serviços de saúde, como parte da 

estratégia de proteção à “saúde do consumidor”, como o Canadá. É preciso aprofundarem-se investigações  que 

não cabem no objetivo deste trabalho  para se fundamentar a hipótese de que o fato de o Brasil ter um sistema 

de caráter universal, ainda que haja farta evidência do amplo crescimento do mercado privado de saúde no país, 

seja condição de excepcionalidade na América Latina, em tempos que demandam construção política da 

solidificação das bases neoliberais como hegemônicas, que são também e ao mesmo tempo os tempos dos riscos 

globais, em que a vigilância sanitária como parte da ação de saúde pública se transforma na área que mais revela 

os antagonismos da função estatal da saúde, entre proteger os corpos dos riscos e viabilizar o consumo. 
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realidade econômica, caracterizada agora “pelo aumento do volume e da velocidade dos 

fluxos financeiros internacionais, pelo nivelamento comercial em termos de oferta e demanda, 

pela convergência de processos produtivos e, enfim, pela convergência nos Estados”. 

Redirecionam-se as políticas econômicas, e as sociais conhecem mudanças fundamentais no 

conteúdo do que fora, em especial para os países centrais, a ambientação aos tempos do 

welfare state. Discutindo a adaptação do Brasil à ordem global a partir da política das relações 

internacionais, Cervo (2002) afirma ainda que “essa tendência histórica depara-se, entretanto, 

com duas outras, uma que a continha e outra que a embalava: a formação de blocos 

econômicos e a nova assimetria entre o centro do capitalismo e sua periferia”.  

Quando, em 1988, a Constituição, no capítulo da saúde, a inclui como direito social, 

trata a assistência como um de seus componentes e universaliza seu acesso, não se cria ou 

habilita um complexo médico assistencial capaz de absorver a expansão de oferta pública. A 

criatividade da implementação do SUS, com as normas operacionais negociadas entre os 

gestores das instâncias federativas do sistema, não constituiu, ao longo da década de 1990, 

mecanismos estratégicos e operacionais capazes de resgatar a ênfase da organização da saúde 

pública como objeto da assistência clínica. A limitação de recursos financeiros, a fraca adesão 

à defesa ao SUS pelas categorias profissionais mais organizadas e a absoluta hegemonia da 

medicina clínica  centrada na tríade especialidade-hospitalização-tecnológica como valor de 

consumo  fizeram da política de saúde um lugar de permanente tensão e muitas contradições. 

Entre elas, o descompasso entre a ampliação do conceito de saúde no texto constitucional, 

com extensa matéria que vincula às práticas sanitárias as condições de promoção e proteção à 

saúde e a integralidade da atenção, e as políticas efetivamente implantadas, incapazes de 

viabilizar mecanismos de gestão intersetorial para construir ações condizentes com o texto. 

Buarque (2006, p. 196) chama atenção para certa tradição nacional, do descompasso entre 

letra e ação: 
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[...] outro remédio, só aparentemente plausível, está em pretender-se compassar os 

acontecimentos segundo sistemas, leis e regulamentos de virtude provada, em 

acreditar que a letra morta pode influir por si só e de modo enérgico sobre o destino 

de um povo. 

 

São raras as iniciativas de harmonização das legislações entre os ministérios da 

República que tratam do espectro de atuação da vigilância, em contraste com a sobreposição 

de competências, que em geral inviabilizam ações de proteção aos riscos, quando introduzem 

interesses de expansão do mercado e do consumo.  

Assim, no final do século XX, como árbitro, o Estado altera a estrutura organizacional 

e as funções da vigilância sanitária, que, construída como controle, se reorganiza como 

regulação. A ampliação do conceito da saúde na Constituição, incluindo-se em seu significado 

as relações de determinação das condições sociais dos riscos sanitários, concomitante com a 

nova dinâmica da produção econômica, marcada pela entrada do Brasil na formação de blocos 

econômicos, o Mercosul, e a assimetria entre o centro do capitalismo e sua periferia, com 

novas demandas de ajuste, traz para o período  mesmo já tendo se iniciado antes , pelo 

decreto de criação da Anvisa, o marco do modelo tecnológico pelo qual opera a “vigilância 

sanitária”  o da regulação. 
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VI  MODELO TECNOLÓGICO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMO 

REGULAÇÃO 

 

6.1 Uma ampliação do quadro teórico para análise 

 

As características gerais da Visa no novo modelo de regulação ainda são imprecisas, e 

sua organização tecnológica de trabalho está em processo de rearranjo. As dimensões política, 

jurídica, sanitária e social que influenciam a articulação entre seus componentes  

necessidade, objeto, instrumentos, meios, resultados e finalidade  têm contornos indefinidos. 

Contudo, os pressupostos da reforma do Estado brasileiro
115

, de onde emergem as mudanças 

para a atuação da Visa, revelam a dimensão econômica como variável dominante no processo. 

O que nos permite supor que a configuração de seu modelo de regulação pode aproximá-la do 

padrão da intervenção estatal restrita ao mercado. Por essa razão, este capítulo problematiza e 

analisa esse modelo ainda em processo de definição.  

Transformada em agência de regulação, a área de atuação da Visa passa a ser também 

a de agente regulador econômico, além de normativo dos padrões de qualidade e segurança e 

interventor na proteção às pessoas. Dirigida ao campo de abrangência da vigilância sanitária, 

a mudança na forma de atuação do Estado na intervenção da economia revela, portanto, nova 

necessidade, ligada aos mercados dos objetos sobre os quais atua. Em suma, por um lado, foi-

lhe acrescentada mais uma finalidade e, por outro, foi-lhe subtraído um dos objetos  os 

ambientes , conforme o disposto na lei n
o
 8.080/90.  
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 A reforma foi desenvolvida pelo Conselho da Reforma do Estado, criado pelo decreto n
o
 1.738/96, como 

órgão vinculado ao Ministério da Administração e Reforma do Estado. Vejam-se: PEREIRA, Luiz C. Bresser. 

Reforma do Estado para a cidadania. São Paulo: Editora 34. Brasília: Enap, 1998, e BRASIL. Ministério da 

Administração Federal e Reforma do Estado. São Paulo/Brasília; e ABRUCIO, Fernando Luiz. Reforma do 

Estado e o Contexto Federativo Brasileiro. In: ______ A Reforma do Estado dos anos 1990: lógica e 

mecanismos de controle. Brasília: Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, 1997. (Cadernos 

MARE, n
o
 1, 1998). 
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[...] um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e 

de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e 

circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo [...].  

 

No limite do modelo teórico de análise, podemos dizer que à nova necessidade se 

subordina a finalidade e, para compreender a mediação entre saber-instrumentos-meios, 

agregam-se novos aportes teóricos à análise dessa configuração que ampliou sua 

complexidade. Assim, o caminho metodológico para a análise desse período contemporâneo, 

imerso nas novas inter-relações próprias da sociedade complexa pós-moderna, adota a 

orientação de Minayo (2003) e se vale do acréscimo de conceitos de Claus Offe e Michel 

Foucault. No primeiro, identificamos as proposições teóricas que utilizou para identificar 

padrões de seletividade que o Estado adota na formulação ou nos ajustes das políticas sociais 

e sua relação com a construção de sujeitos políticos que sobre ela atuam. (OFFE, 1984). De 

Foucault (2004), emprestamos as descrições das novas funções do Estado na construção do 

novo liberalismo e seus efeitos sobre os indivíduos.  

Os dois novos conjuntos de conceitos e argumentos para este estudo de Visa como 

processo de trabalho orientam o exame do amálgama entre seus componentes resultante da 

mudança estatal. Diante da necessidade de proteção das pessoas do medo das epidemias que 

causam muitas mortes, o Estado moderno nascente formulou a intervenção de técnicas de 

polícias sanitárias, nossas mais primitivas políticas para a saúde pública. Com um intervalo de 

dois séculos, Foucault (2004) atualiza a “governamentalidade” desse Estado, que interfere na 

apropriação de saberes, instrumentos e modos, que, adequados à forma de regulação sanitária, 

se tornam parte das políticas públicas. O cerne da questão é: a que ou a quem se destinam?  

No desenvolvimento de sua teoria, Claus Offe usou o trabalho como conceito 

sociológico chave, tomando-o como fator social básico para a compreensão das formas de 

coesão e identidade social. Assim, não o adotamos sem atentar à sua limitação, segundo 
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recomenda Cohn (2003). A autora discute os limites e as novas complexidades sobre as quais 

se debruçam os cientistas sociais, com a definição dos novos padrões de reconhecimento das 

diferenças presente nas sociedades contemporâneas, quando a falta de trabalho deslocou a 

possibilidade explicativa das clássicas classes sociais das bases teóricas weberiana e marxista. 

Da mesma forma, acompanhando as mudanças da globalização na economia e na 

reestruturação produtiva, o estudo dos fenômenos que caracterizam os movimentos sociais 

contemporâneos difere dos sindicais clássicos, configurando-se mais complexos. Em ambas 

as situações sociais, na diferenciação e nos movimentos, as sociedades de economia periférica 

como o Brasil agregam outros condicionantes, pela associação das carências ampliadas da 

crônica e extremada desigualdade social. Nessa perspectiva, agregamos à compreensão das 

questões enunciadas elementos explicativos de autores que buscaram distinguir a 

singularidade da formação social brasileira em aspectos que interferem na atuação da Visa.  

Assim, na ausência da diferenciação das classes, para a formulação e intervenção das 

políticas sociais contemporâneas, o Estado adota, sobretudo nos países periféricos, 

hierarquizações ligadas ao nível de renda. Nesse sentido, a matriz de análise que recorta e 

tipifica a condição da pobreza pela renda pode desvinculá-la das condições estruturais de sua 

produção. A cronicidade da pobreza tende a metamorfoseá-la em natural, apagando-se 

também a natureza dos fenômenos de sua ampliação e desligando-a dos reajustes estruturais 

da economia das últimas décadas. Quando, pelas políticas sociais, os padrões por níveis de 

renda operam a resolução das carências na individualização, suprime-se, por um lado, a 

possibilidade de aparição de sujeitos portadores de direitos coletivos e, por outro, na ausência 

de identidade social, se forja um novo reconhecimento, baseado apenas no consumo. O que, 

para o aspecto assistencial da política de saúde, acarreta sérias distorções, com perda de 

eficácia das ações de intervenção nos processos saúde-doença. E, para a Visa, uma dupla 

implicação: quanto à qualidade dos procedimentos e quanto ao consumo, na sua nova 
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finalidade de regular a ampliação dos mercados dos objetos da saúde. Em síntese, a 

seletividade das políticas sociais analisadas pode nos revelar os elementos do amálgama que 

sustenta as práticas de intervenção da Visa na sociedade contemporânea.  

Nessa perspectiva, duas novas situações vividas pela sociedade brasileira merecem 

destaque. A promulgação da Constituição de 1988, relacionada ao movimento social pela 

volta das liberdades democráticas, em que as políticas sociais ganharam destaque e foram 

formalmente estruturadas como sistema de seguridade social, ou, nos termos de OFFE (1994), 

quando se instala um “regime de política social”
116

, em que a saúde se inclui como 

necessidade com sentido ampliado, de direito social. 

Quanto à questão econômica, a partir de 1990, o Estado brasileiro criou, pela lei n
o
 

8.031/90, o Programa Nacional de Desestatização (PND), iniciando um longo processo de 

privatização. Na segunda metade da mesma década, em outro governo, o Estado se reforma 

como regulador da atividade econômica, por meio das agências reguladoras. 

Assim, o reajuste da economia do país que reformou o Estado se relaciona com a 

reestruturação produtiva e a dinâmica globalizada que definem o regime de comércio 

multilateral, que efetivou a necessidade das agências de regulação. Baseada nos fundamentos 

teóricos e nas práticas das privatizações dos países da União Européia a partir da década de 

1980 e na política de desregulação da economia adotada nos Estados Unidos na mesma época, 

as práticas regulatórias foram conformadas em reordenamento jurídico, que responde à crise 

do Estado. Cada Estado se reforma segundo suas peculiares características econômicas e 

políticas. (MATTOS, 2004). 

Para a Visa brasileira, devem-se considerar as mudanças que passam a ter relação com 

o regime de comércio multilateral e, nesse sentido, destacam-se as novas necessidades de 
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 Claus Offe (1994) usa a expressão “regime de política social” no contexto da institucionalização da política 

social. Aqui se busca articulá-lo, por aproximação, ao conceito de “regime” da teoria dos regimes, formulada no 

campo da ciência política a partir da noção de regime internacional desenvolvida nos anos 1980, tendo como 

referência Alberto do Amaral Júnior (2003). 
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resposta à eficiência do mercado, presentes nos acordos da Organização Mundial do 

Comércio, para a qual a proteção sanitária significa barreira não tarifária e, por isso, não deve 

ser empregada. (LUCCHESE, 2001; MOTTA, 2007). 

A mudança na política econômica que ampliou a internacionalização dos mercados foi 

condicionando mudanças também no modelo de proteção e vigilância, mesmo que ainda se 

mantenham algumas técnicas, durante o processo. Essa configuração ainda imprecisa está 

tensionada, de um lado, pelas características econômicas da regulação e, de outro, pela 

especificidade da proteção sanitária na política de direito social da saúde. Ou seja, o novo 

modelo se constrói entre a necessidade de se ajustar ao regime de comércio multilateral e ao 

regime de política social, pelos compromissos que cercam o conceito da saúde no Estado 

democrático de direito.  

Entre a realidade e a teoria, o ano de 1999 foi considerado um marco na mudança do 

modelo de Visa, caracterizado no ato da publicação da lei n
o
 9.782, que cria a Anvisa. No 

entanto, trata-se apenas do momento do nascimento de uma condição que já vinha sendo 

gestada, num processo que envolve um conjunto ampliado de determinações desde os anos 

1980.  

 

6.2 As necessidades como antinomias entre os regimes 

 

O modelo de regulação do Ministério da Saúde dirigido aos mercados da saúde no 

âmbito dos objetos da Visa  produtos e serviços de saúde , gera novas necessidades para a 

Anvisa, na estruturação do modelo de trabalho. No quadro teórico da organização tecnológica, 

essas necessidades engendram antinomias  há contradição entre a lei n
o
 8.080, de 1990, e a 

lei n
o
 9.782, de 1999, ou entre os princípios que as regem  por oposição recíproca.  
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As antinomias se revelam nas formulações  para regular, é preciso desregular. Para 

operar os controles sanitários com base nas normatizações, a necessidade da nova regulação, 

orientada pelo conceito econômico da desregulação, amplia a liberalização dos mercados na 

proteção e na intensificação da concorrência. E mais, a regulação pode se dirigir à abertura 

concorrencial privada de atividades econômicas até então exercidas somente pelo Estado, 

mediante reformas constitucionais, revogação ou flexibilização de leis. (MATTOS, 2004).  

A segunda antinomia tange às ações de Visa  entre centralizar e descentralizar. Com 

a criação da Anvisa para se ajustar ao modelo de agência reguladora na economia, a 

necessidade foi centralizar na ampliação e legitimação do poder de regulamentador. Ao 

mesmo tempo, preservou-se o reconhecimento da Anvisa como instância central de 

coordenação de um componente do SUS na proteção sanitária. Ou seja, para coordenar o 

sistema nacional de Visa, em coerência com a diretriz política da saúde que balizou a 

sustentação do SUS, a Anvisa deve coordenar um processo que institua a descentralização das 

ações aos entes federados. A discussão do modelo anterior nos mostra que, desde a separação 

das vigilâncias, em 1975, só o controle de doenças foi estruturado como sistema nacional. 

A antinomia é considerada oposição recíproca, e não dualidade integrada, por 

referência à proposição apresentada no Capítulo II, em Homens livres na ordem escravocrata, 

de Maria Silvia de Carvalho Franco (1983), que articula a categoria da “unidade 

contraditória”, ponto de destaque de seu método de análise. A autora identifica princípios 

opostos de ordenação das relações econômicas do sistema colonial do Brasil. Ao observá-los, 

“não seremos levados a representar a economia colonial como dualidade integrada, mas como 

unidade contraditória”. (FRANCO, 1983, p. 11). Naquele contexto as duas modalidades  

diferenciação e integração  ganham identidade singular na produção mercantil no contexto 

brasileiro, uma não existindo sem a outra, representadas pelos elementos do latifúndio 

escravista moderno. A organização das relações capitalistas no Brasil colonial se deu sobre 
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uma “unidade contraditória”, com suas ambigüidades e tensões, legando à formação social 

brasileira características que persistem ainda hoje. Não se apagaram as conseqüências do 

interesse do colonizador pela opção da economia colonial na ordem escravocrata, no 

componente social brasileiro. Do ponto de vista da economia, aos diversos ajustes se 

sucederam reorganizações produtivas, com reformas do Estado. E não se extinguiram desses 

processos as condições de assimetria entre realidades, que então viabilizaram o modelo 

agroexportador como forma de acumulação, para enfrentar a demanda dos mercados 

europeus, onde o trabalho já era livre.  

Contextualizar as necessidades para a Visa na atual transição da economia dá a 

perceber o caráter da tensão que particulariza o Estado periférico, pós-moderno ou 

contemporâneo, entre as políticas para o desenvolvimento social e para a produção econômica 

 aumenta o descompasso, pois estas são determinadas pela economia global e aquelas têm 

como referência o Estado nacional. Para Cohn (2003), essa situação determina uma 

progressiva debilidade da soberania do Estado para definir suas políticas nacionais.  

Mas os princípios formais que sustentam as políticas em sobreposição  a saúde no 

âmbito do SUS e a Visa tornada regulação  podem ser analisados por meio de novos 

elementos, além dos jurídicos
117

.  

O Estado constrói mediações entre as tensões, com respostas que podem encobrir 

contradições e crises. No caso, desde uma primeira aproximação, os princípios já não parecem 

alinhados  a universalização do acesso aos serviços de saúde, alçado à condição de 

relevância pública e direito social não é conciliável com a regulação de assimetrias para a 

ampliação de mercados, a regulação dos direitos da livre concorrência ou a defesa do 

consumidor no mercado expandido. De um lado, a administração direta mantendo os 

regramentos sem adequação jurídica compatível com padrões de efetividade para a gestão da 
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 Sueli Dallari (2006) examina detalhadamente, do ponto de vista do Direito, a relação entre as leis dos dois 

sistemas, mostrando o de vigilância sanitária subsumido ao SUS. 
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política pública e, de outro, a adoção de novas formas autárquicas com mecanismos gerenciais 

ajustados, com independência decisória dos dirigentes, autonomia financeira e carreira 

pública para os reguladores.  

O desafio que precisa ser interpretado é a conformação desse novo modelo de 

regulação da Visa entre os princípios e as características das duas reformas: a sanitária e a 

regulatória. 

As principais características da reforma regulatória brasileira foram a flexibilização 

dos monopólios estatais, a concessão de serviços públicos à iniciativa privada e as 

privatizações dos setores da economia ligados à infra-estrutura e aos serviços públicos. A 

Visa pertence ao grupo dos serviços públicos cujas normas devem ser ajustadas aos novos 

marcos regulatórios
118

. 

Já para a reforma sanitária, os princípios do SUS orientaram diretrizes de organização 

do sistema de saúde do qual a Visa faz parte  universalidade, com integralidade das ações de 

promoção, proteção, cura e reabilitação, descentralização, com municipalização, e controle 

social da prestação dos serviços. Assim, a proteção sanitária das pessoas aos riscos 

decorrentes do uso, consumo e exposição a produtos e os serviços de saúde (e ambientes) 

devem ser compatíveis com a proteção dos mercados que geram, no contexto da desregulação 

da economia. Para a nova ação de Visa, ao Estado caberá também compatibilizar os 

mecanismos jurídico-institucionais que atendam tanto à eficiência econômica quanto à 

administrativa, entre o bem-estar do consumidor e a garantia de direitos fundamentais do 

cidadão.  

Nesse ponto, os conceitos de biopoder e biopolítica desenvolvidos por Foucault (2004) 

têm elementos analíticos que ajudam a caracterizar a complexidade dessa configuração. No 

estudo da historicidade das relações de poder  portanto, fora dos objetos do sistema do 

                                            
118

 Essa afirmação está sustentada na discussão do modelo regulatório adotado pelo Brasil na Reforma do 

Estado, natureza e modelos de agências nos estudos de Mattos (2004), Brasil (2003), Motta (2007) e Farra 

(2002). 
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direito e da formalização do campo jurídico  Foucault examina os mecanismos evoluídos dos 

dispositivos disciplinares originados no século XVIII. O exercício do biopoder sobre as 

pessoas no Estado contemporâneo concretiza uma biopolítica, compatível com a afirmação do 

novo ciclo do liberalismo da economia capitalista. Nessa situação, a tradicional dicotomia 

entre Estado e sociedade foi superada, com a instituição de uma economia política da vida. 

Segundo Foucault (2005, p. 22-23, grifo nosso), a gestão destes mecanismos fundamenta-se 

em conceitos não jurídicos do poder, mas na nova arte de governar, a “governamentalidade”. 

Para descrever o sistema complexo onde se exercem tais funções, o autor inverte o aforismo 

“a guerra é a política continuada por outros meios” para “é a política que é a guerra 

continuada por outros meios”. 

A questão da Visa se vincula com esses elementos em face da natureza de sua prática, 

pois, ao novo sentido da eficácia do poder disciplinar da inspeção, das sanções, das 

hierarquias e das normas, descrito nas políticas do Estado moderno, Foucault acrescenta a 

fundamentação dos novos mecanismos no âmbito de uma biopolítica. Para o autor, o poder 

político que o Estado neoliberal exerce ajusta a acumulação dos homens com o capital, 

fazendo reinar a paz, mas, longe de suspender a guerra, a reconduz sob uma forma silenciosa, 

reinscrita nas desigualdades econômicas, sociais e nas instituições. Em suma, no liberalismo 

da modernidade, se instalou o império da norma, da lei, do texto, e o que caracteriza o 

neoliberalismo é o fato de o valor econômico ter se tornado constituinte dos indivíduos, que 

são por ele estruturados, e não só controlados pelos códigos físico, moral, militar e médico, 

entre outros.  

Na pós-Revolução Industrial, os Estados da modernidade tardia mudam suas formas 

de responder às funções de controle sanitário, quer seja central ou periférico, segundo o 

código econômico hipertrofiado, onde fica subsumido o ético. A globalização transforma as 
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características dos objetos de proteção sanitária, e a necessidade que redefine o processo de 

trabalho demanda outras relações, para se concretize que a finalidade sanitária.  

Rompendo os contratos sociais e tornando-se o fator central de articulação e 

organização da sociedade, o mercado faz prevalecerem os princípios da esfera privada sobre 

os inerentes à esfera pública e coletiva, “flexiona” os direitos de cidadania equiparando-os aos 

do consumidor. (COHN, 2003, p. 7-8).  

A análise dessa conjuntura requer a inclusão de aspectos do cenário internacional 

próprios da globalização como fenômeno não só econômico, mas de intensificação das 

relações sociais, das comunicações transnacionais e de seu reflexo na reprodução dos sistemas 

jurídicos e políticos dos Estados nacionais fragmentados
119

. (NEVES, 2005, p. 215-226). 

 

6.3 As necessidades no contexto da transição do modelo da Visa 

 

No âmbito do Ministério da Saúde, o novo modelo de regulação para o ajuste 

estrutural econômico do Estado brasileiro circunscreveu mercados setoriais de sua esfera, 

vinculando-os a duas agências reguladoras: a de assistência médica (ANS) e a de produtos e 

serviços de saúde (Anvisa). 

No Brasil e na América Latina, na marcha do capitalismo na pós-modernidade, no 

final do século XX e início do XXI, a rápida sucessão das crises muda as relações de 

produção e cria superposição e defasagem entre as várias divisões sociais do trabalho, tanto 

fora como dentro dos territórios nacionais
120

. Sem que haja rupturas com o modelo da 
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 Aqui, usa-se “globalização” por referência à concepção de Marcelo Neves, em Entre Têmis e Leviatã: uma 

relação difícil, que não a considera apenas econômica e política, mas discute também suas conseqüências sobre 

o Estado democrático de direto. 
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 Segundo Lucchese (2001), o comércio de produtos submetidos a controles não tarifários cresceu de 1%, em 

1974, para 20%, em 1985, no plano internacional. No Brasil, a Anvisa regula cerca de 25% dos produtos que 

participam do PIB nacional. (BOLETIM INFORMATIVO, n
o
 42, abr. 2004).  
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economia, os ajustes são dirigidos pelos vetores externos, que aceleram as mudanças, antes de 

se terem completado as premissas de desenvolvimento social. 

Há que se destacar, no quadro de referência, onde se situa a análise das necessidades 

como antinomias, que, na transição entre os séculos XX e XXI, reeditam, para o sistema de 

saúde e para a sociedade brasileira, as tensões que os princípios e as diretrizes do SUS 

contemplados nas propostas da reforma do setor da saúde prometiam mitigar.  

O percurso do ideário da reforma sanitária para o SUS ainda está inconcluso. Nas 

análises dos autores e estudiosos da saúde pública brasileira, as abordagens são cuidadosas e 

parciais. Alguns deles foram ativistas no próprio movimento da reforma e parecem temer tirar 

conclusões definitivas, tanto pela escassez de dados que evidenciem os rumos como 

irredutíveis quanto por adotarem em tais análises a tradição da “produção teórica militante” 

como aposta na superação de desafios
121

. 

Contudo, entre o texto do SUS e o contexto da globalização, parece rompido o pacto 

social que viabilizou a edição do texto constitucional da saúde. Sua privatização, que se 

amplia sob nuances nem sempre explícitas, adquire formas como terceirizações, 

autarquizações ou focalizações e em marcha acelerada
122

. 

Uma evidência pode ser o contingente de gastos do setor de saúde no Brasil  entre 

recursos privados e públicos, há uma ampliação daqueles. Essa evidência só tem sentido se 

relacionada aos efeitos da desigualdade social, da quase campeã planetária concentração de 
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 Entre outros, Jairnilson Silva Paim pode ser destacado com essa característica. Autor consagrado na área de 

saúde coletiva, professor-pesquisador do ISC da UFBA, formador de centenas de profissionais em saúde pública, 

é um dos expressivos exemplos desse empenho “teórico-militante”. Em suas publicações  Saúde pública e 

reforma sanitária (2002), A crise da saúde pública e a utopia da saúde coletiva (2000) e o Desafios para a 

saúde pública no século XXI (2006), analisa as evidências da organização e da política no SUS e reflete sobre as 

possibilidades.  
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 Em seis anos, 10,2 milhões passaram a ter um plano privado; o total subiu de 34,5 milhões para 44,7 milhões, 

com variação de 30%. A taxa de cobertura cresceu de 20,8% para 23,9% para a população brasileira. A expansão 

está concentrada nas classes sociais C e D, pois não tem mais como crescer nas A e B. Nos últimos dois anos, 

uma cooperativa médica do Rio de Janeiro cresceu 27%, e seu superintendente geral atribui o aumento ao “sonho 

de consumo das classes C e D, que, depois do automóvel, celular e TV por assinatura, passam a desejar um plano 

com bom padrão de assistência”. Para ele, o aumento de renda ocorre junto com a piora no atendimento no 

serviço público e impulsiona a demanda por plano de saúde privado”. (GÓIS, Antônio. Saúde privada cresce 

30% desde 2000. Folha de S. Paulo, São Paulo, 4 mai. 2007). 
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renda da realidade brasileira. Para o componente assistencial, o regime de mercado da saúde 

estabelece relações com o regime de política social, que em geral distorce o princípio da 

universalidade
123

. Na combinação dos regimes, o acesso à alta complexidade da assistência 

universal não raro favorece o consumidor do mercado  e não o usuário público , tornando 

inconcluso também o conceito de regulação sanitária para a realidade brasileira. Autores 

como Gerschman (1995) destacam que, após o pacto da Constituinte, a reaglutinação das 

forças sociais liberais pró-ampliação dos mercados na assistência engendra uma oposição aos 

princípios da reforma sanitária, ao mesmo tempo em que constatam também a ampliação de 

atores e sujeitos políticos que os defendem. Na sociedade complexa, nem sempre são nítidas 

as expressões dos interesses divergentes
124

.  

No âmbito da internacionalização da economia, a saúde participa como uma das mais 

destacadas áreas de acumulação e produção, e as dinâmicas nas relações entre países centrais 

e periféricos, mantidas as assimetrias, definem compromissos nem sempre conciliáveis entre 

os interesses. A estrutura de valorização do capital no sistema de saúde ampliou para outro 

pólo de atração, de formação mais recente, o componente de investimentos do complexo 

médico-industrial já organizado desde os anos 1980  o complexo médico-financeiro. No 

primeiro, o que molda o comportamento dos agentes é a valorização calcada na atração para a 

tecnologia; no segundo, a valorização financeira do capital investido
125

. Com todas as novas 

articulações necessárias à ampliação da Visa como regulação econômica, suas necessidades 
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 Em 2006, o gasto per capita em saúde no Brasil foi de R$ 320,00/ano (U$ 145/ano), dos quais 45% são gastos 

do sistema SUS e 55%, do subsistema privado. O gasto brasileiro é o segundo menor da América Latina 

(Argentina: U$ 658; Chile: U$ 336; Colômbia: U$ 186), e a média entre países desenvolvidos é de dez vezes 
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com 90% na lógica de managed care, modelo de atenção gerenciada. De 2000 a 2005, em percentual do PIB, o 

gasto variou de 3,09% a 3,61%. (SILVA, Hudson Pacífico da. Regulação econômica do mercado de saúde 

suplementar no Brasil. Boletim do Conasems. Teses e Plano de Ação - 2006-2007. Brasília: Conasems, nov. 
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 Os planos de saúde fizeram doações no valor de R$ 7,2 milhões a 29 deputados federais e 2 senadores, sendo 

a maior doadora a Unimed de São Paulo. (PINHO, Ângela; NAVARRO, Sílvio. Doação de planos de saúde 

cresce 757% na eleição e bancada dobra. Folha de S. Paulo, São Paulo, 17 jul. 2007. p. A-7) 
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 Informação fornecida por Cid Manso de Mello Vianna, IMS/URRJ, no II Congresso Internacional de 

Economia da Saúde, “Estrutura de valorização do capital no sistema de saúde: o complexo médico industrial 

versus o complexo médico financeiro”, em Havana, em 2007.  
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ligadas às funções sanitárias continuam, no Brasil, a dizer respeito às questões da saúde e da 

doença e seguem vinculadas aos padrões de normatividade socialmente construídos no plano 

coletivo.  

Nesse sentido, aumentam os riscos sanitários em relação estreita com os processos 

sociais globalizados  o aumento das doenças oncogênicas é uma evidência inconteste. Cabe 

à Visa construir instrumentos que suplantem as frágeis correlações epidemiológicas entre sua 

ocorrência e o consumo de produtos, o uso de tecnologias ou a exposição às condições dos 

ambientes alterados. O princípio da precaução não se funda em mensuração probabilística, 

mas na construção social de novos consensos para a proteção aos riscos, na mediação entre 

interesses da saúde e da economia.  

Às restrições econômicas, as lastreadas políticas de bem-estar dos países centrais 

respondem criando novas formas de fronteiras para a proteção interna. As restrições se fazem 

em nome da proteção sanitária, para impedir a disseminação dentro de seus territórios tanto de 

doenças no sentido estrito como das “doenças sociais” dos países periféricos. No contexto da 

regulação internacional, os riscos sanitários assumem múltiplas faces, nem sempre reveladas e 

de soluções controversas  por um lado, restringem normas sanitárias, para que não sejam 

usadas como barreiras não tarifárias, e, por outro, as normas sanitárias justificam restrições 

encobridoras de xenofobia e discriminações étnicas, legitimando o fechamento das fronteiras. 

Os riscos globalizados fazem parte da pauta das controvérsias entre a OMC e as 

recomendações da OMS. O problema pode ser relativo aos organismos geneticamente 

modificados ou ao risco de novas pandemias contemporâneas como a Sars
126

 ou a chamada 

“doença da vaca louca”. Para a Visa do século XXI, as novas necessidades tendem a produzir 

um regime global de proteção, mas sempre determinado pela preponderância dos mercados.  
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 As doenças mencionadas são potencialmente de alta transmissibilidade, podendo ser as pandemias da pós-

modernidade: a síndrome respiratória aguda severa (SARS), o “mal da vaca louca”, a encefalopatia 

espongiforme transmissível (EET). 
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Nesse contexto, a inversão foucaultiana do paradoxo clausewitziano se reverte, e ele 

reaparece, nos primeiros anos do século XXI, em sua versão original  após o fim da Guerra 

Fria, a política internacional volta a se perpetuar por meio do recurso à guerra. (SARAIVA, 

2006, p. 70). 

Reafirmada na regulação com ênfase econômica e com o deslocamento da qualidade 

para a segurança do consumo, a necessidade da Visa altera o processo de trabalho para 

assegurar a rastreabilidade dos produtos. Na sociedade de risco, a rotulagem e sua decifração 

se expandem dos medicamentos até os alimentos. 

O caráter de verdade técnico-científica que deve embasar as normas é definido em 

foros transferidos do Estado para o mercado, no regime de comércio multilateral.  

Por fim, no âmbito do sistema nacional de saúde, as necessidades se relacionam ao 

processo de trabalho da Visa como regulação na construção do regime de política social. Para 

tanto, o risco sanitário deve ser decodificado, reconhecido, analisado e comunicado à 

sociedade. Além das novas articulações científicas disciplinares das normas e novas 

tecnologias, a sustentação política do regime de política social precisa de atores sociais 

capazes de dar poder à seletividade estatal na formulação de políticas, ou no seu 

reordenamento. Na coordenação de um sistema descentralizado, a Visa como regulação deve 

recompor os mecanismos formais das normas sanitárias que atuam alheias às diferenças que 

os riscos sanitários representam para as novas configurações sociais. O risco sanitário 

assumido como objeto de complexidade deve ampliar as técnicas da epidemiologia e agregar 

conhecimentos do campo social a sua análise e intervenção. Na Visa como regulação no 

regime de política social, o novo conhecimento para suporte das intervenções caminha na 

contramão do movimento por onde se deslocou a construção da normatividade da clínica e da 

epidemiologia do risco.  
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6.4 O saber no modelo da regulação: da economia, da epidemiologia e do direto 

social 

 

O conhecimento passa a ser considerado diretriz nuclear no desenvolvimento 

organizacional nas agências regulatórias, incluindo-se a sanitária. Um dos pressupostos da 

reforma do Estado é sua eficiência administrativa, com a adoção de padrões gerenciais que 

afastem a imagem da burocracia obsoleta, “sendo necessário primeiro desregular, para a 

seguir, regular por novos critérios e formatos mais democráticos, menos intervencionista e 

burocratizados”
127

. Portanto, o novo campo de conhecimento para fundamentar a prática da 

regulação sanitária tem íntima relação com o delineamento das novas necessidades entre a 

vigilância dos riscos sanitários e a regulação calcada na análise da produção e distribuição de 

seus objetos de atuação, ou com ambas. Para orientar essa discussão, pode-se tomar como 

referência a nova missão da Anvisa: “proteger e promover a saúde da população garantindo a 

segurança sanitária de produtos e serviços e participando de seu acesso”
128

.  

Foucault (2004) nos dá uma visão histórica de interesse para a Visa. É possível 

reconhecê-la pelas áreas de conhecimento que sustentam suas diversas racionalidades, na 

transição entre os macroprocessos que marcam as transformações do papel do Estado. A 

ênfase do estudo de Foucault é o neoliberalismo, renascido do liberalismo clássico, depois das 

diferentes modalidades de Estado ampliado do pós-Guerra. Nesse sentido, alguns saberes 

merecem ser destacados  o conhecimento jurídico do Direito e a Economia, que participam 

da construção do modelo de regulação da Visa.  

1) A razão jurídica aparece como extrínseca ao Estado nascente, com a função de 

contê-lo, na garantia dos direitos dos “súditos” estatais. Essa racionalidade jurídica 
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 Recomendação do Conselho de Reforma do Estado, criado pelo decreto n
o
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em: 6 jun. 2007. 
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opõe-se menos à polícia mercantilista do que à face policial da governamentalidade 

clássica, do Estado liberal.  

2) A Economia surge, na relação com o mercado, com o deslocamento do lugar da 

jurisdição, no mercantilismo, para o lugar da veridicidade. Ou seja, o mercado migra 

do lugar da justiça dos preços para o lugar da verdade na produção de riquezas, 

revelando-se uma potência para a ação do Estado. O liberalismo concebe o mercado 

como regido por leis naturais  quanto mais intocado, mais enseja a formação do preço 

“normal” e da riqueza “natural”. Para que o mercado seja espaço de troca entre 

agentes, não cabe um terceiro governá-lo; a razão do Estado é deixá-lo livre (laissez-

faire). Esse é o contexto do nascimento da economia política como forma de cálculo e 

racionalidade para informar a prática governamental de atuar apesar dele, e não sobre 

ele, mantendo seu princípio de verdade. Nesse sentido, a economia política desenvolve 

mais que conhecimento sobre a produção e a circulação de riquezas  torna-se o 

“método de governo suceptível de assegurar a prosperidade de uma nação”, uma 

espécie de reflexo geral sobre a organização e a limitação dos poderes da sociedade. 

Diferentemente do pensamento jurídico, a economia política nasce por dentro do 

Estado, e seus instrumentos se desenvolvem no sentido de medir a eficácia das 

intervenções, seu êxito ou seu fracasso, e menos no de responder sobre sua 

legitimidade.  

Foucault (2004) considera que há na via jurídica um deslocamento do centro de 

gravidade do Direito, que se dirige cada vez menos ao homem e cada vez mais à 

governamentalidade, nos limites possíveis e desejáveis de sua atuação, pelas fronteiras de 

utilidade de suas intervenções. Instala-se uma divisão entre o utilitarismo público e a 

liberdade de troca individual no mercado, ou entre sujeitos de direitos e sujeito econômico. O 

sujeito de direitos não obedece à mesma lógica do homo oeconomicus . No primeiro, há uma 
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espécie de transcendência, uma renúncia a seu direito individual, egoísta ainda que original. 

Essa dualidade instaurada pelo liberalismo é recoberta por uma categoria geral  o interesse 

como critério de utilidade jurídica.  

Em síntese, segundo Foucault, no liberalismo, a soberania do Estado é contida frente 

ao econômico, pondo o direito sob o signo do utilitarismo público, cindindo o indivíduo entre 

econômico e jurídico, e a política é redefinida como um jogo entre interesses. A 

governamentalidade passa a ser definida em função da racionalidade dos governados.  

No neoliberalismo, alteram-se as racionalidades. Os novos liberais recompõem 

conceitos e estratégias para responder à crise econômica. A nova ordem da razão mantém a 

exaltação para o mercado, e se imputa ao Estado a responsabilidade por todos os infortúnios. 

O neoliberalismo outorga agora ao próprio mercado a limitação do Estado. A economia 

política interna ao Estado liberal assume no princípio da regulação estatal sua externalidade  

é “um Estado sob vigilância do mercado e não mais um mercado sob vigilância do Estado”. 

(FOUCAULT, 2004, p. 102). O mercado passa a ser organizador da dinâmica social e, nessa 

perspectiva, capaz de gerar o desenvolvimento. Ao criticar o Estado, esvazia a esfera pública 

do conteúdo ético e normatizador da vida social. Por contraponto, a esfera privada passa a ser 

associada à idealidade da competência e da eficácia. O mercado não é mais o lugar da 

verdade; agora é reconhecido como o lugar da concorrência, que só se efetiva na reiteração da 

desigualdade concorrencial. Ao Estado neoliberal cabe não só garantir a propriedade privada, 

da racionalidade jurídica liberal, mas atuar na produção das condições formais que 

possibilitem a existência e o perfeito funcionamento da concorrência. Instala-se uma 

governamentalidade ativa, que reconhece a assimetria entre os concorrentes e viabiliza as 

condições em que transcorre o jogo. No modelo da regulação neoliberal, a 

governamentalidade exige um Estado ativo  só que menor ou mínimo , que governa para o 

mercado. 
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Emprestado dos conceitos foucaultianos nessa perspectiva, o novo saber que 

fundamenta a intervenção da Visa como regulação tem dupla inflexão: 1) Entre os novos 

conceitos advindos do Direito e da Economia Política que se ajustam à governamentalidade 

dirigida a adequar condições para o mercado, quais são os que possibilitam operarem-se 

práticas sanitárias de proteção das pessoas e controle dos produtos? 2) No interior dos novos 

requerimentos da regulação, a distinção entre os regimes do comércio multilateral e os da 

política social, de cientificidade e de proteção aos mecanismos de captura por interesses 

particulares ou da política
129

.  

A medicina clínica discutida no modelo da proteção nos permitiu compreender os 

mecanismos que engendraram sua atuação no controle das pessoas e, com a formalização da 

epidemiologia, das populações. Os padrões da normatividade biológica instrumentalizaram as 

ações de saúde no controle das doenças, em especial as epidêmicas, legitimando a face 

policial da ação sanitária nas suas diversas técnicas. A epidemiologia do risco, por sua vez, 

fundamentou a separação das vigilâncias e a conformação do novo modelo de controle como 

Visa.  

Assim, na relação entre os modelos da proteção e da vigilância, o saber 

epidemiológico foi um elemento essencial na definição dos novos instrumentos e no modo 

pelo qual a prática tecnológica se instituía e separava as áreas de atuação. Na transição atual 

entre os modelos de vigilância e regulação, a economia e o direito articulam, como fez no 

anterior a epidemiologia, os saberes que redefinem as práticas sanitárias.  

Transformada na epidemiologia do risco, a epidemiologia clássica perdeu a 

possibilidade de ser, como fora na origem, a disciplina sobre a qual se fundamentam as 
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 A discussão teórica de Mattos (2004) sobre modelos de agência detalha os mecanismos e a fundamentação 
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condição da livre concorrência do mercado regulado. O insulamento técnico seria outro mecanismo protetor, em 

que o caráter de cientificidade dos argumentos que fundamentam a norma regulatória deve afastar qualquer juízo 

político.  
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práticas da saúde pública, em especial quando a necessidade da proteção aos riscos deve ser 

recortada no plano coletivo. Quando a epidemiologia ampliou sua atuação junto às 

especialidades médicas, enfatizou-se o enfoque fisiopatológico, afastando as manifestações 

relativas a aspectos sociais, nas dimensões políticas e econômicas ligadas ao adoecimento. 

Nessa perspectiva, opõe-se à idéia da saúde como direito e abstrai a necessidade de mudanças 

estruturais que recomponham poder ou distribuição de recursos sociais. (LUIZ; COHN, 2006, 

p. 2.346).  

Para as intervenções na saúde pública, as novas estratégias advindas do saber 

epidemiológico determinam para a vigilância abordagens fragmentadas na estrutura 

epidemiológica das doenças, com técnicas de controle que revelam a desistência de se 

tornarem os avanços da ciência e da técnica acessíveis a todos, conforme enuncia o plano 

político e jurídico do SUS. Nesse sentido, a missão da Anvisa, no que tange ao acesso a 

produtos e serviços de saúde, repõe os termos das antinomias já apontadas, na direção de se 

buscarem relações com o regime da política social, reafirmando a Visa como área da saúde 

pública.  

Por outro lado, a mudança da natureza da intervenção estatal na economia tem reflexos 

claros nos sistemas de proteção social. Quando assumida na economia de mercado, a saúde 

tem um diferencial na relação com os mercados tradicionais de commodities, pelo risco e pela 

assimetria de informações, falhas que são apontadas como imperativas para a ação do Estado 

na regulação. (SILVA, H., 2003). Assim, o ambiente regulatório nacional que passou a fazer 

parte da expressão das necessidades da Visa demanda que ela exerça parte da natureza 

responsiva da política regulatória. 

O saber que opera os padrões de normatividade da Visa na regulação atua com novas 

questões do conhecimento econômico como a identificação do nível de oferta e dos elementos 

que compõem a demanda dos mercados dos objetos sobre os quais atua. Além disso, 
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agregam-se à função reguladora a identificação dos componentes dos custos, gastos, níveis de 

lucratividade, combinações e adequação entre eles nos respectivos processos produtivos, 

padronizações organizacionais e mecanismos de garantia de eficiência na produção. Em suma, 

os saberes para a Visa no modelo da regulação só podem ser pensadas como questões da 

complexidade, seja pelas múltiplas determinações que a condicionam, seja pelas respostas 

antagônicas que cumprem. 

Os campos econômico, jurídico social e biológico devem ser considerados em 

conjunto, como interdependentes, mostrando ser a vigilância sanitária uma área do 

conhecimento particular da saúde pública ou da medicina social, com vinculação às teorias 

das ciências sociais, da economia e do direito, em particular. Sem esses vínculos, são 

improváveis a apreensão e o controle do risco sanitário, na sociedade contemporânea. 

Para o estudo e a tipificação dos riscos na modernidade pós-industrial, alguns autores 

fazem articulações que consideram informações advindas de grande parte dos aspectos da 

vida social, ou novos repertórios interpretativos, nas sociedades de risco. (SPINK, 2001). Em 

geral, essas abordagens ampliam as triangulações das análises de risco entre os instrumentais 

da quantificação, para os cálculos, as abordagens sociológicas  com crescente destaque 

cultural , para as análises da percepção e o instrumental da administração, do planejamento e 

da política, para o gerenciamento. Um exemplo frisante de aplicação fundada na análise do 

risco é o processo de elaboração e aplicação do Codex Alimentarius, mostrando que a 

organização do saber da Visa no modelo de regulação se determina tanto pela natureza dos 

conceitos que aplica como pela preponderância do regime em que atua. Instituído no âmbito 

da OMC, o Codex adota comitês técnicos que separam em diversas instituições e diferentes 

países os componentes da triangulação. Desse deslocamento da responsabilidade e da 

possibilidade de acompanhamento pelos países do processo de análise como um todo resultam 

normatizações desconectadas com as realidades nacionais. Muitas vezes, as negociações são 
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entre países com profundas assimetrias na inserção na economia global, em foros comerciais, 

onde as normas  revestidas de fundamentos técnico-científicos de verdades universais  

buscam legitimar processos de concorrência como se fossem entre iguais. Nesses casos, a 

regulação cumpre plenamente as previsões foucaultianas, e se impõe o regime de comércio 

multilateral, expondo a debilidade das decisões nacionais e a maior debilidade do regime de 

política social.  

O entendimento da política social como parte do processo de controle dos 

antagonismos implica que se apreenda o fato de que expressa, em sua realização e em suas 

modalidades, a relação das forças sociais no nível das sociedades concretas. 

(DONNANGELO, 1979, p. 46 ). 

Nesse sentido, quando incorpora a política social, a regulação pode fazê-la 

corresponder imediatamente ao interesse econômico, quer por ativar determinadas áreas de 

produção, quer por garantir salário indireto, o que se reflete na redistribuição da renda e 

amplia o consumo. Além disso, tem a vantagem de não incidir diretamente sobre o capital, 

sempre que os custos são socializados, sobretudo com a participação do Estado. Assim, dentro 

de certos limites, as políticas sociais manipulam o interesse econômico e adquirem um 

potencial de utilização no processo político. Contudo, há que se considerar as dimensões 

jurídicas da sustentação dessas políticas, capazes de desenvolver aparatos mais compatíveis 

com direito concorrencial e direito social. A proteção aos riscos sanitários como integrante de 

política social deve ampliar a esfera pública apoiada em pluralismo de valores, vinculados ao 

fortalecimento do Estado democrático de direito. Ativo na governamentalidade das condições 

do mercado, o Estado da regulação ainda controla o desenvolvimento dos antagonismos 

políticos e dos interesses particulares e se reveste facilmente do caráter de entidade 

representativa dos interesses coletivos. Apesar da flutuação do valor da vida humana e da 

ainda insuficiente vinculação de sua relação aos riscos sanitários, seu significado na 
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reprodução social não pode ser captado por compartimentos. Nas determinações econômicas e 

políticas, ela está junto com as demais práticas sociais referidas às condições gerais do 

processo de acumulação e reflete suas contradições. (DONNANGELO, 1979). 

 

6.5 Os instrumentos e os meios da organização do trabalho da Visa como 

regulação 

 

O modelo tecnológico da vigilância consolidado nas ações estruturadas sob os 

conceitos de controle e de qualidade foi ativo nas fases da economia desenvolvimentista, 

concorreu para a afirmação do capitalismo industrial brasileiro e foi superado. Naquele 

modelo, a produção nacional estava mais protegida no mercado interno, entre os vários ciclos 

da economia ao longo do século XX, e a atividade normativa da Visa pôde retratar essa 

circunstância. (COSTA, 2004, p. 252-272). 

Para uma nova organização tecnológica do processo de trabalho como regulação, 

devem-se considerar as novas características do regime de comércio multilateral e do regime 

de política social. No primeiro, as relações econômicas expostas nas assimetrias entre 

interesses nacionais debilitados, na globalização, distinguem-na da situação anterior. No 

segundo, as ações dos sistemas de saúde e de Visa devem ser efetivamente integradas.  

Um novo modo de se construir a Visa no modelo de regulação se sustenta na 

compatibilização entre essas unidades contraditórias dos dois regimes, com a diferenciação e 

integração. Essa ressignificação da Visa no sistema de saúde e na sociedade percorre 

vinculações em âmbitos distintos como verdadeiros desafios.  

O primeiro deles é ampliar a participação do governo na definição de estratégias de 

regulação dos mercados da saúde, realinhando a política no apoio da construção de uma 

agenda de fortalecimento dos princípios constitucionais do SUS. Nessa perspectiva, a 
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governamentalidade não se dirige ao primado do mercado concorrencial como capaz de 

assegurar a efetivação de políticas sociais com valores de universalidade. O modelo 

institucional da agência demandaria a criação de instrumentos de transparência ampliada, para 

além dos interesses do mercado regulado dos produtos e dos serviços privados de saúde. À luz 

da missão institucional, os mecanismos de regulação sanitária incluem instrumentos de 

regulação sobre o sistema de saúde vinculados ao acesso aos serviços não só da proteção 

como também da atenção, com o primado da qualidade. O espectro do consumidor para o 

campo de abrangência da Visa inclui, além dos que têm acesso ao consumo por mecanismos 

do livre mercado, o uso de produtos e serviços de saúde por amplas parcelas de usuários do 

sistema público, que, no Brasil, está ainda assegurado. Nessa medida, a redução ou 

eliminação dos riscos sanitários decorrentes do consumo, do uso ou da exposição aos 

produtos e serviços de saúde como expressões de valor constitucional devem ser instituídos 

no campo jurídico e “relegitimados” socialmente. No âmbito dos institutos normativos que 

fundamentaram sua criação, a agência de regulação sanitária já tem instrumentos de 

acompanhamento por órgãos do Executivo  e não só dele , que merecem revisão para se 

assegurar a estratégia institucional da transparência. As metas do PPA, acompanhadas, no 

Ministério do Planejamento, pelo Sigplan, e os indicadores do Sisplam, monitorados pelo 

próprio Ministério da Saúde, devem buscar coerência com as funções da Visa nas relações 

tanto com o mercado regulado quanto com o sistema de saúde. As Resoluções da Diretoria 

Colegiada (RDC) da agência, instância habilitada juridicamente para a emissão das instruções 

que cumprem funções essenciais para o mercado regulado e para a saúde pública, demandam 

harmonização que compatibilize diretrizes nos dois âmbitos. Quando se dirigem em especial à 

área de atuação de serviços de saúde, as instruções controlam antagonismos políticos e de 

interesses, em geral polarizados entre ampliação do acesso ao setor público e ao mercado 

privado. Na sociedade desigual e ungida pelo valor do consumo, mecanismos que 
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contemplam apenas um dos pólos devem ampliar na esfera pública a construção de 

legitimação apoiada em pluralismo de valores
130

. 

As regulações entre as agências dos mercados da saúde não deveriam ser distantes e 

independentes  pelos princípios do SUS, há interação entre os sistemas público e privado 

suplementar. O complexo industrial da saúde deve fazer parte do conhecimento da regulação 

sanitária, e a interdependência entre setores parece evidente. O mercado de assistência pratica 

a seleção de riscos e a barreira de acesso, e o paciente de alto risco amplia o risco econômico 

do empreendimento, segmentando-se grupos de prêmios segundo o risco. Por outro lado, o 

aumento de custos no setor saúde liga-se tanto à expansão horizontal e vertical da cobertura 

quanto às incorporações tecnológicas. O crescimento da cobertura pelo SUS abrangeu novos 

segmentos da população como usuários, incluindo o aumento da oferta de novos serviços 

como tratamentos odontológico e fisioterápico. As inovações tecnológicas em saúde, por sua 

vez, voltam-se mais à aplicação em meios diagnósticos e terapêuticos do que em meios que 

venham a diminuir o custo do processo interno dos tratamentos. Nesse sentido, o 

desenvolvimento de novos equipamentos médicos implicou um encarecimento dos serviços, 

ao mesmo tempo em que passou a haver uma verdadeira revolução na organização dos 

serviços de saúde, incluindo novos patamares de concentração econômica, nova divisão social 

do trabalho médico e grande mudança no próprio campo da técnica médica. (SILVA, H., 

2003). 

                                            
130

 Um exemplo para esse argumento são os processos que buscam ampliar a qualidade dos serviços hospitalares, 

de reconhecida deficiência no setor público. As RDC relativas ao reconhecimento da acreditação (a de 29 de 

maio de 2002, que reconhece a Organização Nacional de Acreditação (ONA), e a de 26 de maio de 2006, que 

aprova o Manual Brasileiro para o Processo de Acreditação) não formalizam sua aplicabilidade no âmbito do 

Programa Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde (Pnass-2006). O resultado da avaliação nacional mostra 

nítida vinculação entre gradientes de qualidade e densidade tecnológica ou de qualidade e concentração de renda 

(melhor qualidade concentrada no sudeste, entre hospitais de complexidade terciária). Os mecanismos de 

acreditação de reconhecimento internacional não são aplicáveis à intervenção em questões vinculadas à liderança 

da gestão administrativa e na carência de recursos e financiamento público. A ampliação desse debate pode 

trazer para a análise de risco da infecção hospitalar a formação de novos valores, capazes de aproximar a 

regulação da Visa do regime de política social.  



 238 

No quadro mais geral da crise dos sistemas nacionais de saúde, os países migram para 

o modelo contratual de financiamento e a provisão dos serviços, estímulo complementar para 

as políticas de controle dos gastos no nível da macroeconomia, a fim de gerar maior eficiência 

e capacidade de resposta aos usuários no nível microeconômico. (COSTA, N., 2001, p. 303). 

No Brasil, a despeito das dificuldades, sobretudo na legitimação social e política da ampliação 

das fontes de financiamento, e da urgência da melhora da qualidade da atenção médica, não se 

pode falar numa crise no SUS. Em particular, nos Estados com maior concentração de 

serviços de alta tecnologia como São Paulo, onde proliferam as organizações sociais (OS) 

substituindo mecanismos da administração direta por contratos de metas, as mudanças nas 

modalidades de gestão parecem corroborar o autor.  

No âmbito interno do Ministério da Saúde, o segundo desafio é articular a Visa sem 

subsumi-la à vigilância das doenças e dos ambientes ou aos objetos ligados à Secretaria de 

Vigilância da Saúde. As várias características da transição epidemiológica da realidade de 

saúde brasileira realçada no processo de envelhecimento populacional, com baixa taxa de 

fecundidade e aumento na expectativa de vida, merecem intervenções transversais no sistema 

de saúde e a efetivação de ações intersetoriais como política. O perfil de morbi-mortalidade, 

antes infecto-parasitário, transformado pela predominância de doenças degenerativas, 

intoxicações, tumores, transtornos mentais, violência, acidentes de trânsito e ocupacionais, 

típicos da sociedade pós-industrial urbana de economia periférica, com um dos menores 

índices de Gini
131

 do planeta, indica necessidade de revisão da base conceitual sobre a qual se 

assenta o conceito de risco sanitário  a volta para uma teoria social da saúde, capaz de buscar 

alternativas para as intervenções fragmentadas no marco da epidemiologia do risco. A mera 

agregação institucional como “vigilância da saúde”, sem revisão crítica do conceito sobre o 

qual se busca operar a agregação, não tem ampliado a efetividade das estratégias de 
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 O índice de Gini, criado pelo matemático italiano Conrado Gini, é um instrumento para medir o grau de 

concentração de renda em uma população. Varia de 0 a 1  quanto mais próximo de 1, pior é a distribuição de 

renda. 
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intervenção. Nesse sentido, as reformas institucionais entre as atuais vigilâncias não devem 

ser assumidas como simples reajustes organizacionais. A subtração de objetos da Visa como 

ambientes, ou portos e aeroportos, ou alimentos parece mais afeta à composição de estratégias 

voltadas para a racionalidade da governamentalidade dirigida ao regime de comércio 

multilateral do que à política social. Articulada em construções discursivas como equivalente 

à vigilância da saúde pública, a vigilância da saúde  ou em saúde , impele a equívocos que 

tendem a excluir a Visa da relação com o termo “vigilância” e, conseqüentemente, do próprio 

campo de atuação da saúde pública. Parafraseando Foucault, para fazer reinar a paz silenciosa 

sobre litígios encobridores da “guerra fria” da desigualdade social, os indicadores de saúde 

revelam mas não aquecem suficientemente o debate social para gerar mudanças. 

O terceiro desafio concerne às unidades federativas que compõem o sistema nacional 

de vigilância sanitária, na programação das diretrizes do PDVISA, plano direto da Visa, em 

processo de construção, articulado ao do Pacto da Saúde. A revisão das prioridades das ações 

deve considerar as análises dos riscos, utilizando-se da triangulação  mensuração, percepção 

e gestão  como fundamento da responsabilidade sanitária explicitada em cada um dos níveis 

de gestão do sistema. Na construção dos novos pactos, os sistema locais de saúde devem 

repolitizar o sentido da proteção às pessoas no ato de se vigiarem o consumo e o uso do 

produtos, despoliciando a saúde.  

Para o regime de política social, a intersetorialidade para políticas sociais deve definir 

seus marcos teóricos e seus indicadores de acompanhamento dos projetos integradores de 

inclusão social, de modo que a ênfase não recaia sobre a dimensão econômica  na contagem 

dos dias ou das de produção perdidas  dos critérios propostos pelas agências bancárias de 

fomento internacional à saúde. A interação com a sociedade deve reconstruir valores culturais 

no âmbito dos direitos sociais.  
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Os compromissos constitucionais com o Estado democrático de direito e com as ações 

dos objetos da Visa ampliam os espaços sociais. Nesse sentido, se insere a Conferência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Conavisa), tratada como área temática específica da saúde e 

submetida à aprovação do Conselho Nacional de Saúde. O relatório final da I Conavisa 

mostra o reconhecimento social quanto a sua vinculação com as questões da proteção aos 

riscos como necessidade sanitária no SUS
132

. 

Finalmente, cabe destacar as técnicas de “vigilância” capazes de vincular a ocorrência 

de eventos adversos com a saúde das pessoas, ou seja, de recuperar o elo perdido entre os 

objetos da Visa em 1975-1976. Com os sofisticados suportes que a informática disponibiliza 

atualmente, é operacionalmente viável a adoção de estratégias que organizem sistemas 

nacionais de informações, em processos articulados em conjunto com os demais entes 

federados
133

. Ao modelo de regulação da vigilância do século XXI, isso permite incluir em 

seu novo processo de trabalho técnicas de “vigiar” riscos das pessoas que usam, consomem ou 

se expõem aos objetos sobre os quais atua a Visa. O novo modelo tecnológico da Visa como 

regulação pode recompor o elo rompido em 1975.  

 

6.6 As finalidades da regulação 

 

As finalidades do processo de trabalho em saúde coletiva que organiza 

tecnologicamente as práticas da Visa como novo modelo de regulação resultam das 

necessidades que a dinâmica social, na interação com o Estado, consiga selecionar. A 

sociedade brasileira pode se diferenciar na constituição de uma esfera pública capaz de 

individualizar as relações entre espaço e interesses privados e espaço e interesses estatais, na 

consolidação de um efetivo Estado democrático de direito? Essa resposta definirá as 
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 Veja-se o relatório final da I Conferência Nacional de Vigilância Sanitária. Brasília, 2001. 
133

 A Anvisa criou algumas iniciativas nessa direção, no Núcleo de Vigilância de Eventos Adversos e Queixas 

Técnicas (Nuvig), a partir de outubro de 2005.  
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características gerais, ainda imprecisas, da Visa no novo modelo de regulação. Longe de ser 

apenas questão técnica, como propõem as premissas do modelo de regulação estritamente 

econômico, o novo arranjo tecnológico do trabalho de regulação sanitária é uma questão 

política, longe também da concepção redutora que se imputa ultimamente ao termo “política”. 

Para a conformação do modelo, a política que se requer opera mediações entre as dimensões 

não apenas econômica, mas também a jurídica e a sanitária; em síntese, capaz de recompor a 

Visa como produção social. Nesse sentido, a reinterpretação da história das políticas públicas, 

econômicas e sociais na tradição brasileira deve ser permanentemente exposta aos operadores 

da Visa.  

O Estado brasileiro estruturado no liberalismo econômico, de matriz autoritário e 

centralizador, conferiu às políticas sociais, desde a origem, uma condição de fragilidade. A 

recuperação histórica de cada modelo de Visa que se trouxe neste estudo buscou demonstrar a 

impossibilidade da separação entre os processos da reorganização produtiva nas transições 

econômicas e o componente social. A Visa desde sempre se situa na intersecção entre 

políticas econômicas e socais e assistiu, durante todo o longo do século XX, a estas serem 

instituídas por aquelas, e nunca ao contrário. Ao cabo de um processo de um século, numa 

dinâmica mais ou menos cooptada pelas elites dominantes  como avaliam alguns autores , a 

sociedade instituiu formalmente um Estado democrático de direito no Brasil. Em termos 

teóricos, está dada uma possibilidade nova de construção para políticas sociais, e só nessa 

perspectiva se pode supô-la não mais instituída, mas instituinte  se suportada no 

reconhecimento social de valores humanísticos universais. 

Por outro lado, a política de saúde no capitalismo pós-industrial mudou sua relação 

com o processo de desenvolvimento da economia do país  não é mais sua condição. A 

preservação quantitativa de corpos sadios para venderem sua força de trabalho livre não é 

mais uma necessidade que o Estado considere para formular a política de saúde.  
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Comparadas às dos países europeus no mesmo período, nossas políticas sociais 

iniciadas na década de 1920 são produções antes do espaço estatal que de uma esfera pública, 

ausente na sociedade brasileira do Estado Novo. Aquele Estado nacional nascente precisou 

criar um mecanismo de legitimação e obter base de apoio social ao novo modelo de 

desenvolvimento. Foram contemplados setores da classe média e do movimento operário, 

estes últimos, até então, muito ou totalmente alijados da vida política nacional. (CERVO, 

2002). Nossas políticas sociais são contemporâneas à entrada da economia no capitalismo 

industrial, mas o Estado Novo, com seus sete anos de ditadura, obstou o caminho da 

construção de uma democracia efetiva. No Brasil, as políticas sociais não nascem do conflito 

de classes, mas são forjadas para a base de sustentação necessária à mudança da configuração 

política que dirige a transição econômica. 

Assim, na sua história, a dinâmica e o papel da organização das forças sociais, os 

sindicatos, em especial, na sua relação com o Estado para a viabilização das políticas, 

conhecem desde a origem o estigma dos mecanismos de cooptação. Nas palavras de Claus 

Offe (1984, p. 165): “Cooptação pode significar, por um lado, um deslocamento real do poder 

e, por outro, meramente o ocultamento simbólico do poder e a generalização das 

responsabilidades.” 

Os governos brasileiros no século XX se sucederam por entre ditaduras, até a 

Constituição de 1988, o que praticamente faz dos regimes de exceção a nossa regra. 

(SCHWARZ, 1990). 

As políticas sociais tampouco conheceram prioridade nas agendas desenvolvimentistas 

 mesmo nos governos democráticos, foram poucas as conquistas. Assim, as políticas sociais, 

no contexto de um autoritarismo estrutural e numa sociedade que se mantém historicamente 

com extrema desigualdade e baixa capacidade de mobilização popular, foram ampliadas e 

formalizadas na consolidação da última transição democrática.  
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A Constituição de 1988 legou na letra sua sustentação, mas a reconstrução do Estado 

como democrático de direito permanece inacabada. Diante disso, as próprias políticas sociais 

escritas na nova letra passam a ter uma dialética própria, capaz de interagir ao mesmo tempo 

com a construção dessa obra. Agora talvez se possa dizer de uma possibilidade de que as 

políticas sociais sejam simultaneamente instituídas e instituintes.  

Assim, uma pergunta sobre a finalidade da Visa na regulação não tem resposta ainda. 

A resposta se construirá em uma das duas direções, entre os regimes que a instituem: o 

mercado-comércio e o político social. 

Como no Brasil Colônia, a Visa vive o mesmo dilema, agora modificado pela 

globalização econômica e pela complexidade social, entre se constituir como “dualidade 

integrada” ou como “unidade contraditória”.  

A reinterpretação do dilema não pode ser linear, mas dialética. 

A economia colonial se firmou venturosa. A organização social se inseriu em tradição 

que exacerba uma perversa estratificação social. O dilema não foi resolvido, mas pretendeu, 

pela escrita, ser enunciado. 
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VII  UMA APROXIMAÇÃO COM O CASO MEXICANO 

 

7.1 Dos limites no quadro de um estudo comparado para a construção de uma 

aproximação com o caso mexicano 

 

A escolha e o ajuste metodológico para este estudo da Visa em sua inter-relação entre 

conhecimento e prática, no interior da saúde pública, reafirmou a relação estreita dos modelos 

de sua atuação com as transformações estruturais da economia. A princípio, essa afirmação 

pode ser tomada como uma reiteração do óbvio  os estudos sobre o preventivismo já o 

disseram melhor, e o texto constitucional do Brasil é uma das mais expressivas constatações 

da determinação social do processo saúde-doença. 

Contudo, o que quer ressaltar é a característica particular da Visa na dependência 

direta das estratégias pelas quais o modelo econômico se desenvolve nos estados e não só 

como sua decorrência indireta, como acontece com as demais áreas da saúde. A análise da 

situação de saúde revelada pelos perfis epidemiológicos segue sendo um indicador essencial 

das condições da vida, dos mecanismos de adoecimento e do aclaramento das relações de 

determinação. A Visa que, como componente da saúde pública, se alimenta desse processo de 

análise epidemiologia, também prioriza sua intervenção nos riscos sanitários, pelas 

normatividades ligadas tanto à natureza do produto  ou à tecnologia  como à forma das 

relações de sua produção.  

Nesse sentido, até a abertura da economia, nas últimas décadas do século XX, os 

modelos econômicos do Brasil e do México eram próximos. De acordo com Francisco de 

Oliveira
134

 (2003, p. 30, grifo do autor), em Crítica à razão dualista: 
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 A referência é uma citação de Francisco de Oliveira do trabalho de Rolando Cordera e Adolfo Orive sobre a 

industrialização mexicana, publicado pelo Tase- Boletin del Taller de Analisis Socioeconômico, vol.1,n
o
 4, 

México, em que ele se baseia para articular a semelhança entre os dois países. 
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[...] não é meramente casual a coincidência de reinterpretações, na mesma linha 

teórica, de economias como a mexicana e a brasileira, marcadas por configurações 

socioeconômicas bastante similares, no que se refere a indicadores de estrutura, às 

quais chegaram por processos políticos bastante dessemelhantes. [...] [a 

coincidência] reside no fato de que ambas as sociedades chegaram a situações 

estruturais semelhantes lato sensu mediante processos cujo denominador comum foi 

a ampla exploração de sua força de trabalho, fenômeno que está na base da 

constituição de um seleto mercado para as indústrias dinâmicas ao mesmo tempo em 

que o da distribuição desigualitariamente crescente da renda. 

 

Assim, na relação entre política e saúde, face às finalidades análogas a que 

responderam, os modelos da proteção e vigilância dos dois países têm características 

essenciais aproximadas. As diferenças ligam-se às singularidades do perfil epidemiológico de 

cada país, e a natureza dos produtos que consolidaram o capitalismo industrial dessas duas 

realidades reafirmaram, grosso modo, na década de 1970, o esgotamento de um ciclo, com 

acentuadas pioras na situação social
135

.  

O que se compara aqui  em processo e resultado, embora ainda incompleto, por seu 

curto período de existência  é o modelo da Visa como regulação e sua relação com o sistema 

de saúde de cada país.  

Não se trata rigorosamente de um estudo comparado do ponto de vista metodológico, 

senão de uma análise comparada de um componente de uma política, recortado de processos 

históricos que serão aproximados.  

Em La comparación en las ciencias sociales, Giovani Sartori (1985, p. 29) estabelece 

a diferença entre comparação e método comparativo  “a comparação é um método de 

controle de nossas generalizações”  e dá também outras visões. Segundo Przeworski (apud 

SARTORI, 1985, p. 30), as investigações comparativas não são comparações, mas 

explicações: “as investigações entre países consistem em entender”. Já Ragin (apud 
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 Para o exame da situação do México. os trabalhos de Asa Cristina Laurell são referências privilegiadas. 
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SARTORI, 1985, p. 30) considera que o saber comparado nos dá a chave para compreender, 

explicar e interpretar. 

Na avaliação de Sartori (1985), o controle caiu em desuso pela adoção da estrutura 

didática das universidades norte-americanas, em que o termo “comparado” é tomado a partir 

de uma demarcação prévia própria. Ou seja, para a academia estadunidense, um estudo 

comparado é todo aquele cujo objeto não pertence ao próprio país  no caso, os EUA. Por 

exemplo, um trabalho sobre o presidencialismo brasileiro  apenas sobre ele  será 

considerado academicamente um estudo comparado. Assim, cria-se uma artificialidade; não 

há cotejamento, mas um marco  assumido como verdade  e algum outro. Comparar é 

confrontar uma coisa com outra coisa. Sartori (1985, 1985, p. 31) ressalta a marca positivista 

dessa concepção, em que só se propõe uma generalização a partir do controle de uma lei de 

caráter universal. De uma lei para o campo das ciências sociais, diz ser “uma generalização 

provida de poder explicativo que expressa regularidade”. 

Assim, a comparação nos permite situar para aprender com as experiências alheias, 

para termos “termos de comparação” para explicar melhor, mas a razão maior continuará a ser 

comparar para o controle, diz o autor. Por outra perspectiva, “comparar implica assimilar e 

diferenciar no limite”, portanto, há que se estabelecer propriedades ou características 

similares, para compará-las, e outras muito distantes, não comparáveis, para distingui-las. 

Comparar pressupõe um universo lógico comum. Um método comparado em geral não pode 

ser considerado uma entidade em si, constitui parte do método das ciências sociais, “contudo, 

a árvore do saber cresce e ao tronco se agregam ramos novos mais extensos”. (SARTORI, p. 

34).  

Esta aproximação com o caso mexicano circunscrita à regulação da Visa e 

considerando as características do modelo brasileira busca ampliar a compreensão para 

agregar novos elementos explicativos que ensejem uma interpretação. A Visa mexicana é 
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observada apenas no âmbito da discussão realizada para o Brasil, ou seja, como trabalho em 

saúde pública resultado de uma organização tecnológica e social. 

Para esta fase do estudo, pressupõe-se que, embora não tenham características 

idênticas, os dois países são relacionáveis no que tange à organização da política de saúde até 

a década de 1980. Sem se constituir data fixa, os anos 1980 demarcam processos de dupla 

transição vividos pelos dois países: a crise política que demandou reacomodação de forças 

sociais no plano interno e, nesse contexto, a reconstrução da política pública da saúde. E em 

ambos os casos a vinculação com a nova ordem econômica internacional foi dada pelos 

desdobramentos dos ajustes para a terceira fase do capitalismo
136

.  

 

7.2 As feições de um país na marcha do capitalismo 

 

A história política do México ao longo do século XX é peculiar  difere da dos países 

da América Latina e do Brasil. A presença de um único partido  o Partido Revolucionário 

Institucional (PRI), republicano  no poder por 70 anos, desde a sua criação, em 1928, até 

2000  a despeito da crise dos dois últimos sexênios
137

  revela uma parte substantiva dessa 

peculiaridade. Sucedeu-o o Partido de Ação Nacional (PAN), com a eleição do residente 
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 Dois estudos comparados entre Brasil e México na saúde, apresentados como teses de doutoramento, 

representaram fontes valiosas para a possibilidade deste trabalho, e são referência essenciais para esta temática. 

SADDI, F. C. Estado, Sociedade e Descentralização da política pública de saúde no México (1982-2000) e no 

Brasil (1985-1998): construindo um novo domínio público em contextos de dupla transição política. 2004. Tese 

(Doutorado em Sociologia)  Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2004. (mimeo). PÊGO, R. A. Teoría y práctica de las reformas en los sistemas de salud: los casos de 

Brasil y México” de Raquel Abrantes Pêgo del Colégio de Michoacán, México. In: ALMEIDA, Célia. La 

reforma sanitaria brasilera: actores, regulación y equidad. Caderno Saúde Pública (Rio de Janeiro), jul./ago. 
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 Os dois últimos presidentes do PRI assumiram o governo imerso em intensas crises políticas. O presidente 

Carlos Salinas (1988-1994) teve contestada a legitimidade de sua representação por falta de lisura dos resultados 

da apuração  a denúncia de fraude eleitoral foi divulgada mundialmente. O controle do processo das eleições 

era do próprio executivo, realizado por uma Comissão Federal Eleitoral do Ministério do Interior. O presidente 

do mandato seguinte (1994-2000), Ernesto Zedillo, também assumiu com crise de legitimidade ainda maior, em 

função do assassinato, meses antes, do candidato a presidente de seu próprio partido, o PRI. (LAVALLE, 2000). 

LAVALLE, Adrián Gurza. México: continuidade e ruptura. Novos Estudos-Cebrap, São Paulo, vol. 58, p. 5-28, 

nov. 2000. 
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Vicente Fox, que esteve na condução política da República dos Estados Unidos do México de 

2000 a 2006. 

Essa longevidade partidária no poder não só foi destacada pela crônica política 

internacional, que a adjetivava pejorativamente (“democracia à mexicana”, “política à 

mexicana”, “a ditadura perfeita  sem ditadura”), mas tema de investigações sociológicas. 

(LAVALLE, 2000). Em especial, atribui-se ao PRI a incomum estabilidade política do 

México no século XX, frente aos demais países latino-americanos.  

Lavalle (2000) apresenta diversos elementos, na caracterização dessa trajetória 

particular mexicana. Considera primordial a circunstância de a origem dessa instituição 

partidária estar associada à reconstrução política do país, no início do século passado, após a 

longa revolução estancada em 1910. Com sete anos de luta armada e dois milhões de mortos, 

o movimento revolucionário imprimiu ao processo político de reconstrução da unidade 

nacional feições bastante próprias. Transferida para as instituições  entre elas, o PRI , a 

insígnia revolucionária sustentou acordos em complexa arquitetura política, que só deu sinais 

de ruptura 50 anos depois. O México não conheceu a instabilidade política dos golpes 

armados ou a supressão das liberdades individuais pelas ditaduras, como quase todos os seus 

vizinhos, mas tampouco as instituições efetivamente democráticas. Daí decorre que as 

reformas de ajuste estrutural do último quarto de século se tenham iniciado e implantado sem 

um pacto social ampliado. Ao contrário, num país de tradição centralizadora, o PRI liderou a 

abertura econômica por 18 anos. O ambiente político é muito diferente do do Brasil, onde as 

mudanças para o ajuste econômico se arrastam a partir desde os anos 1980, sobrepondo-se ao 

esgotamento político do governo militar e com a instalação da Constituinte, com novas regras 

democráticas. Essas regras não impediram os ajustes estruturais, sobretudo na década de 

1990, mas, no caso específico da saúde, no mínimo, dificultaram sua implementação.  
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Lavalle (2000, p. 4) considera que o autoritarismo do regime mexicano permitiu 

“fundas e rápidas transformações que, ironicamente, acabaram por solapar as setuagenárias 

instituições do Estado pós-revolucionário”.  

As transformações para levar adiante as reformas fizeram o presidente Miguel de la 

Madrid, em 1982, assinar carta de intenções com o Fundo Monetário Internacional (FMI) e 

tomar medidas como redução do gasto público e do emprego público e congelamento dos 

salários, entre outras, cujo efeito econômico foi o empobrecimento da população. Os altos 

custos sociais desses programas tiveram conseqüências corrosivas sobre as instituições 

políticas. O México é um caso extremo da magnitude desses efeitos. (HIERNAUX-NICOLAS 

in SILVEIRA, 2005). 

Um fato histórico ilustra a amplitude e o contexto da crise gerada pelos ajustes 

estruturais. A Constituição de 1917, fruto de longo processo de unificação nacional, agregou 

os valores revolucionários, assumindo obrigações sociais do Estado como direitos 

fundamentais, entre eles: posse da terra, moradia, educação pública e saúde. Exemplifica o 

alcance social desse acordo a definição do camponês como sujeito econômico do novo projeto 

nacional, e não como representante de camada residual, externa à modernização econômica. A 

unidade nacional recompunha uma nação fragmentada, e a criação do PRI representou a 

transferência de um comando personificado de líderes revolucionários para uma representação 

institucionalizada, plural. Criou-se um partido para agregar um movimento social que já 

estava mobilizado, como guardião dos direitos conquistados, o que lhe conferiu legitimidade 

popular e institucional. O México viveu a última revolução camponesa sem conteúdo anti-

capitalista, o que teria possibilitado, sem inconsistências flagrantes, consolidar uma semântica 

revolucionária e, ao mesmo tempo, incorporar interesses de diferentes camadas sociais. 

(LAVALLE, 2000).  
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Em 1930, o general presidente da República Lázaro Cárdenas realizou a transformação 

decisiva para a consolidação e a centralização da política do Estado. Organizou as primeiras 

iniciativas de seguro social, com quase todos os segmentos da sociedade corporativizados e 

transformados em braços organizativos do PRI. O México instituiu uma forma de 

corporativismo da sociedade e de estatização da política. Assim, se formularam as políticas 

sociais, a partir dos anos 1930, sincrônicas às do Brasil de Vargas, onde também se associava 

ao serviço de saúde o direito de pensão por aposentadoria para trabalhadores. Essa 

organização também se fez por setores das diferentes corporações representadas, sendo os 

programas de seguro controlados pelo Estado. As iniciativas de saúde pública, originalmente 

separadas, à semelhança do Brasil, em 1937, passam à responsabilidade de um órgão nacional 

de assistência e salubridade social, a Secretaria de Salubridade e Assistência (SSA), criada 

naquele momento pela necessidade de controle da tuberculose
138

. (PÊGO, 2002). 

Até a década de 1940, a ideologia revolucionária limitou sobremodo o 

desenvolvimento econômico  setores populares organizados foram sendo inseridos na 

política e na burocracia de Estado, via estrutura partidária no PRI. Progressivamente, a lenta 

integração social foi se desenvolvendo. Para Hiernaux-Nicolas (in SILVEIRA, 2005, p. 29), o 

processo mexicano na década de 1970 estava: 

[...] entrincheirado na possibilidade de seguir com seu passado. [...] [a sociedade] 

ressentia-se da necessidade de reestruturar-se em todos os campos, mudar 

drasticamente seu modelo social, econômico, político e cultural ante novas 

tendências mundiais. 

 

O início da reordenação econômica e política da década de 1980 marca a arrancada 

para as transformações do território, sob a globalização, que desaba no modelo econômico, e 
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 Juan César Garcia (in NUNES [org.], 1989, p. 133-134) recupera a história das instituições de saúde e de 

pesquisa na América Latina de 1880 a 1930; entre os países, está o México. 
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as promessas da revolução mexicana. A inflação torna-se endêmica e o desemprego, brutal  

e isso não foi paulatino.  

Hiernaux-Nicolas (in SILVEIRA, 2005, p. 29) analisa, do ponto de vista 

sociogeográfico, o processo de globalização de cerca de 20 anos no México. Para essa análise, 

a geografia é companheira privilegiada da economia, o que permite relacionarem-se o 

fenômeno do “milagre” da economia mexicana a partir dos anos 1940 e a criação do segundo 

maior conglomerado humano do planeta, em que se transformou a cidade do México. A 

capital tinha sido modernizada no início do século XX, por iniciativa do ditador Porfírio Díaz, 

que já pretendia abrir o país à economia internacional. Diferentemente dos anos 1980, essa 

pretensão desencadeou revolução, que, partindo do norte, se espalhou por todo o país. 

Recobrada a estabilidade, com o poder centralizado nas instituições federias e o 

controle pelo PRI das estruturas sindicais e sociais, o crescimento econômico se deu como um 

“fordismo periférico estatal”. (HIERNAUX-NICOLAS in SILVEIRA, 2005, p. 26). O 

crescimento foi rápido e orientado para um modelo de base industrial urbana, em torno da 

cidade do México, que, de 1940 a 1980, passou de um para 15 milhões de habitantes, se 

tornando o nó central do modo de desenvolvimento. O sul do país não se integrou a esse 

processo, e a desigualdade regional se acentuou. O postulado político social da revolução 

sustentava a regulação estatal como capaz de solucionar a assimetria regional, e, do final da 

década de 1960 até 1982, as iniciativas dos governos do PRI, de cunho nacionalista, acabaram 

por ser um ir-e-vir entre esforços de abertura econômica e sua contenção. 

Com o endividamento público e a queda dos preços do petróleo – o maior lastro da 

sustentação econômica do país –, pressionado externa e internamente  por parte do 

empresariado ligado ao PAN, que nunca se integrou ao PRI , o México respondeu de sobra à 

pressão internacional, sem mediar a grave crise política interna. Nas palavras de Hiernaux-

Nicolas (in SILVEIRA, 2005, p. 31): 
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[...] o México desprotegeu de forma repentina e brutal [...] uma indústria muito 

protegida nas décadas anteriores e, por isso, totalmente incapaz de enfrentar a 

investida feroz de produtos importados, tanto dos países desenvolvidos como 

também da Ásia e da China. 

 

O efeito dessa abertura sobre o território foi, por um lado, a redução da megalópole, 

com a desincorporação da população ativa nos empregos assalariados, e, por outro, uma 

“marcha para o norte”, com o aumento de cidades de porte médio, em função da ativação de 

indústrias maquiadoras. Trata-se de ampliação de uma modalidade que tinha sido criada como 

estratégia para minimizarem-se as desigualdades regionais e, controladas pelo Estado, 

passaram a ter o controle do próprio mercado. As maquiadoras de primeira geração eram de 

ramos de transformação simples, intensiva de mão-de-obra e escassa mecanização. 

Ampliadas, passaram a ser de segunda e terceira geração, mais industrializantes e estáveis. 

Em paralelo, crescem no norte as empresas de exportação, muitas integradas ao principal 

parceiro comercial do México, os EUA. Os capitais também foram internacionalizados. A 

marcha para o norte como efeito da abertura econômica é particular do México e decorre tanto 

do processo radical e abrupto como pelo alto grau de integração aos EUA. (HIERNAUX-

NICOLAS in SILVEIRA, 2005). Assim, a assinatura, em 1994, do Tratado de Livre 

Comércio da América do Norte (Nafta), pelo presidente Salinas, consolida uma tendência já 

iniciada em 1982
139

, marco inicial da reforma estrutural.  
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 Participam do Nafta os EUA, o Canadá e o México. O Brasil, por seu turno, é membro do Mercado Comum 

do Sul (Mercosul), em condições muito distintas: se o México é o mais pobre dos membros do Nafta, herdeiro de 

seus vizinhos dos setores econômicos de menor valor agregado, o Brasil é o maior e mais desenvolvido membro 

do Mercosul. Ambos fariam parte da Área de Livre Comércio das Américas (Alca), uma agregação de 34 países 
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grave crise, a qual tem poucas perspectivas de superação. Seus propositores defendem que o comércio é o 

principal fator de desenvolvimento, capaz de integrar as forças produtivas dos países. A participação de cada um 

dos membros dar-se-ia segundo interesses diferentes: os de estrutura produtiva menos diversificada podem ter 

maior interesse. Ao lado desses fatores de natureza político-econômica, deve-se ainda considerar um dado de 

natureza social: entre as nações americanas, o Brasil e o México estão no grupo de pior distribuição de renda, 

como mostra o ranking do índice de Gini. Ainda que menos submisso à geopolítica comercial, o Brasil tem 

índices piores do que os mexicanos, em termos de desigualdade de renda. 
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O início do governo do último presidente do PRI, Ernesto Zedillo, marca também o 

início da sublevação indígena do estado sulista de Chiapas, com grande repercussão na mídia 

internacional.  

A marcha para o norte é apontada como um fenômeno que origina uma segunda 

fronteira para o México não apenas física, mas mental, ou cultural, em face da identificação e 

da grande influência no imaginário da população da migração interna com os valores dos 

EUA. Apesar da desindustrialização da cidade do México, houve ali uma reorientação das 

atividades, que se voltaram para o mercado nacional e local, ampliando muito os setores do 

ramo alimentar. 

Por fim, nessa geografia econômica, o autor chama atenção para uma terceira fronteira 

mexicana, separando a região central do sul não integrado. Esse é o espaço que conservou a 

tradição cultural da origem indígena, ignorado economicamente na abertura comercial e nos 

arranjos estruturais do país. Em outras palavras, esses não integrados aos processos 

econômicos serão os principais excluídos não só da economia, mas também das condições 

sociais, no cotidiano. Assim, por diferentes processos, excluíram-se socialmente contingentes 

populacionais mexicanos do sul, não integrados à economia global, e as das margens da 

capital mexicana ampliada, integrados à economia que os desintegrou.  

No sexênio de 1994 a 2000, com a crise de governabilidade política, o Estado conduz 

reformas nas políticas sociais como estratégia de gestão dessa crise. A política social focaliza 

os excluídos, na busca de integração dessas áreas ao processo econômico globalizador 

mexicano.  

A derrota eleitoral do partido governista em 2000 rearranja as forças políticas sob o 

governo eleito do PAN, que venceu as eleições com apoio de empresários, os que 

historicamente já estiveram fora do partido do governo, e os novos agregados pela ruptura da 

hegemonia do PRI.  
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Um dos principais projetos políticos do governo Fox, já no início do mandato, foi o 

reconhecimento de que o sul também existe. Assim, o sul é integrado à lógica da 

globalização, como resposta à resistência que nele se articula e não de forma a se 

considerarem suas singularidades culturais e econômicas. Pelo lado das políticas sociais, as 

avaliações não parecem alentadoras, como mostram os estudos de Laurell (1994, 1998).  

 

7.3 Da nova saúde pública dos 1980 ao novo seguro popular de saúde de 2004 

 

Entre 1984 e 2004, a sociedade mexicana assistiu à construção paulatina de um novo 

marco teórico para a saúde pública e sua materialização com o modelo de seguro popular de 

saúde, em consonância com o projeto mais geral de reforma adotada pelo país para os ajustes 

estruturais da economia.  

Sob a coordenação do secretário nacional de saúde, Dr. Julio Frenk, o modelo adotado 

no governo Fox (2000-2006)  o Modelo Integrado de Atenção à Saúde (Midas)  parece ter 

sido conformado nas últimas décadas em dupla direção. Uma institucional, por entre as crises 

do setor da saúde nas duas últimas administrações do PRI, e outra fundamentada na 

construção de sua base teórica, sobretudo de sua legitimação nos espaços acadêmicos, na 

sociedade, em especial junto aos setores empresariais. Essa iniciativa foi apoiada por 

organismos internacionais ligados ao fomento de reformas setoriais para a saúde
140

. Esse 

conjunto de estratégias externas ao governo teve sua viabilização organizada pela Fundación 

Mexicana para la Salud (Funsalud)
141

, uma fundação de direito privado criada em 1987 para 
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 O programa International Clearinghouse for Health Sector Reform Initiative (ICHSRI), financiado por um 

conjunto de recursos oriundos do Banco Mundial, da Fundação Rockefeller e da OMS, foi desenvolvido pela 

Funsalud.  
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 A liderança do processo de organização da Funsalud foi de Guillermo Soberón, ex-reitor da Universidade 

Autônoma do México, secretário nacional de saúde do governo De la Madrid, iniciador da proposta de reforma 

da saúde, no governo de 1982 a 1988.  
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“atenuar a descontinuidade das propostas governamentais para a nova saúde pública 

mexicana”. (PÊGO, 2002, p. 17). 

Da perspectiva da institucionalidade, o processo de transformação deve considerar o 

ano de 1983 como marco, pois a configuração jurídica para a reforma demandou alterações na 

Constituição Federal. Assim, no governo do presidente De la Madrid, a alteração do artigo 4
o
 

subtraiu da saúde a antiga condição de direito social para transformar a proteção à saúde em 

direito individual e responsabilidade do Estado. Um decreto do presidente da República 

ratificado pelo Congresso alterou um instrumento político construído na revolução e 

legitimado pela Constituição de 1917, em procedimento normativo e racionalizador. 

Associada à nova base jurídica, fez-se a adequação administrativa para a sustentação da 

reforma, tendo a Secretaria de Salubridade e Assistência se tornado Secretaria da Saúde 

(SSA) . Com a nova lei, a saúde individualizada no direito ensejou uma nova concepção de 

universalidade, e o acesso foi deslocado para um acesso condicionado por nível de renda. 

(SADDI, p. 122). Essa proposta ficou conhecida nos meios da saúde pública como “reforma 

estrutural” e vinculada ao grupo de Soberón. (PÊGO, 2002).  

A nova Lei Geral da Saúde, de 1984, faz referência a um sistema nacional de saúde 

mexicano coordenado pela SSA, razão da necessidade de se instituir a descentralização aos 

estados, cuja dinâmica foi implementada por convênios. Os serviços de assistência médica 

dos trabalhadores mantiveram sua vinculação de origem ao Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS), desde 1942.  

A reforma da saúde mexicana de 1984 foi organizada por técnicos, e não logrou 

construir base de apoio para uma integração entre o SSA e o IMSS, nem entre os governos 

estaduais. Foi interrompida em 1987, em meio a um intenso conflito corporativo setorial da 
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saúde e com as bases políticas regionais, tendo possibilitado desconcentrar ações da SSA para 

apenas 14
142

 dos 31 estados
143

.  

Os dois governos seguintes iniciaram suas gestões tendo que recompor suas bases 

políticas, esgarçadas no processo eleitoral. Na saúde, as mudanças refletem essa dinâmica 

que, a cada mudança, alterava a condução estratégica precedente.  

O sexênio de Salinas (1988-1994) executou um programa mantendo o discurso da 

eficiência da nova saúde pública, mas a ênfase mudara. Associava-se agora à construção de 

um novo marco na relação entre Estado e sociedade  o governo teria a marca da 

solidariedade social. A saúde deveria ser instituída por meio do amplo Programa Nacional de 

Solidariedade (Pronasol), financiado em parte pelo Banco Mundial. A ênfase deixou de 

considerar a descentralização, mas, sim, iniciativas de vinculação da saúde a outros programas 

sociais. Nesse período, o desemprego chega a 20% da população economicamente ativa, e o 

salário-mínimo perde quase metade do valor de compra. (SADDI, 2004, p. 131). 

A condução do novo processo não esteve a cargo do SSA, mas do IMSS-

Solidariedade. O secretário da saúde foi um médico infectologista, Dr. Jesús Kumate, cujo 

compromisso político era com o Solidariedade. Criaram-se comitês locais para o incremento 

da participação comunitária e, em 1993, segundo Laurell (1994, p. 31), “já haviam sido 

formados 150 mil comitês, que exerciam poder discricionário sobre a alocação de recursos e a 

execução de programas”. O setor privado da saúde cresceu muitíssimo em relação ao público 

 um dos incentivos ao crescimento do seguro médico foi a instituição de sua dedução no 

imposto de renda sobre os gastos. (LAURELL, 1995).  

                                            
142

 Nesses 14 estados, a descentralização se traduziu em desconcentração operativa, sem autonomia de 

planejamento ou gestão; houve regressão sanitária, com incremento de doenças como tuberculose, dengue e 

epidemia de sarampo, tudo agravado pelo terremoto que sofreu a cidade do México em 1985. Do ponto de vista 

das ações assistenciais, não tendo sido acompanhada de reforma tributária, a descentralização da saúde aumentou 

a desigualdade de acesso, em especial aos serviços de retaguarda secundária e terciária. Foram considerados 

estados bem sucedidos Merelos e Tabasco, em que a descentralização avançou até os municípios. (SADDI, 2004, 

p. 126-130).  
143

 A República do México está organizada numa federação de 31 estados e um Distrito Federal, com um total de 

110 milhões de habitantes em 2006. Assim como no Brasil, os municípios também são entes federados 

autônomos.  
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No governo seguinte, para gerir crise de governabilidade, Zedillo (1994-2000) 

começou propondo um novo federalismo, com reformas setoriais, no intuito de resgatar a 

unidade nacional, abalada, entre outros fatores, pela condução do processo eleitoral, pela 

revolta de Chiapas e pelas múltiplas fissuras na antiga unidade do PRI.  

O secretário da saúde do período, Ramón de la Fuente, foi escolhido por seu prestígio 

como médico nacional e internacionalmente. Os quadros do Funsalud participam da 

construção da nova proposta para a saúde
144

. 

Volta à agenda da saúde a necessidade de descentralização, agora como uma das 

recomendações do Banco Mundial, abrangendo a reforma da seguridade social do âmbito do 

IMSS. Mudaram as lógicas da seguridade e iniciou-se uma mudança organizacional, com 

alteração na lei do IMSS. O novo aparato jurídico abriu a possibilidade da participação do 

setor privado na organização da seguridade social e criou normas para regulamentações do 

mercado de serviços de saúde, através de instituições de seguros especializadas em saúde 

(Ises)
145

.  

Iniciado em 1984 e interrompido em 1987, o processo da descentralização foi 

retomado com novas estratégias, baseado num programa de aumento da cobertura (PAC), 

com a inclusão da população não coberta pelo seguro do IMSS num pacote básico de serviços 

de saúde (PBSS). Esse pacote definia 12 intervenções e se dirigiu, na primeira fase, a 11 

estados e 380 municípios considerados de alta marginalização. Corrigindo a estratégia 

anterior, houve negociação prévia com os governadores, e foi criado, em 1995, um Conselho 

Nacional de saúde presidido pelo secretário nacional, com a participação das autoridades de 

                                            
144

 O Funsalud passou a formar os “neosalubristas” (PÊGO, 2002), iniciativa que se contrapõe ideologicamente à 

formação que se iniciara na tradição da crítica social da saúde, no marco da saúde coletiva do Brasil, nos cursos 

de pós-graduação em Medicina Social da Universidade Autônoma do México (UAM), que se tornou 

Universidade Autônoma Metropolitana de Xochimilco, cuja referência mais conhecida no Brasil é a Prof
a
 Asa 

Cristina Laurell. 
145

 São desse período a criação e validação do sistema nacional de acreditação para serviços de saúde, no âmbito 

da Associação Médica Mexicana, e um programa de qualidade total. O setor dava início à abertura para o 

mercado. Diferentemente do Brasil, os leitos hospitalares mexicanos são ainda hegemonicamente públicos. Há 

no México 1.434 hospitais (69% estatais); 93.408 leitos hospitalares (82% estatais); e 19.703 clínicas (88% 

estatais). (CASTELLANOS, 2006). 
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saúde dos estados. Até o final de 1997, todos os estados se integraram ao processo da 

descentralização. Nesse sentido, parece exemplar também para a saúde a consonância com as 

duas diretrizes da reforma setorial  descentralização e focalização  e com as do ajuste 

estrutural, corroborando a já citada avaliação de Hiernaux-Nicolas (in SILVEIRA, 2005, p. 

31) de que “o México respondeu de sobra à pressão internacional, sem mediar a grave crise 

política interna”
146

.  

Em cada estado, foi estruturado um organismo público descentralizado (OPD), com 

ações de atenção médica, vigilância epidemiológica, prevenção e controle de enfermidades, 

para o qual se transferiam recursos financeiros não mais por convênios, mas mediante a 

aplicação de uma fórmula específica. Esses recursos se vinculavam aos programas 

coordenados pelo nível nacional, na SSA  a esfera estadual não tinha autonomia de gasto.  

O modelo teórico do processo de reforma da saúde do governo Zedillo consistia em 

descentralização, pacote básico de serviços essenciais, um sistema de co-pagamento segundo 

níveis de renda, com posterior autonomia das clínicas e de hospitais públicos, que Laurell 

(2001) denominou “pluralismo estruturado”. 

O Funsalud se tornou um ator político importante na condução e legitimação do 

processo de reforma da saúde mexicana. No período do programa Solidariedade, foi apoiador 

técnico de projetos sociais, ao mesmo tempo em que estruturou um processo de formação de 

novos quadros gerencias para a saúde. Em 1993, sob a coordenação do Dr. Julio Frenk, essa 

fundação criou uma seção de economia da saúde, como um centro de estudos, com 

importantes vinculações de apoio acadêmico nos EUA e na Inglaterra. Como uma 

“inteligência institucional”, esse centro passou a apoiar processos de avaliação de reformas 

setoriais para a saúde de países do Terceiro Mundo. Na Colômbia, em colaboração com o 

                                            
146

 A crise política da saúde pode ser considerada a não integração do Distrito Federal no sexênio seguinte ao 

programa nacional do governo Fox. A politização da saúde, no sentido da explicitação e do confronto entre os 

modelos nacional e local, fez parte da disputa dos programas dos candidatos à presidência, no final de 2006. A 

despeito da nova contestação ao processo de apuração dos votos e à lisura eleitoral, já histórica na política 

mexicana, o candidato da situação foi empossado.  
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Banco Mundial, assessorou a reforma cuja matriz principal é: o setor privado presta serviços, 

a contribuição social financia e o Estado regula. Nessa regulação, o Estado oferece várias 

opções de co-pagamento, tendo como premissas a livre escolha do consumidor e a construção 

de mecanismos de eqüidade vinculados à saúde, na contribuição financeira individual ou 

familiar. Nesse sentido, o conceito de eqüidade foi readequado, não mais abrangendo acesso a 

ações de políticas sociais ampliadas, mas restrito à contribuição financeira, para ampliar a 

condição de compra de ações de saúde no novo mercado regulado. Ao Estado cabe a 

viabilizar estratégias capazes de harmônica combinação de fontes de recursos: públicos, em 

forma de subsídio aos pobres, aos demais, quotas diferentes, de acordo com a capacidade de 

pagamento de cada um. O sistema se estrutura com diferentes regimes de filiação dos usuários 

 contributivo, subsidiado ou vinculado , com um conjunto de ações previamente definidas 

ou pacotes básicos para cada um deles. Os pacotes são definidos com critérios de custo-

efetividade e seletividade diante da escassez de recursos. (SADDI, 2004; PÊGO, 2002). Não 

houve integração das estruturas institucionais dos dois componentes da saúde mexicana, a 

SSA e o IMSS  essa articulação se fará pelos novos mecanismos dos regimes de filiação aos 

segurados, entre os novos contributivos e os antigos subsidiados.  

O novo governo (2000-2006), o primeiro fora do PRI, com Julio Frenk na condução da 

Secretaria de Saúde, com os preceitos já mencionados e apoiado pelo Funsalud, implantou o 

Midas, a partir de 2004. O programa se estruturou remodelando a lógica sobre a qual já vinha 

se orientando  a separação das atividades de financiamento e a administração por contratos 

de gestão de resultados de serviços no mercado da saúde. Em suma, criou-se uma nova forma 

de contrato, individualizado em unidades familiares de compra de ações de saúde como 

seguro popular. Cabe ao Estado uma nova função  regular a intermediação da filiação dessas 

unidades familiares de segurados aos serviços, também contratados, fornecedores das ações 

de saúde delimitadas pelos pacotes básicos. O modelo teórico do “pluralismo estruturado” foi 
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implantado, não sem antes ter suas bases jurídicas ajustadas ao longo das reformas nos 

períodos precedentes. 

O sistema de saúde mexicano se descreve como universal pela garantia do direito de 

todo usuário pertencer a ele, cujo acesso passa a ser pela adesão ao seguro popular de saúde. 

Essa filiação, dirigida prioritariamente aos 52% da população mexicana não assegurada no 

início do programa, prevê critérios de prioridade para a progressiva inclusão por quotas 

familiares. Cada unidade da federação adere ao programa por convênio, através do qual se 

formaliza repasse de recurso financeiro federal, ao qual se agregam recursos próprios e das 

famílias do programa. Até 2025, o seguro-saúde universal garantirá, através do Midas, o 

ingresso para os grupos mais carentes. As contribuições serão solidárias. O seguro privado 

será complementar. A oferta plural de prestadores de serviços de saúde permitirá aos usuários, 

no nível primário de atenção, o direito de eleição do prestador. (CASTELLANOS, 2006).  

Castellanos (2006) faz um estudo comparado, com suporte analítico da teoria 

organizacional e planejamento estratégico, entre o programa nacional, o Midas, e o programa 

implantado no distrito federal, o modelo de atenção ampliada à saúde (MAS). Há mais que 

diferenças entre as teorias organizacionais sobre as quais se formalizam os modelos  

sistêmica e cultural crítica. Há evidente conflito entre as concepções ideológicas, desde o 

significado de doença, aos princípios que sustentam os modelos de intervenção: de gratuidade 

ou pagamento, de universalidade ou limitação por quotas, de eqüidade pela oferta ou pela 

demanda, de qualidade ou de bem-estar
147

.  

Embora este estudo não se proponha a análise de resultados dos modelos  a própria 

escolha dos indicadores e parâmetros de avaliação já seria matéria para uma nova pesquisa
148

 

                                            
147

 Até 2006, a secretária de saúde da cidade do México foi a Prof
a
 Asa Cristina Laurell.  

148
 O Dr. Frenk enfatiza os marcos da reforma em consonância com as orientações propostas aos países pela 

OMS. Indica o aumento de 38% nos recursos para a saúde no período, ampliando de 2,85% para 3,27% do PIB. 

Aponta a melhor distribuição dos recursos entre os estados e considera ampliada a eqüidade. Houve melhora 

entre os filiados do seguro popular na utilização dos serviços e na apropriação das despesas, diminuindo o 

desembolso para ações de saúde, garantidas nas intervenções do pacote básico. Ampliou a captação de novos 
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, o México nos permite reafirmar que os modelos de saúde são produções sociais que se 

estruturam segundo certas concepções, em contexto de permanente disputa entre interesses. É 

a marcha do modo de produção técnico, científico, econômico e ético que conformam 

políticas públicas, como afirmava Milton Santos (2000). É a marcha do capitalismo que, 

também no setor da saúde, pode ser recortado para ser observado de perto, nas feições 

singulares de cada tempo e de suas gentes
149

.  

 

7.4 A regulação sanitária na nova saúde pública: a Cofepris e o Midas 

 

No escopo do objetivo deste trabalho, a aproximação entre os casos brasileiro e 

mexicano está referida a dois movimentos analíticos encadeados. No primeiro, o da Visa 

tornada regulação, no segundo, sua inserção nos respectivos sistemas de saúde. Nesse sentido, 

a aproximação é um âmbito menor que uma comparação, e os elementos de análise dizem 

respeito ao encadeamento dos processos de suas constituições, e não aos resultados das ações 

de cada regulação. Com essa ressalva, justifica-se o recorte pelo qual o período da observação 

da regulação no México se limitou a esse propósito. Contudo, essa ação de saúde pública no 

México, tanto quanto no Brasil, foi instituída como necessidade desde o século XIX, tendo 

seu primeiro código sanitário sido promulgado em 1891, sob o governo de Porfírio Díaz. 

(GARCÍA, 1989, p. 133). Essa ação participa da tradição centralizadora do Estado mexicano 

quanto a ter-se situado historicamente no âmbito federal das organizações da saúde. Pela 

                                                                                                                                        
segurados entre os trabalhadores fora do mercado formal e também a competitividade concorrencial pública dos 

serviços de saúde. Nesse relatório, não há referência a indicadores de saúde, mas é interessante observar a 

apropriação da terminologia econômica e da ênfase dessa perspectiva para a avaliação da política de saúde. 

(MORA, Julio Frenk. Avaliação do impacto da reforma mexicana da saúde. [Relatório de gestão: 2000-2006]. 

Disponível em: <www.cofepris.gob.mx>. Acesso em: 25 jun. 2007.) 
149

 Para os efeitos da economia mexicana na década de 1990, em meio aos arranjos estruturais do governo do 

presidente Ernesto Zedillo, cunhou-se a expressão “efeito tequila” (HIERNAUX-NICOLAS, 2005, p. 42) para 

designar a preocupação dos países da América Latina com suas economias afetadas em decorrência da situação 

do México. No século XXI, para as políticas de saúde dos países sul-americanos, em especial o Brasil, parece 

haver também, em algum grau, a preocupação com o “efeito tequila” do Midas, do presidente Fox. Nesse 

sentido, seja-nos permitida aqui uma advertência, no jogo de palavras  nem tudo o que reluz é ouro. 
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descrição do processo da reforma da saúde a partir da alteração na Lei Geral da Saúde, em 

1984, foi possível perceber que não houve descentralização para os entes federativos de ações 

de saúde pública típicas de controle sanitário. Ao final da década, com a criação dos OPD nas 

unidades federadas, no governo Zedillo, descentralizaram-se ações de atenção médica, 

vigilância epidemiológica, prevenção e controle de enfermidades.  

Assim, só em 2002, no governo Fox, o secretário da saúde, Dr. Frenk, propôs alteração 

nos artigos 17 e 18 da Lei Geral da Saúde, para viabilizar a mudança tanto do formato 

administrativo quanto das funções ampliadas, a antiga área de normatização sanitária para 

regulação
150

. Na apresentação do documento de sua criação, justifica-se a Comissão Federal 

de Proteção aos Riscos Sanitários (Cofepris) como “a Cofepris e as 32 entidades federativas”, 

o que revela a idéia de sistema nacional. No mesmo texto (2007
151

, grifo nosso), a descrição 

do novo modelo de atuação considera: 

[...] a regulação sanitária com enfoque administrativo, em que os resultados se 

mediam não por reduzir, eliminar ou mitigar riscos reais ou potenciais à saúde, mas 

pelo número de verificações ou trâmites realizados, cede lugar ao novo modelo de 

proteção contra riscos sanitários, que congrega ações regulatórias e de fomento 

sanitário, vinculadas indissoluvelmente a resultados de alto impacto na saúde 

populacional.  

 

O processo de organização da Cofepris resultou da reestruturação do antigo serviço 

departamental, com a criação de oito novas comissões e quatro conselhos a ela vinculados. 

Estes são instâncias sem subordinação; se constituem por representações de governo, que 

incluem a Secretaria de Saúde e outras secretarias, através da Presidência da República. Seu 

                                            
150

 As mudanças no artigo 17 agregam dois incisos. Um trata do financiamento da Cofepris, autorizando a 

arrecadação financeira dos serviços prestados para compor seu orçamento, com autonomia de gasto, 

independentemente de autorização da Secretaria de Saúde, a que se mantém vinculada como órgão 

desconcentrado. O outro cria a função de direção vinculada a ato de nomeação da própria Presidência da 

República, por sugestão do Secretário de Saúde, criando uma “blindagem” protetora para a função de regulação, 

à semelhança da diretoria colegiada das agências reguladoras no Brasil. O artigo 18 autoriza a Cofepris a fazer 

convênios específicos com as unidades federadas para descentralização de ação fiscalizatória. No escopo geral 

das mudanças, é interessante notar que foi incluído o conceito de risco sanitário ligado à proteção da saúde das 

pessoas, ampliando o marco anterior da Visa, que estava referido aos produtos.  
151

 Disponível em: <http://www.cofepris.gob.mx>. Acesso em 25 jun. 2007. 
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arranjo organizacional foi estruturado por “processos”, configurando caráter inovador para a 

área dentro das administrações estatais, em especial se comparada ao formato brasileiro, por 

produtos
152

.  

Seu programa de ação foi estruturado em seis grandes estratégias e 29 projetos, 

organizado matricialmente, havendo em cada um deles relações de interface com as 

estratégias do plano governamental da saúde e com as macroestratégias do governo como um 

todo, para o sexênio 2000-2006.  

A análise da natureza dos projetos e objetivos  e não de seus resultados  indica para 

a Cofepris ampliação vinculada às necessidades pertinentes às atividades econômicas do 

governo. Nesse sentido, há o monitoramento da qualidade do pescado, em especial para a 

exportação para a Comunidade Européia, com o objeto de “melhorar a competitividade das 

empresas e inseri-las no fluxo do comércio exterior e proteger a empresa produtiva nacional”. 

Outros estão ligados à participação do país no Nafta, como o programa para combater o 

bioterrorismo construído em consonância com a lei dos EUA que ampliou a competência do 

FDA para esse fim. A Cofepris implantou diversos mecanismos de desregulamentação para 

licença sanitária e agilização dos trâmites administrativos processuais. Por esse ângulo de 

análise e considerando-se o marco economicista da reforma do sistema de saúde, com adoção 

de modelo de seguro-saúde, parece coerente que as áreas de governo relacionadas à 

normatização e regulação passem a ser muito valorizadas e eficientes, como apontam os 

dados da Cofepris.  

Pela perspectiva da relação com os projetos de intervenção aos riscos sanitários e sua 

relação com a saúde da população, ainda que esteja enunciada a necessidade de readequação 

dos indicadores nessa direção, sensibilizando-os para que indiquem mais que só a quantidade 

                                            
152

 A organização da Cofepris é composta do Comissionato Federal (diretoria), da Comissão de evidência e 

manejo de riscos, da Comissão de Fomento Sanitário, da Comissão de Autorização Sanitária, da Comissão de 

Autorização Sanitária, da Comissão de Controle Analítico e Ampliação de Cobertura, da Coordenação Geral do 

Sistema Federal Sanitário, da Coordenação Geral Jurídica e Consultiva e da Secretaria Geral. Disponível em: 

<http://www.cofepris.gob.mx>. Acesso em 25 jun. 2007.  
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de ações intermediárias de verificação, não foram ainda encontradas as iniciativas desse 

processo. Na análise dos programas de saúde do México, na discussão que apresenta para o 

MAS, do Distrito Federal, Castellanos (2006, p. 237, grifo nosso) transcreve seus atributos: 

O MAS se sustenta na responsabilidade do Estado de garantir o direito à saúde 

através das instituições públicas e na normatização da Secretaria da Saúde do 

Distrito Federal para fazê-lo efetivo no nível local. Sua plataforma se constitui na 

promoção e no fomento da saúde, nas atividades de vigilância sanitária e 

epidemiológica, nas preventivas e curativas, com a participação direta das diferentes 

comunidades e grupos organizados na cidade, que permita a construção de uma 

cultura da saúde. 

 

O programa MAS reconhece a importância das ações de Visa tanto na função 

normativa como na de planejamento conjunto nas intervenções aos riscos sanitários.  

O paradoxo parece estar na constatação de que, como Visa, a ação esteve centralizada, 

e, como regulação, a nova redação do artigo 18 da Lei Geral da Saúde anuncia a intenção de 

descentralizá-la. O MAS reafirma para a política de saúde para o Distrito Federal os 

princípios da democratização, da centralidade pública, da universalidade, da ampliação dos 

serviços e da integralidade, da solidariedade e da gratuidade com financiamento público, 

adotando a mesma concepção de saúde coletiva que o movimento sanitário brasileiro. Ao 

mesmo tempo, reclama para seu âmbito a responsabilidade sanitária.  

Esses processos estão em pleno curso, o que nos permite inferir provisoriamente que, 

para que a Cofepris opere na lógica da regulação voltada para os projetos econômicos, só a 

desconcentração de ações de verificação fará parte da descentralização anunciada. A realidade 

mexicana faz supor que não há um sistema de saúde com diretrizes gerais aceitas no território 

nacional, o que parece ser compatível com o alto grau de centralização e com a baixa 

participação social nos processos decisórios. Não há instância de participação popular no 

sistema.  
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O sistema de saúde mexicano é operado na estrita concepção das propostas de 

políticas sociais focalizadas na segmentação social, por nível de renda, subordinadas à teoria 

normativa de natureza microeconômica, na busca de ampliar o funcionamento de mercados 

privados da saúde. 

Por seu turno, como regulação sanitária de mercados dos objetos relacionados ao risco 

 alimentos, fármacos, novas tecnologias para a saúde, exposições ambientais, praguicidas e 

fertilizantes vegetais e produtos , a Cofepris parece ajustada ao marco economicista pelo 

qual a política de saúde como um todo se redirecionou. Os marcos sobre os quais atua são a 

legalidade, a transparência, a prontidão e sustentação técnica e científica e a prioridade da 

população demandante. Não há referência à proteção das pessoas ou à construção de 

processos de integralidade entre os componentes da organização da saúde. O programa 

nacional de saúde caminha para a implementação das modalidades de seguro-saúde, o que nos 

permite concordar com Castellanos (2006, p. 279), quando lhe imputa uma visão estritamente 

biomédica, afastada da concepção que considera a saúde relacionada a um processo histórico 

social ou como direito social.  

O modelo da reforma da saúde foi subordinado à reestruturação radical do sistema 

produtivo mais liberal, buscando vincular as demandas assistenciais às estratégias de 

racionalização econômica, biomédicas, associando o conceito de eqüidade à regulação da 

oferta, por pacotes básicos de seleção prévia. Só uma avaliação em médio prazo poderá 

indicar se o aumento do poder de compra dos novos usuários-clientes do modelo de seguro-

saúde público-privado responderá mais e melhor à melhoria das condições de saúde das 

pessoas ou se o modelo terá assegurado a ampliação do capital financeiro, regulado a liquidez 

e reduzido os obstáculos à rentabilidade dos grupos e corporações do mercado ampliado da 

nova saúde mexicana. A história talvez nos possa dizer. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo procurou investigar a origem das ações que hoje conformam o campo da 

prática de vigilância sanitária no Brasil e, ao mesmo tempo, identificar como se foram 

construindo as articulações entre suas ações e os conhecimentos que as sustentam. O segundo 

propósito do estudo era estabelecer uma aproximação no campo da prática sanitária entre 

Brasil e México. Para tanto, estruturado como uma pesquisa teórica, dirigiu-se a responder a 

10 indagações previamente formuladas. Nestas Considerações finais, volto ao decálogo  

menos para respondê-lo que para revê-lo , agora munida de novos argumentos, que 

emprestei dos autores no encadeamento ora narrativo, ora analítico que desenvolvi.  

1) A tensão entre o Estado e o setor regulado, historicamente presente na ação da 

vigilância sanitária, estaria vivendo, na atual conjuntura, uma inversão de sentido, com 

o setor regulado passando a pressionar o Estado?  

A tensão se manteve durante o período examinado. Em especial, Foucault (2005), em 

Nascimento da biopolítica, me ajudou a buscar na configuração brasileira as características da 

mudança nas funções do Estado, na transição entre a revoluções industrial e tecnológica. Para 

aquém da radicalidade foucoultiana, pude agregar a ponderação de Habermas (1997) e de 

leitores seus como Neves (2006), em estudo que considerou características dos países fora do 

centro econômico de poder, onde o Brasil se enquadra. Pelos autores e pelo movimento das 

mudanças nas práticas de Visa observadas nas diferenças entre os modelos aqui adotados, 

verificou-se a preponderância da economia sobre as demais esferas da política e da vida.  

Em outras palavras, a ação de proteção não seria contrária à recente reforma do 

Estado, que o orienta para a desregulamentação e para sua menor presença na economia? 

Há evidências que confirmam essa tendência. Há outras que sugerem resistência a ela. 

O mestre Florestan Fernandes (1981) me ajudou com a leitura dialética da análise que 
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empreendeu para as formações sociais brasileiras. Transpondo essa possibilidade para a Visa, 

observei que onde apenas o mercado participa, entre os objetos de sua prática, como em 

alimentos, houve diminuição da base normativa acompanhada de novas estratégias para a 

vigilância dos riscos sanitários. Para objetos ligados a serviços de saúde sobre os quais o 

próprio Estado atua fortemente como provedor, a Visa não revela qual a orientação 

dominante, entre estratégias de delegação ao próprio mercado ou de vigilância presente junto 

aos serviços. Essa possivelmente é a área mais sensível à inversão da tensão, frente à 

magnitude do poder das corporações médicas no âmbito nacional. Internacionalmente, o 

crescimento dos componentes do complexo médico financeiro, nas iniciativas de acumulação 

através da ampliação das modalidades de seguros, geridas pelo capital financeiro, tem na 

experiência do México evidência da diminuição da presença do Estado frente à expansão dos 

mercados na saúde. Ainda não há iniciativas de avaliação sobre os riscos sanitários e sua 

relação com a ampliação da oferta de serviços de saúde pelo mercado privado.  

2) Na nova dinâmica de internacionalização da economia, a transferência de 

autoridade do Estado para outros fóruns não acarretaria a necessidade de se deslocar 

uma de suas funções mais características – a proteção sanitária? Isso a afasta 

progressivamente de ser reconhecida como objeto da saúde pública?  

3) A recente substituição do termo vigilância por regulação para a função da saúde 

pública de proteção ao risco sanitário não implica um novo significado? 

Para uma aproximação dessas questões, examinei-as sob dupla perspectiva, interna à 

saúde pública, no âmbito do saber, e externa, na tentativa de evidenciar as finalidades 

ampliadas dessas práticas. Do ponto de vista interno, a separação das áreas de vigilância, 

iniciada em 1975, tem repercussão hoje na tendência de renomeá-las: a epidemiológica, como 

vigilância em saúde, e a sanitária, como regulação. A expressão desse movimento parece ser o 

afastamento da base de fundamentação epidemiológica para as prescrições normativas da 
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Visa, privilegiando o campo aplicado do Direito, ou seja, sua relação jurídica. De um lado, 

não houve uma produção teórica crítica à limitação do método epidemiológico para a ação da 

Visa, como o que se fez no campo teórico para as doenças. De outro, ainda é recente a 

apropriação do campo do Direito pela saúde. Nos três modelos da Visa, a base de 

fundamentação para as normas sanitárias caminha de uma preponderância do Direito Penal 

para o Administrativo até o Social. A discussão de Neves (2006) sobre a limitação para que os 

países na condição de modernidade periférica desenvolvam plenamente configurações de um 

efetivo Estado democrático de direito é a base para pensarmos sobre qual será o vetor 

dominará o movimento da proteção sanitária no Brasil. O campo do Direito, em particular, 

após a Constituição de 1988, parece ser a área de intersecção entre o interno e o externo da 

saúde pública constrangida entre os regimes de mercado e da política social de direito. O 

externo da saúde pública hoje faz com que o Estado adote padrões de seletividade com os 

quais Offe (1994) trabalha nas suas pesquisas. Nessa perspectiva, um novo ator político-

mediador, capaz de ampliar o poder na direção do paradigma da saúde coletiva, está além da 

tecnocracia estatal. Pode estar na articulação com os movimentos sociais, que sustentaram a 

reforma brasileira de 1980, que, apesar de frágil, em comparação à realizada apenas pelos 

técnicos no México, sugere ter logrado ainda alguma capacidade de resistência à plena 

sobredeterminação econômica à saúde.  

Esta conclusão considera o trabalho realizado por Saddi (2004), no percurso 

comparado entre as décadas de 1970 e 2000 no Brasil e no México. Essa análise considerou 

os diversos padrões da participação direta na decisão política e níveis de identificação na 

implementação dos sistemas de saúde nesses países, fruto simultâneo de reajustes estruturais 

dos Estados na economia e de reformas políticas e sanitárias. Com a construção de uma base 

social ampliada, a sustentação do SUS foi relacionada pela autora com a reforma mexicana do 
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governo do PRI. Contudo, no campo de investigação do objeto deste estudo, parece ter havido 

insuficiente sanitarismo na Visa e ainda pouca Visa no SUS. 

4) Quando deslocada da saúde pública, em que campo do conhecimento passará a ser 

fundamentada a norma sanitária?  

5) Ao contrário do século XX, a saúde pública brasileira deste século precisa recompor 

a biologização, para reaproximar o biológico da vigilância sanitária, como parte da 

saúde pública reformada?  

A análise dos modelos tecnológicos nos possibilitou identificar a Visa como controle 

das coisas se afastando progressivamente dos corpos, em que sua fundamentação normativa 

deixou de ser epidemiológica e foi aproximada ao formalismo do Direito administrativo. 

Recompor a biologização tem o sentido de reafirmá-la como componente da saúde pública no 

Brasil. Quando a medicina preventiva desmistificada revela a necessidade de a saúde adotar 

referenciais das ciências sociais para as intervenções coletivas, no século XXI, a regulação 

sanitária cumpre o caminho de desvendar o mito no sentido inverso. Reconhecida como 

polícia sanitária, deve recompor os nexos com os riscos, agora tornados complexos, e vinculá-

los à saúde e a qualidade da vida das pessoas.  

6) Seriam insuficientes os princípios do Direito hoje usados para dar suporte 

normativo à Visa, requerendo novos princípios, em consonância com o Estado 

democrático de direito? 

O trabalho não aprofundou suficientemente essa dimensão, pela perspectiva do saber, 

contudo, pelo lado político-institucional, diante da mudança da função do Estado, as 

discussões apontam para essa insuficiência. Novos estudos precisam aprofundar tanto a 

identificação dos princípios que apóiam o processo de legitimação da política social em que 

se inclui a Visa quanto os que se relacionam aos novos padrões, que requerem a legalidade de 

acordo com os macroprocessos econômicos. A normatização da Visa se constrói sobre o 
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reconhecimento dos princípios macro e se expressa na identificação no âmbito de seu 

universo micro, ou como componente dos sistemas da saúde e da economia.  

7) Existe uma “anomalia” ou apenas uma “aparente anomalia” (SCHWARZ in 

OLIVEIRA, 2003) na criação de uma agência reguladora autárquica e federal, no 

momento em que se reclama a consolidação de um sistema nacional de Visa dentro do 

SUS? 

Essa questão foi discutida com as antinomias das novas necessidades da Visa como 

regulação. As agências de fomento internacionais e as agências de regulação nacionais são 

sempre configurações políticas, ainda que se expressem como pretensas formas instrumentais 

 e não ideológicas  de atuação. Cabe ao conjunto da sociedade desenvolver dinâmicas 

capazes de analisar, divulgar e ampliar sua participação nas questões políticas. Nesse sentido, 

os autores da sociologia da formação social brasileira ajudaram a compreender os limites 

dessa participação.  

8) Opera a Visa segundo duas lógicas, uma voltada para fora do sistema de saúde, no 

mercado de serviços, e outra para dentro, no SUS? Seria essa característica reveladora 

do papel inconcluso do Estado em garantir a saúde como direito de todos e seu dever? 

Essa questão foi analisada com o recurso metodológico de aproximação dos dois 

regimes, de comércio e de política social, aos quais se vincula a Visa no Brasil. O texto 

utilizado de Franco (1983) apontou uma possibilidade analítica vigorosa, ao explorar a 

presença, na formação da política colonial brasileira, de princípios opostos. A tendência de se 

olhá-los como representados por uma dualidade integrada é contestada pela autora, que os 

concebe na análise como unidades contraditórias, argumentando que quase dois séculos 

depois, a atual situação da Visa atual no Brasil parece semelhante. A contemporaneidade 

dessa situação nos obsta uma conclusão, o que não impede o aprofundamento na identificação 

de novos elementos dessa relação contraditória por outros estudos nessa linha.  
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9) O México, com semelhanças com o Brasil na relação de dependência à dinâmica 

internacional do capitalismo globalizado, experimenta organização e contradições 

similares no campo de prática que circunscreve o objeto de atuação da vigilância 

sanitária como proteção da saúde pública? 

10) As questões do saber e da práxis da vigilância sanitária podem circunscrever uma 

área da saúde pública capaz de ser apropriada como um campo de investigação 

singular de políticas sociais para a América latina?  

Para essas questões o Capítulo VII buscou, com adaptações metodológicas de estudos 

de análises comparadas, traçar um paralelismo para apenas indicar caminhos ou novas 

possibilidades de investigação. Na aproximação parcial que se fez aqui, a Cofepris mexicana 

não revela contradição entre as novas funções regulatórias e o sistema de saúde ao qual se 

vincula. Ambos passaram, a partir de 2004, a adotar hegemonicamente valores dirigidos à 

ampliação dos mercados, com marcos normativos da regulação readaptados para a regulação 

econômica. A adoção do modelo de seguro popular de saúde no Midas e as estratégias de 

focalização para as intervenções sanitárias e das políticas socais põem o país num patamar 

diferente do Brasil. No campo específico de investigação para a função regulatória da saúde, o 

estudo comparado latino-americano precisa ser ampliado, em especial, enfocando a 

diversidade entre os estágios em que se encontram os países na vinculação aos preceitos da 

liberação econômica e suas políticas socais. Cada um responde por configurações singulares, 

diversas dos padrões europeus e dos países ricos do continente americano ao norte. A adoção 

do modelo de agência reguladora para a vigilância sanitária de Cuba deve merecer estudo 

comparado com o Brasil e México, sobretudo na relação com o sistema de saúde.  

Por fim, a título de conclusão, destaco que a configuração de domínio público da 

política de Visa no Brasil pode ser buscada na adoção da descentralização como valor 

político, na ampliação de sua identidade como objeto da saúde pública. No Brasil, a Visa se 
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manteve, ao longo do século XX, como intervenção da saúde no plano de necessidades 

coletivas. Nesse sentido, deixar de pensá-la ao mesmo tempo como objeto da saúde e como 

objeto social, na dinâmica da organização produtiva, será reconhecer o mercado como capaz 

de realizar no Brasil a almejada integração social. 
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