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Campanhas Públicas, Populações (Quase) Invisíveis:
endemias rurais e indígenas na saúde pública brasileira
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A saúde pública tem escrutinado o território do Brasil e suas popula—

ções desde a instauração do regime republicano, contudo ela tardou décadas para

encontrar — em suas ideias, formulações e ações — os povos indígenas. Este capítulo

trata desse desencontro e da invisibilidade dos problemas de saúde indígenas para

os serviços sanitários voltados para o controle das endemias rurais. O combate às

doenças do interior do Brasil, das áreas rurais, dos sertões, da Amazônia, dava—se

justamente nos espaços onde essas populações indígenas se localizavam, reforçando

tanto sua invisibilidade como sua outra face, as instituições tutelares. O modelo

de campanhas contra as endemias rurais que foi sendo elaborado ao longo da pri—

meira metade do século XX tinha como objeto de intervenção as populações rurais,

os sertanejos ou homens e mulheres do interior. Estes deveriam ser incluídos na

comunidade nacional Vía educação, saúde e saneamento. Tal modelo, ainda que

modificado, perdurou até a década de 1970.

Ainda que indígenas apareçam nos relatos, registros e fotografias dos

médicos da saúde pública, os primeiros estavam sob tutela de outras instituições

estatais e não pertenciam, nas palavras de Benedict Anderson (2000), à “comu—

nidade imaginada” desses últimos. Foram os projetos de integração nacional e de

desenvolvimento do Estado Novo e do pós—Segunda Guerra Mundial que promo—

veram os primeiros e trágicos encontros entre expansão do poder público, projetos

econômicos, saúde pública institucionalizada e populações indígenas.

A partir dos anos 1950 é que se esboçariam os traçados de uma política

de saúde para as populações indígenas que se tornavam cada vez mais visíveis na

sua fricção com a expansão do Estado e do capitalismo. É dessa década em diante

que a saúde pública institucionalizada, em particular os serviços de controle de

endemias rurais, começa a dialogar de modo mais sistemático com as instituições

de tutela dos indígenas.

Gilberto Hochman

Renato da Silva
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A Construção da Agenda de Controle

das Endemias Rurais na Saúde Pública Brasileira

Desde meados do século XIX, mas em particular nas primeiras décadas

republicanas, & agenda sanitária esteve voltada para o saneamento da capital federal

e dos principais portos do país, em consonância com uma economia agroexporta-

dora e crescentemente receptora de mão de obra imigrante. A peste bubônica, &

cólera e & varíola eram as doenças epidêmicas enfrentadas pelo poder público com

os crescentes suportes da bacteriologia e de seus artefatos, tais como a vacina e os

soros associados com as tradicionais medidas de higiene, isolamento e quarentena.

A febre amarela emergiu como alvo da atenção nacional e internacional nesse

mesmo período, tornando—se prioridade nas relações sanitárias internacionais em

saúde a partir dos avanços no conhecimento sobre vetores transmissores de doenças

designadas de tropicais pela medicina colonial.

O olhar médico—sanitário brasileiro fixava—se nos imigrantes, nos Visitantes

estrangeiros e na população urbana. Manter aberto O fluxo de mercadorias e de

mão de obra era a prioridade da saúde pública, que tornava o porto e as cidades do

litoral os lugares privilegiados de suas ações. Na capital federal, atenção particular

foi dada também às doenças associadas à pobreza e aos pobres, com seus hábitos

e suas habitações — tais como tuberculose, febre tifoide, sífilis. A reforma urbana

da cidade do Rio de Janeiro e as campanhas sanitárias lideradas por Oswaldo Cruz

como diretor da Saúde Pública (1903-1907), assim como as ações de modernização

e saneamento do porto de Santos lideradas por Emílio Ribas e Adolfo Lutz, foram

algumas das iniciativas mais conhecidas (Costa, 1985; Benchimol, 1990, 2003;

Almeida, 2003; Lõwy, 2006; Rebelo, Maio & Hochman, 2011).

Como parte do processo de formação de Estado, os caminhos da saúde

pública no Brasil guardam semelhanças com outras experiências nacionais, na Amé—

rica Latina e na Europa. O medo e a ameaça da doença dos males dos outros— pobres,

imigrantes, estrangeiros —, que poderia infectar as elites ou o Brasil, promoveram

uma complexa rede de interdependência sanitária urbana, real ou imaginária, que

instigou elites e governos a darem os primeiros passos mais efetivos na institucio—

nalização da saúde pública no início do século XX. Nessas três primeiras décadas

republicanas, povos indígenas — em qualquer definição — estavam fora da agenda

da saúde pública brasileira, das ações de suas instituições e das reflexões e preo-

cupações de seus atores. Essa invisibilidade era baseada e reforçada pela omissão

da Constituição de 1891 em relação aos indígenas, seus direitos e suas terras, que,

associada ao federalismo e à legislação subsequente sobre terras públicas, ficou sob

responsabilidade e foi transferida para a esfera dos entes federativos subnacionais

(Cunha, 1992).
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A década de 1910 assiste à redescoberta dos sertões pelos médicos brasi—
leiros e a um movimento político pelo saneamento do Brasil cujos objetivos principais
eram a centralização das ações sanitárias nas mãos da União e o aumento de sua
capacidade de implementar ações no interior do país (Castro—Santos, 1985; Lima Er
Hochrnan, 1996; Hochman, 2012; Lima, 1999). Com a descoberta em 1909 de uma

nova entidade nosológica no interior de Minas Gerais, a doença de Chagas (tripa—
nossorníase americana), concomitante e seguida de expedições Científicas do Ins-
tituto Oswaldo Cruz ao interior do país, houve uma mudança de foco nas preocu-
pações das autoridades sanitárias (Kropf, 20098). O Brasil passou a ser descrito
como “um imenso hospital", frase retórica, que se tornou incendiária, do médico
Miguel Pereira em outubro de 1 91 6 (Sá, 2009). Essa caracterização foi baseada num
diagnóstico dramático construído coletivamente por médicos, jornalistas, bacharéis
e políticos que se surpreendiam com os relatos de uma população do interior do
país esquecida pelo Estado e devastada por doenças.

Para um apóstolo do saneamento rural corno Belisário Penna, os males
do Brasil não seriam derivados do clima nem da raça, mas do analfabetismo e das
doenças que eram endêmicas, em razão do abandono das populações rurais pelas
elites políticas encasteladas no litoral (Penna, 1918) — abandono resultante da pre-
valência dos interesses locais sobre os nacionais sob a moldura do federalismo da
Constituição de 1891 (Hochman, 2012). Uma nova categoria, a de endemias rurais,

foi organizadora desse debate médico-político desde sua formulação por Carlos
Chagas, em 1910 (Kropf, 2009b). Para o movimento político pelo saneamento do
Brasil, a prioridade a partir de então seriam as enfermidades dos sertões, as ende—
mias rurais ou, na definição de Carlos Chagas, as “doenças do Brasil", em particu—
lar & “trindade maldita": mal de Chagas, malária e ancilostomíase (Kropf, 200961).
Como consequência, a medicina pública teria como missão resgatar as populações
do interior do Brasil.

As décadas de 1910 e 1920 significaram um deslocamento de atenção
para a saúde dos homens e mulheres do interior do Brasil, porém suas diversidades
geográficas, culturais e étnicas ficaram subsumidas na sua caracterização corno
sertanejos, caipiras e jecas—tatus. O que se discutia era a possibilidade de seu per—
tencimento & uma comunidade nacional, baseada na consciência da interdependência
social derivada dos efeitos negativos e coletivos das endemias rurais. Esses perso-
nagens eram os novos outros, os estrangeiros em sua própria terra sob os olhares
da saúde pública com óculos euclidíanos. A incorporação desses homens e mulheres
doentes e abandonados ao Brasil deveria ser realizada via saúde e educação. Urna
incorporação certamente hierarquizante, porém diversa e na direção contrária das
propostas eugênicas mais duras ou negativas que emergiram no final da década de
1910 (Lima 6— Hochrnan, 1996; Stepan, 2004; Hochman, Lima Er Maio, 2010). A

criação do Serviço de Profilaxia Rural e do Serviço de Quinína Oficial, em 1918, e
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do Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP), em 1919, foi a materialização

desses esforços iniciais de nacionalização e interiorização da saúde pública sob a

égide do governo federal (Hochrnan, 2012).

As Viagens científicas ao interior que redescobrem o Brasil, na maioria dos

casos acompanhando e apoiando obras de infraestrutura, podem ser compreendidas,

conforme sugere Lima (1999), como “missões civilizatórías da República". A Comissão

Construtora de Linhas Telegráficas do Mato Grosso ao Amazonas (1909—1915) — a

Comissão Rondon — foi uma dessas missões que agregaram médicos, botânicos e

antropólogos ao contingente militar comandado por Cândido Rondon (Maciel, 1998;

Diacon, 2006). Indígenas, caboclos e sertanejos foram objetos do olhar dos cientis-

tas, incluindo condições de vida e de saúde. Seus relatos e preocupações estavam

dentro da mesma moldura das expedições médico—científicas do período: buscavam

a integração das populações e territórios ao país e a presença do poder público via

infraestrutura e serviços públicos (Sá, Sá Er Lima, 2008; Caser Er Sá, 2010, 201 1).

Porém, foram acompanhados de disjunções ideológicas, políticas e institucionais

que separaram os povos indígenas das populações rurais, o alvo prioritário da ação

da saúde pública. Esta parece ser uma das limitações importantes do que seria a

nação imaginada que acompanharia & saúde pública brasileira ao longo do século XX.

Um exemplo foi a criação do Serviço de Proteção aos Índios e Localização de

Trabalhadores Nacionais em 1910, depois, em 1918, apenas Serviço de Proteção aos

Índios (SPI). Integrante do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, deveria

ser o órgão federal encarregado de executar a política indigenista. Sua principal

finalidade era reconhecer e proteger os índios, assegurar a implementação de uma

estratégia de ocupação territorial do país e integrá—los à comunidade nacional —

ou, segundo Souza Lima (1992; 1995), o lugar de onde o Estado exerceria o poder

tutelar. A política integracíonista continha preocupações com a saúde indígena que

ficariam & cargo do SPI, e não da saúde pública institucionalizada, localizada no

então Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Para o DNSP, braço institucio—

nal de saúde pública que se expandia ao longo da década de 1920, a comunidade

nacional a ser saneada seria composta pelos trabalhadores rurais, pelas populações

do interior do Brasil, e dela estavam institucionalmente excluídos os povos indí—

genas. A ênfase nas endemias rurais — consagradas como “patologias da pátria",

conforme sugerem Hochman, Di Liscia e Palmer (2012) — tornava visíveis e alvos

preferenciais da ação do Estado alguns segmentos da população que habitavam o

Brasil profundo, e invisíveis outros.

O primeiro governo Vargas (1930—1945) produziu novas distinções nos

cuidados com a saúde da população brasileira. A expansão da política de proteção

social foi voltada para os trabalhadores urbanos, em particular aqueles membros

de categorias profissionais reconhecidas pelo Estado, dentro do modelo corpora—

tivo. A criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio em 1930 e, em
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anos seguintes, a dos institutos de aposentadoria e pensões conforme a categoria

profissional (marítimos, bancários, portuários, industriáríos, funcionários públicos,

trabalhadores dos transportes e cargas) delimitararn quem teria titularidade de

direitos sociais tais como assistência médica e previdência social (Malloy, 1986;

Hochman, 2005). Esses trabalhadores passaram a ter acesso à proteção pública

como membros de uma categoria profissional organizada e reconhecida pelo Estado,

uma cidadania regulada (Santos, 1979). Os trabalhadores rurais e a população do

interior estavam excluídos dessa política, assim como aqueles trabalhadores urbanos

que não pertenciam a essas categorias que ficavam dependentes da assistência

pública. Caberia à saúde pública, agora alocada no Ministério da Educação e Saúde

(MES), criado em 1930, atender esse amplo, diverso e difuso grupo daqueles não

incorporados ao mundo urbano Via trabalho formal. Essa disjunção no acesso à

proteção médica e previdenciária foi corroborada pelo campo da saúde e assim

permaneceu durante sessenta anos (Hochman Er Fonseca, 1999; Fonseca, 2007).

Nas palavras do então ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema, “o caso

individual só interessa à saúde pública se puder afetar a coletividade, se for capaz

de pôr a coletividade em perigo" (apud Hochman Er Fonseca, 1999: 141). O desa-

fio político da saúde pública era imenso diante de um aterrador quadro sanitário,

tanto no interior como, ainda, nas principais cidades. Além disso, dado o peso

dos interesses de proprietários de terras e dos potentados locais, a extensão de

direitos sociais aos trabalhadores rurais só seria ensaiada no início dos anos 1960,

e efetivada no regime militar.

A ocupação dos chamados grandes vazios demográficos, que efetivamente

não eram alcançados pela autoridade pública, nem pela saúde, continuou na agenda

e ganhou destaque no governo Vargas como política de integração nacional: a Marcha

para o Oeste e o Saneamento da Amazônia. Tais programas ganharam sentidos

diversos em um contexto de aumento do envolvimento do Brasil na Segunda Guerra

Mundial a partir de 1941. Do ponto de vista legal, as constituições de 1934, 1937

e, depois, a de 1946 garantiam aos indígenas a posse da terra por eles ocupada,

ainda que todas silenciassem sobre quaisquer outros direitos. A criação da Funda—

ção Brasil Central (vinculada ao Ministério da Agricultura) e as expedições por ela
patrocinadas objetivavam a integração dessas áreas. Em relação às populações

indígenas, o maior impacto foi o da Expedição Roncador—Xingu (1943), organizada

pela Comissão de Mobilização Econômica (Maia, 2012). O envolvimento do médico
tisiologista Noel Nutels nessa expedição — e com a saúde das populações indígenas —

pavimentou o caminho para a percepção da situação crítica da assistência médica

no interior, em áreas sem comunicação por terra, das epidemias nas áreas indíge-

nas e da precariedade dos pontos do SPI, quando existiam. Daí emergiu a demanda

de médicos, antropólogos e indigenistas por um serviço aéreo de assistência à saúde
no Brasil Central durante o segundo governo Vargas, que levou à criação, em 1956,
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do Serviço de Unidades Sanitárias Aéreas (Susa), vinculado ao Serviço Nacional de

Tuberculose, no qual Nutels trabalhava (Costa, 1987; Paiva, 2003; Paz, 1994).

Durante o primeiro Governo Vargas, por um lado, o modelo de ações desen—

volvidas na Primeira República foi aprofundado com o foco sobre doenças infecto—

contagiosas e endêmicas, com ênfase na tuberculose, na lepra e nas endemias

rurais, em especial a malária. Por outro, as ações verticais, voltadas para as doen-

ças consideradas prioritárias pelo governo, ganharam inéditas institucionalidade

e perenidade. Em 1941, uma reforma do MES criou serviços nacionais para deter-

minadas doenças: de malária, de lepra, de tuberculose, da peste, de doenças men—

tais e do câncer. O Serviço Nacional de Febre Amarela, criado em 1937, atuava em

conjunto com a Divisão Sanitária Internacional da Fundação Rockefeller. Além

desses, foram criados o Serviço Nacional de Educação Sanitária, o Serviço Nacional

de Fiscalização da Medicina, 0 Serviço Nacional de Saúde dos Portos, o Serviço

Federal de Bioestatística e o Serviço Federal de Águas e Esgotos. Dado o conjunto

diverso e relevante de endemias rurais, as ações de controle estiveram associadas

a alguns serviços, em particular ao Serviço Nacional de Malária (Hochrnan Er Fonseca,

1999; Hochrnan, 2008). Apesar de muitas vezes restritas ao mesmo território e

população, e subordinadas ao Departamento Nacional de Saúde (DNS), tendiam a

não se comunicarem nem se integrarem, produzindo irracionalidades tais como

superposições de competências com resultados abaixo das expectativas e muito

desiguais entre os vários serviços. Essa característica de baixa integração foi refor-

çada com a criação em 1942 do Serviço Especial de Saúde Pública (Sesp), como

parte da cooperação bilateral dos Estados Unidos durante o esforço de guerra

(Campos, 2006). Como agência bilateral e autônoma inicialmente criada para pro-

ver serviços de saúde e saneamento nas áreas de produção de matérias—primas

estratégicas, o Sesp expandiu consideravelmente suas atividades, mantendo sua

autonomia mesmo depois da criação, em 1953, do Ministério da Saúde (Hamilton Er

Fonseca, 2003).

A principal característica desse modelo, não exclusivo do Brasil, é que

as ações deveriam ter um foco preciso: uma enfermidade. Sua racionalidade e efi—

ciência estariam associadas & metas de controle — e possível erradicação — de uma

doença baseada no uso intensivo de técnicas e tecnologias oferecidas pela ciência

sanitária e numa organização administrativa racional com capacidade de coorde-

nação em nível nacional. Tal modelo enfatizaria, de modo geral, intervenções sani—

tárias centralizadas, verticais, tecnologicamente orientadas e focadas na resolução

de problemas sanitários específicos e separados dos processos de mudança social

e ambiental, perspectiva denominada de concepção biomédica restrita da saúde

(Packard Er Brown, 1997). Outra característica desse modelo é sua desconsideração

das práticas e dos conhecimentos da população e sua diversidade, VÍS—à—VÍS à supe—

rioridade e universalidade do conhecimento biomédico que deveria estruturar as
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ações da saúde pública. Essa perspectiva se tornou hegemônica nas duas décadas

seguintes ao final da Segunda Guerra Mundial.

Como sugere John Farley (2004), nesse período, os esforços para melhorar

a saúde e o bem-estar econômico das populações podem ser compreendidos como

três pêndulos que se moviam entre dois extremos, nem sempre em igual veloci—

dade e de modo coincidente. Primeiro, entre a crença de que o controle ou mesmo

a erradicação das doenças transmissíveis é um pré-requisito para o desenvolvi—

mento e a convicção de que, embora o controle seja necessário, o desenvolvimento

socioeconômico e pré—requisito para a melhoria da saúde. Segundo, entre a crença

de que campanhas contra as doenças deveriam ser dirigidas verticalmente contra

cada doença, especificamente, e a crença de que as campanhas contra as doenças

deveriam ser dirigidas horizontalmente em relação a um conjunto de doenças e pro—

duzir condições básicas de infraestrutura sanitária. Por último, entre os defensores

da ideologia do desenvolvimento e uma compreensão de que o sistema internacional

reproduz o subdesenvolvirnento e um permanente padrão de desigualdades entre

países (Farley, 2004: 284—285).

Até o final da década de 1950, a saúde internacional e seus especialistas

estavam convencidos de que a erradicação de doenças poderia preceder o desenvol—

vimento econômico —— e ser condição para ele — e de que campanhas verticalmente

organizadas com objetivos precisos seriam seus melhores instrumentos. A certeza

da Vitória possível e rápida sobre as doenças infecciosas, em particular as doenças

tropicais, foi proclamada em discurso de 1948 pelo próprio secretário de Estado

dos Estados Unidos, George Marshall. Uma série de novos recursos profiláticos e

terapêuticos como o diclorodifeniltricloroetano (DDT), a penicilina e os antimalá—

ricos animavam governos e organizações internacionais, estabelecendo o que se

convencionou chamar de otimismo sanitário.

Para a Chave interpretativa do desenvolvimento como campo discursivo

que criou ideias e práticas internacionais, nacionais e locais (Escobar, 1998; Ríst,

2002), a ciência e a tecnologia passaram a ser vistas como fundamentais para o

acesso dos países pobres ao Primeiro Mundo, evitando-se que esses países se tor—

nassem suscetíveis ao populismo e ao socialismo. Para Arturo Escobar (1998), o

mundo teria sido colonizado pelo discurso do desenvolvimento, e a malária seria a

doença econômica por excelência (Packard Er Brown, 1997). A cooperação técnica

das agências internacionais e dos países ditos desenvolvidos se tornaria fundamen-

tal para o inevitável empreendimento do desenvolvimento. No ambiente da Guerra

Fria, libertar os povos da doença e da ignorância seria impedi-los de cair na órbita

do socialismo (Gueto, 2007). As populações que deveriam ser retiradas do subde—

senvolvimento eram consideradas indistintamente atrasadas: populações do campo,

trabalhadores rurais e indígenas, ainda que no Brasil tais demarcações fossem mais

salientes do que, por exemplo, em outros países latino—americanos.
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Essas relações entre saúde e desenvolvimento aparecem em todas as men—

sagens presidenciais do período nacional—desenvolvimentista. Na sua mensagem de

1949, Dutra reconhecia que “as condições sanitárias de um país circunscrevern—lhe

rigidamente o desenvolvimento econômico—social" (Brasil, 1949: 1 27), perspectiva

reafirmada por Vargas em seu segundo período presidencial (1 951 —54). Mesmo não

ocupando lugar de destaque nos planos de desenvolvimento (Pena, 1977), a saúde

foi crescentemente associada ao desenvolvimento nacional (Braga & Paula, 1981).

Como romper o “ciclo vicioso da doença e da pobreza” (Myrdall, 1952) mediante

a compreensão dos “custos da doença e o valor da saúde” (Winslow, 1955) seria a

principal questão da agenda sanitária brasileira dos anos 1950 e 1960 (Lima,

Fonseca & Hochrnan, 2005).

Desenvolvimento, Endemias Rurais e

os Primeiros Encontros com a Saúde Indígena

Algumas respostas seriam dadas no programa e nas políticas de saúde

na presidência de Juscelino Kubitschek (JK), envoltas pelo otimismo do desenvol—

vimento (“50 anos em 5”) e pelas iniciativas de interiorização do poder público

federal, cujo emblema foi a construção da nova capital no Brasil Central (Gomes,

2002; Moreira, 1998). A segunda metade da década de 1950 assistiu a iniciativas

importantes em saúde rural que, de algum modo, tiveram impacto na atenção à

saúde das populações indígenas. A primeira decisão importante no campo da saúde,

logo após a posse de JK, foi a criação do Departamento Nacional de Endemias Rurais

(DNERu), pela lei n. 2.743/1956, sendo subordinado diretamente ao Ministério da

Saúde que unificava Vários serviços nacionais criados em 1941 para lidar com as

doenças do interior, tais como malária, leishmaniose, doença de Chagas, peste, bru—

celose, febre amarela, esquistossomose, ancilostomose, filariose, hidatidose, bouba,

tracoma e bócio endêmico, esta última uma doença carencial, não transmissível.

A tuberculose e a lepra continuaram sendo objeto de serviços nacionais específicos

e, ainda que afetassem também as populações do interior, não eram categorizadas

como endemias rurais. Vários centros de pesquisa do Ministério da Saúde, inclusive

o Instituto de Malariologia, foram unificados no Instituto Nacional de Endemias

Rurais (INERu), que passou a ser subordinado ao DNERu. Este tornou—se a principal

estrutura de saúde no governo JK (janeiro de 1956—janeiro de 1961) (Silva, 2008;

Hochrnan, 2009b). O DNERu renovava a agenda do saneamento rural que emergiu

na década de 1910 e se institucionalízou no primeiro Governo Vargas (1930—45).

Todavia, aprofundava e acelerava sua burocratização e rotinização, assim como

reforçava a dualidade entre saúde pública e assistência médica previdenciária.
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O programa de saúde apresentado por JK na campanha eleitoral de 1955

é ilustrativo das prioridades do setor e de seu enquadramento pela ideia de desen—

volvimento (Kubitschek, 1955). O principal diagnóstico expresso nesse documento

de quase sessenta páginas é que os problemas de saúde da população brasileira,

em particular as endemias rurais, & incapacitavam para o empreendimento urgente

e necessário do desenvolvimento nacional. A associação entre saúde e desen—

volvimento que emerge desse programa não seria redutível à simples opção por

priorizar um dos termos deste binômio: foco na melhoria das condições de saúde

da população versus saúde como resultado do desenvolvimento do país. Ecoava

em suas propostas a necessidade de se romper o círculo vicioso da doença e da

pobreza; e estão presentes no discurso de candidato de JK intenções que, mesmo

ao enfatizarem & dimensão do combate às doenças como crucial, não deixavam de

reconhecer a necessidade de mudança nas condições de vida da população. Todavia,

em seu programa de governo não há uma única menção às populações indígenas.

Esse programa era apresentado com uma legitimidade intrínseca e ine-

quívoca, porque JK se apresentava não apenas como político, mas como médico

conhecedor das “dores de nosso povo" e, sobretudo, do que se passava no interior

do Brasil. Imagem reforçada pelo seu mandato como governador de Minas Gerais

entre 1951 e 1955 (Kubitschek, 1955: 3). É dessas posições — de médico, de político

oriundo do interior e de governador de um estado que abrigava parte significativa

dos problemas sanitários e sociais do Brasil — que JK fez seu diagnóstico e propôs

18 metas para superação do que considerava os principais problemas sanitários do

Brasil, em grande parte voltada para o controle e a erradicação das endemias rurais.

O programa de JK para as doenças do interior reforçava & continuidade

de aspectos do dualismo litoral/sertão, presente no pensamento social e político

brasileiro e marcante no discurso médico—higienista da década de 1910 e 1920

(Lima, 1999; Hochrnan, 2009b). Desconhecimento, preconceito e abandono dos

sertões pelos governos, pelos homens do litoral, continuavam sendo apresentados

como elementos das explicações sobre os males sanitários do país. Em algumas

passagens do programa, JK denuncia que o desconhecimento, por parte do Brasil

urbano, dos homens e mulheres do interior se expressaria de duas maneiras diver—

sas, porém preconceituosas. De um lado, pela Visão negativa que caracterizaria

essa população como indolente, e de outro, pela admiração à resistência e ao

heroísmo atribuídos aos habitantes do interior (Kubitschek, 1955). Em ambos os

casos, as concepções distorcidas produziram um desamparo histórico dessas popu—

lações pelos governantes e o seu esquecimento pelas classes médias urbanas.

A separação desses brasis e a visão negativa aparecem na imagem “poltronas e

chão duro”, pela qual JK criticava aqueles que, em seu conforto material, não com—

preendiam as agruras das famílias camponesas. O personagem acionado é o turista

que, de urna confortável gaiola, avista os barranqueiros do São Francisco e os define
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como preguiçosos (Kubitschek, 1955). Opondo-se ao que considerava uma Visão

positiva, porém desvirtuada, o programa de saúde aciona diretamente Euclides da

Cunha e seu personagem, o vaqueiro. Para JK, a frase “o sertanejo e antes de tudo

um forte" fora distorcida pelo Brasil urbano. A afirmação de Euclides não seria um

elogio e sim um “protesto contra a indiferença em que o Brasil mal civilizado deixa

o Brasil puro e verdadeiro” (Kubitschek, 1955: 20). Sua proposta era rever essa

inoperante e lírica gloriâcação do sofrimento dos sertanejos por meio da extensão

da legislação trabalhista à população rural e da ampliação do alcance das políticas

de saúde e de assistência.

Derrotadas & peste e a febre amarela (doenças pestilenciais) e aprendidas

as lições da malária, que teria retrocedido drasticamente desde a década de 1940

(Kubitschek, 1955), as principais ações de saúde deveriam ser voltadas para & eli-

minação das demais endemias rurais e para a luta contra a tuberculose e a lepra.

Essa possibilidade era considerada viável em meados da década de 1950 justa—

mente pelo pujante desenvolvimento da indústria química e farmacêutica depois

da Segunda Guerra Mundial, com destaque para os inseticidas de ação residual,

antimaláricos e antibióticos. Para o candidato, “a ciência e a técnica modernas

deram aos homens, sobretudo aos governos, novos e eficazes, poderosos e, algumas

vezes, imediatos recursos profiláticos e terapêuticos, facilmente aplicáveis, para

o combate às doenças de massas" (Kubitschek, 1955: 5). Chama a atenção para

o fato de já existirem os instrumentos para eliminar do Brasil a bouba (penicilina

injetável), o tracoma (sulfa), o bócio endêmico (íodetação do sal de cozinha), entre

outras endemias presentes no interior do Brasil e associadas à pobreza. Esses

instrumentos simplificariam as campanhas sanitárias e mudariam o próprio papel

do médico da saúde pública, que passaria “a exercer a missão de traçar diretrizes,

de fiscalizar e orientar" (Kubitschek, 1955: 5). Bastariam equipes especializadas

e bem treinadas para alcançar o objetivo de eliminar as endemias rurais, dada a

simplificação das ações terapêuticas. Como assinalou no caso da bouba e também

do tracoma: “Basta aplicar uma injeção..." para libertar milhares de brasileiros que

poderiam “trabalhar pelo Brasil tão necessitado de trabalho” (Kubitschek, 1 955: 25).

Apesar de reconhecer em seu programa a complexidade das relações entre saúde e

desenvolvimento, prevalece a chamada concepção estrita dessas relações, associada

ao modelo vertical de campanhas; aparece explicitada na crença de que estavam

disponíveis balas mágicas que acertariam um alvo preciso, o patógeno, sem afetar

ou precisar modificar o restante do organismo doente e seu ambiente, ou seja, as

condições de vida que o produziam (Muniz, 2013).

A doença de Chagas e emblemática dessa perspectiva mais estrita. Jus—

celino reconheceu-a corno diretamente vinculada à precariedade das habitações

do interior do país (as cafuas), em que se abriga o inseto transmissor (0 barbeiro).

Considerava, porém, a melhoria habitacional tarefa de longo prazo, afinal “não é
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possível dar imediatamente aos milhões de trabalhadores rurais moradias iguais às

da cidade, com a segurança, o conforto e a higiene que eles merecem" (Kubitschek,

1955: 18). Desse modo, o combate ao barbeiro corn inseticidas (como o BHC), que

vinha sendo realizado desde 1950, seria o recurso imediato, eficaz e disponível para

o controle da doença. A eliminação dessa e de outras endemias possibilitaria que

população e territórios pudessem ser incorporados ao processo de desenvolvimento

capitalista.

Com o otimismo e a retórica de um candidato, JK finalizava seu programa

para a saúde dialogando diretamente com Miguel Pereira ao afirmar que “O Brasil

não é só doença” e não seria mais um “vasto hospital” (Hochman, 2009b). Para ele

O país poderia solucionar os problemas sanitários apropriando—se das “novas armas"

da medicina, e listava as doenças—alvo e metas para seu quinquênio — “fáceis de

serem alcançadas em cinco anos de trabalhos intensivos” (Kubitschek, 1955: 53) —,

em grande parte relativas a doenças específicas associadas ao mundo rural e/ou à

pobreza. O programa não seria uma proposta inovadora para a agenda de saúde

pública, e sim o aprofundamento de um modelo vigente. Os compromissos que

assumia indicavam o desejo de interiorização da saúde pública federal, pois previa

que a cada ação sanitária, nos centros urbanos, “uma pequenina Unidade Médico—

Sanitária" servisse ao “núcleo da população perdido no mais longínquo sertão bra—

sileiro" (Kubitschek, 1955: 57). Reforçava assim, como em todo o seu programa, a

ideia de que “o Brasil não se enquadraria, apenas, na sua metrópole e nas capitais

dos Estados", mas também “palpitaria” no vaqueiro e no seringueiro, no interior

do Brasil (Kubitschek, 1955: 19-20, 25—28). As resistências dos potentados rurais

à presença do poder público, os compromissos de JK com o setor agrário, inclusive

de seu próprio partido (PSD), a mobilização crescente dos trabalhadores rurais e

as prioridades assumidas nos projetos de desenvolvimento tornaram parte desse

programa inviável ao longo do seu mandato presidencial (Hippolito, 1985).

O Programa de Saúde Pública do candidato era um mapeamento geral

da situação sanitária do Brasil. Apresentava os problemas e as soluções que, em

alguns casos, segundo JK, seriam simples de resolver. Esse documento tinha a

assinatura implícita de Mario Pinotti, futuro diretor do DNERu (1956) e, depois,
ministro da Saúde (1958), mas era um documento mais político do que técnico.

A ação do DNERu nos seus 1 5 anos de existência foi em grande parte pautada pelas

perspectivas expressas nesse documento, em particular pelo ânimo do desenvol-

vimento. O controle das endemias rurais, ainda que unificado e rotinizado em um

departamento, foi organizado por meio de campanhas específicas que reforçavarn o

modelo vertical e não integrado de cuidados com a saúde da população rural, além

das ações de engenharia sanitária e de educação sanitária.

Diferentes endemias rurais que se manifestavam numa mesma área ou

região estiveram sob a responsabilidade de diferentes campanhas, coordenações e
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equipes de profissionais. No governo JK, foram reorganizadas ou estabelecidas 14

campanhas dentro do DNERu contra as principais endemias rurais: ancilostornose,

bócio endêmico, bouba, brucelose, doença de Chagas, febre amarela, hidatidose,

filariose, leishmaniose, tracoma, peste e malária. Esta última foi transformada em

Campanha de Erradicação da Malária (CEM) em 1958, no contexto de pressões

para a integração do Brasil ao esforço da Organização Mundial da Saúde (OMS) em

erradicar a malária em escala global e contou com apoio financeiro da cooperação

bilateral estadunidense, a United States Agency for International Development

(Usaid) (Hochrnan, 2008; Silva, 2008). A Campanha de Erradicação da Malária

adquiriu crescente autonomia e protagonismo, saiu da jurisdição do DNERu em

1965, até ser integrada à Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (Sucam)

no início dos anos 1970.

A década de 1950 marca um primeiro encontro mais institucionalizado

entre a saúde pública brasileira e as populações indígenas. Esse encontro foi produ-

zido por caminhos e questões diferentes, porém interligados. O novo impulso dado à

interiorização das ações sanitárias liderada pelo DNERu teria que enfrentar o desafio

da presença das populações indígenas e de seus graves problemas sanitários, em

particular na Região Centro—Oeste ou no chamado Brasil Central. Se os indígenas

não faziam parte da população que seria o alvo prioritário da saúde pública em sua

retórica oficial, a sua presença em porções do território nacional potencialmente

transformáveis em áreas de interesse econômico para os projetos de desenvolvi-

mento adquiriu crescente Visibilidade, inclusive as condições de vida e de saúde.

Dois episódios marcantes para diminuir & invisibilidade, ao menos sani—

tária, dos indígenas foram a construção e a inauguração de Brasília e também a

abertura da rodovia Belém—Brasílía. O deslocamento do poder político do litoral para

o interior, materializado pela nova capital, gerou uma imensa migração interna na

direção do Planalto Central, aumentando a atenção para as condições sanitárias da

região, assim como para sua população (Moreira, 1998; Vieira, 2009). A constru—

ção da ligação rodoviária entre Brasília e Belém implicou dramático contato com

populações indígenas que Viviam na região de seu traçado e surtos de malária

que paralisavarn as frentes de trabalho. A conquista da selva se fez às custas da

dizimação de indígenas por enfermidades no contato com as frentes de trabalho

(Andrade, 201 2). Cabe ressaltar que o declínio demográfico dos povos indígenas não

se iniciara no período desenvolvimentista e já vinha sendo estudado nos anos 1 940

e 1950 por autores como Charles Wagley e Darcy Ribeiro. Este último analisara o

impacto provocado pelas epidemias de doenças infecciosas e parasitárias sobre a

demografia e a organização social dos povos indígenas, em particular os efeitos de

população (Pagliaro, Azevedo & Santos, 2005).

O DNERu foi o braço sanitário dessa penetração e ocupação territorial,

dados os recursos organizacionais, humanos e financeiros de que dispunha e a



Campanhas públicas, populações (quase) invisíveis

liderança de seu primeiro diretor, 0 malariologista Mário Pinotti (Hochrnan, 2008).

A capacidade e a efetividade de uma assistência médica fornecida pelo Serviço de

Proteção aos Índios (SPI) por meio de seus postos vinham sendo duramente criti—

cada, na medida em que eram reveladas e denunciadas as trágicas condições de

saúde dos indígenas sob sua responsabilidade (Paz, 1994; Costa, 1987; Santos et al.,

2008). Decorrem desse contexto iniciativas como o convênio SPI—DNERu e o Susa.

Foi o médico João Leão da Motta, chefe da circunscrição do DNERu na

região da futura capital do Brasil, que apresentou, em 10 de maio de 1957, uma

proposta de convênio entre o SPI e 0 DNERu,1 Nele ficava estabelecido que a assis-

tência médica da população indígena sob a tutela do SPI seria prestada pelo DNERu.

Os princípios básicos que orientariam a atenção à saúde dos indígenas pelo depar—

tamento seriam: ações de controle e assistência às endemias para as quais o DNERu

já possuía postos instalados; a assistência e o combate à lepra, às doenças venéreas

e à tuberculose, que não eram caracterizadas como endemias rurais e estavam sob

responsabilidade de outros serviços nacionais; assistência clínica não especializada,

assistência hospitalar e domiciliar; assistência médica—sanitária em caso de epide—

mias; vacinação e distribuição de medicamentos. Além disso, o departamento seria

responsável pela internação dos índios em hospitais públicos, e o SPI arcaria com

as despesas nos casos de a internação ocorrer em hospitais privados e/ou necessitar

de transporte e forneceria medicamentos e vacinas para a criação de uma farmácia.

Pelo convênio, as equipes do DNERu deveriam atuar em conjunto com os

funcionários do SPI, que seria o principal financiador do convênio.? A construção

da Belém-Brasília entre 1958 e 1959 foi acompanhada pelas ações do DNERu, em

particular no controle e tratamento da malária, que atingiam trabalhadores e indí—

genas na região. A penetração na selva das duas frentes de trabalho (Vía Goiás e

Pará) teve enormes implicações do ponto de Vista sanitário, uma vez que se tratava

de região de malária endêmica (Andrade, 2012).

A combinação entre incapacidade do SPI em lidar com as condições de

saúde da população indígena sob tutela e o novo impulso de ocupação do interior

do país, que implicava contato com essa mesma população nas frentes de expan—

são, promoveu algumas modificações no modelo de funcionamento do DNERu e

de outros serviços sanitários como o próprio Sesp. As estruturas mais organizadas

da saúde pública e com maior presença territorial acabaram por ampliar seu foco

de ação para áreas e população formalmente não cobertas pelos seus estatutos

legais.3 Ainda que o modelo vertical e segmentado por endemias específicas

organizasse o DNERu, os desafios dos projetos de desenvolvimento e integração

nacional fizeram com que fossem necessárias ações mais concertadas entre as

campanhas e fosse ampliada, ou reconfigurada, & população-alvo. Se acordos e

convênios foram estabelecidos dentro desse marco histórico (política indigenista

e nacional—desenvolvimentísmo), as práticas assistenciais nos postos e serviços do
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DNERu, em especial nas circunscrições das Regiões Centro—Oeste e Norte, eram,

por vezes, mais integradas do que os organogramas e manuais revelavam. A biblio-

grafia internacional tem indicado que os programas verticais são profundamente

reelaborados no campo, em particular pelos profissionais envolvidos no contato

direto com a população (Bhattacharya, 2008).

Nos relatos e relatórios, é patente uma tendência esboçada já nos primeiros
postos de profilaxia rural da década de 1920 (Hochman, 201 2). Em localidades com

populações desassistidas, a passagem ou presença de quaisquer serviços médicos—

sanitários, mesmo especializados, gerava demandas por cuidados que originalmente

não seriam de sua responsabilidade. Do mesmo modo, serviços contra endemias não
poderiam ignorar problemas de saúde dos grupos indígenas que habitavam suas

áreas de atuação. Porém, essa ação mais integrada, quando ocorria, era fundada
em dois pressupostos que organizavam as campanhas: atribuição de ignorância e

atraso das populações (fossem trabalhadores rurais ou indígenas) e a certeza de

que ações profiláticas e terapêuticas baseadas no conhecimento biomédico eram
suficientes para o controle das doenças infectoparasitárias nessas áreas. Apesar

dos programas de educação sanitária e das pesquisas sociológicas realizadas por

muitas das campanhas contra as endemias, prevaleceu até a década de 1970 uma

concepção biomédica limitada (Packard & Brown, 1997).

O outro encontro entre a saúde pública e as populações indígenas foi o Susa,
criado em 1956 para prover serviços de saúde aos índios e populações residentes

em locais de difícil acesso. Vinculado administrativamente ao Serviço Nacional de

Tuberculose, mas não restrito a essa doença, o Susa foi idealizado e dirigido por Noel

Nutels até 1973. Contou com o apoio da Força Aérea Brasileira (FAB), por intermé-
dio do Correio Aéreo Sanitário, criado dentro da FAB, e estava ligado ao Correio

Aéreo Nacional, que auxiliava no transporte de material e das equipes de saúde.

Inicialmente voltados para a região do Araguaia e Alto Xingu, os trabalhos do Susa

se expandiram para as regiões do Rio Negro e do Mato Grosso. Além do tratamento

da tuberculose, que cada vez mais acometia os grupos indígenas dessas áreas, nas
suas ações concretas as equipes acabaram por executar múltiplas atividades, como

vacinação, serviços odontológicos, tratamento de verminoses etc. (Costa, 1987;

Paiva, 2003; Paz, 1994). Até a sua transformação em Unidade de Atendimento
Especial (UAE) dentro do Ministério da Saúde, em 1968, o Susa teve um papel
importante tanto ao estender os cuidados de saúde às populações indígenas como
ao influenciar e se associar com outras áreas do Ministério da Saúde e com o próprio
SPI, depois com a Fundação Nacional do Índio (Funai), criada em 1967, e suas
equipes volantes de saúde.

A maior Visibilidade da saúde indígena e as respostas da saúde pública
vieram por caminhos diferentes. De um lado, a longa militância de Nutels para

proteger e prover assistência médica aos grupos indígenas e, de outro, a estrutura
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do DNERu e seus recursos humanos e técnicos para implementar campanhas sani-

tárias. Em ambos os casos, a inépcia do SPI e os avassaladores projetos de interio—

rização e desenvolvimento ameaçavam a saúde e a sobrevivência das populações

indígenas, e mesmo das populações do interior. Foram respostas com diferentes

graus de institucionalização aos problemas do desenvolvimento econômico. Com

o DNERu, numa chave mais positiva, a possibilidade de transformar Vítimas das

endemias em trabalhadores rurais para um Brasil moderno, incluídos os próprios

indígenas; com o Susa, numa chave talvez mais cética, a necessidade urgente de

proteger a saúde das Vítimas da expansão capitalista e da modernização do país.

O maior peso institucional do DNERu Vis-à—Vis ao Susa, mais dependente do ati—

vismo de Nutels e associados (Paiva, 2003), explica de certa forma a perenidade

de seu modelo, mesmo depois da sua incorporação à Sucarn em 1970.

Em dezembro de 1960, um mês antes do fim do governo JK, o DNERu

reuniu no Rio de Janeiro 15 grupos para avaliar os cinco anos de trabalhos das

campanhas contra as endemias rurais (Brasil, 1962). Segundo a avaliação desses

grupos, os resultados eram muito diversos. Avanços eram reconhecidos no controle

da bouba, da ancilostomose, da peste e da febre amarela; passos iniciais para o

combate ao bócio endêmico tinham sido dados com a obrigatoriedade da iodetação

do sal de cozinha. A Campanha de Erradicação da Malária ganhara autonomia e

recursos da cooperação internacional estadunidense e se tornava o programa mais

importante da saúde pública brasileira. A década de 1960 foi, no campo da saúde

pública, a da erradicação da malária. O outro programa importante desse período

foi a Campanha de Erradicação da Varíola —— CEV — (1966—1973), também associada

ao Programa de Erradicação da Varíola da OMS. No caso da malária, a estratégia foi

revista apenas na Assembleia Mundial da Saúde em 1969 (Gueto, 2007; Packard,

2008); no da varíola, o programa foi muito bem—sucedido, e o Brasil certificado

como livre da varíola — a varíola foi considerada erradicada no Brasil em 1973 e no

mundo em 1980 (Hochman, 200961).

Problemas financeiros que afetavam o país desde 1958 eram considerados

obstáculos para o bom desempenho das campanhas. Em particular, a extensão do

saneamento básico surge como uma condição para o sucesso no controle das vermi-

noses e parasitoses. Porém, se o então diretor do DNERu, Amílcar Vianna Martins,

reconhecia os íntimos elos entre desenvolvimento e saúde, reforçava a perspectiva

mais limitada dessas relações:

As condições de subdesenvolvimento não podendo ser removidas, como é óbvio,

& curto prazo, por infraestrutura econômica que possibilite ao rurícola preservar a

saúde, com melhores padrões de alimentação e higiene da habitação, cabe, então,

ao Estado promover medidas preventivas para a defesa e proteção da saúde das

coletividades atingidas ou ameaçadas pelas endemias. (Brasil, 1962: 8)
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Apesar dos convênios com o SPI e as ações concertadas com o Susa, a

questão da saúde indígena foi totalmente ignorada por esse e outros balanços de

atividades das campanhas de saúde do governo JK.

A criação da Sucarn em 1970, resultou da fusão do DNERu, da Campa—

nha de Erradicação da Malária e da Campanha de Erradicação da Varíola. A Sucarn

seria, em grande medida, uma combinação do modelo do DNERu com o sucesso

da campanha da varíola e o retorno a políticas de controle da malária. Por meio do

Programa Nacional do Desenvolvimento (PND), o governo militar esteve à frente

de programas ambiciosos, como o Programa de Integração Nacional, que tinha por

finalidade ocupar as fronteiras da Amazônia que, naquele tempo, eram conside—

radas literalmente desabítadas. Grandes estradas, como a rodovia federal BR—364

e a Transamazônica, foram construídas, criando acesso mais amplo ao Norte do

Brasil e à fronteira com a Bolívia. A abertura dessas estradas foi acompanhada por

um programa de colonização rural, com a implantação de numerosos projetos de

assentamento agrícola em toda a Amazônia, a construção de centrais hidrelétricas e

o desenvolvimento de projetos de exploração (Moraes, 1990). A Sucam continuaria

a reproduzir o modelo das campanhas que absorvera, apenas agora reunidas em

um órgão nacional e mais articuladas no caso da Amazônia. Porém, no caso das

populações indígenas, o seu grande desafio foram os efeitos perversos da constru—

ção da Transamazônica e dos projetos de colonização sobre as populações indígenas

da Região, associados à inoperância da Funai em assuntos sanitários. Os anos de

construção da Transamazônica e dos projetos de desenvolvimento do regime militar

aumentaram a visibilidade dos indígenas, como obstáculos, e por suas tragédias,

como os inúmeros surtos de malária e sarampo entre diversos grupos. Esse pano-

rama começaria a mudar nos anos 1980, já num contexto de crítica aos modelos

verticais de atenção à saúde, de crise dos projetos de desenvolvimento do regime

militar, da instabilidade da Funai e de redemocratização do país.

Conclusões

Da invisibilidade absoluta nas décadas iniciais da república à Visibilidade

pela tragédia e pelo contato que se intensificou a partir dos anos 1940, foi longo o

caminho percorrido na relação entre saúde pública, endemias rurais e populações

indígenas. Dos Serviços de Profilaxia Rural ao DNERu, o modelo instituído foi de

campanhas contra endemias rurais específicas com o objetivo de incluir as popula—

ções do interior ao mundo civilizado e, depois, nos anos 1950, ao desenvolvimento

nacional. As categorias sertanejo, caipira, trabalhador rural, população do interior,

objetos dessa agenda, não incluíam povos indígenas, ainda que estes muitas vezes

estivessem compartilhando espaços e mesmo essas identidades patologizadas. Essa

patologização que, de um lado, encarcerava populações em preconceitos e subor-
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dinação; de outro, as tornava objeto da ação positiva do Estado. Foi, portanto, uma

invisibilidade política, produzida pelo Status tutelar ao qual estavam subordinadas

as populações indígenas. É a partir da agenda nacional—desenvolvimentista que a

saúde indígena fez contato mais íntimo com a saúde pública brasileira. A doença

como obstáculo ao desenvolvimento/civilização, e não a saúde como direito, foi a

perspectiva que vigorou durante quase um século de experiência republicana. Uma

resposta diferente da saúde pública seria dada pela revisão dos modelos verticais

e biomédicos a partir do movimento pela atenção primária no fim dos anos 1970,

pela Reforma Sanitária brasileira e pela redemocratização do país, que possibilitou

uma maior visibilidade da questão da saúde indígena. A Constituição de 1988, o

Sistema Único de Saúde (SUS) e o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena são

resultados, incompletos, dessas mudanças.

Notas

 

1 Proposta de Convênio, 1957. Serviço de Proteção aos Índios, filme 381, fotograma 468. Acervo

do Museu do Índio, Rio de Janeiro.

? Proposta de Convênio, 1957. Serviço de Proteção aos Índios, filme 381, fotogramas 469-473.

Acervo do Museu do Índio, Rio de Janeiro.

3 Para a questão da saúde indígena nas ações do Sesp na Amazônia, ver Sousa e Schweickardt

(2013).
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