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4  
GeoGrafia da Saúde: cateGoriaS, 

conceitoS e eScalaS

Neste capítulo é aprofundado o conceito de saúde a partir de 
fundamentos da Geografia humana. Tendo em vista a Teoria do 
conhecimento e a Ontologia do ser social, busca-se a relação entre 
as principais categorias espaciais e a abordagem geográfica da saúde.

Principais conceitos e temas:
- Espaço geográfico;
- Escala geográfica;
- Saúde e tempo;
- Território, lugar e região.

***

No capítulo anterior foi destacado um processo perverso que 
nós, como cidadãos e geógrafos, somos tanto participantes como 
observadores. As mídias fizeram acreditar que saúde se compra à 
prestação, escolhendo o produto pela qualidade, pelo preço e pelo 
modo de atendimento. Por outro lado, é sabido que uma parcela 
considerável da população que procura atendimento médico é 
portadora de necessidades que nunca serão plenamente satisfeitas 
no plano da assistência médica individual. O encaminhamento 
dessas pessoas para a consulta médica ocasiona dificuldade em 
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80  RAUL BORGES GUIMARÃES

assegurar atendimento rápido para os casos que realmente exigem 
urgência. São desafios constantes do poder público a otimização 
do uso dos leitos hospitalares, a atualização contínua do mapa 
de vagas, o estabelecimento de mecanismos que desobstruam a 
comunicação e o intercâmbio de informações entre as unidades de 
serviços de saúde.

Ao mesmo tempo, assistimos a uma luta de diversos movimentos 
sociais que exigem saúde mais conectada às necessidades do dia a 
dia. Nos dizeres de Bakhtin (1995), o mecanismo de produção das 
representações sociais sempre está presente na comunicação social. O 
receptor de uma mensagem não é um ser mudo, privado da palavra. 
Ao contrário, ele interage com o discurso apreendido de outrem e, no 
processo de interação verbal, participa da produção e do estabeleci-
mento dos signos. Tais signos passam a estar presentes nas diferentes 
formas de enunciação, mesmo as não verbais, e encontram-se 
impregnados da ordem hierárquica e da tensão política resultante 
das relações sociais.

O lugar tem um papel central na construção desses significados 
sociais (Gesler, 1999), e as metáforas geográficas são utilizadas 
para estabelecer diferentes identidades à vida comunitária (Barnes; 
Duncan, 1992), mediante um processo que não é harmonioso, mas 
repleto de conflitos e resistências. Tal como Roux (1999) aponta, 
metáforas são mais do que elementos da imaginação poética ou 
floreios retóricos. A metáfora penetra no dia a dia e na linguagem, 
funcionando como um meio de compreender e experimentar um 
tipo de coisa em termos de outra. A metáfora não é uma simples 
ornamentação da linguagem, mas uma espécie de busca de analo-
gia que decorre da tentativa de tornar evidente uma homologia de 
estruturas.

Nesse sentido, o uso de metáforas representa uma estratégia dis-
cursiva desenvolvida pelos sujeitos sociais no sentido de construir o 
entendimento das mudanças que estão acontecendo em suas vidas e 
na coletividade (Kearns, 1997). As metáforas sobre saúde e doença, 
por exemplo, podem estar sendo usadas tanto para revelar quanto 
para encobrir significados das relações sociais, relações assimétricas 
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de poder, o que torna o seu estudo necessário e ainda mais fértil 
(Guimarães, 2000).

Assim, o conceito de saúde estaria sendo formado em diversos 
campos culturais e resultaria da produção de categorias de pensa-
mento que utilizamos para a enunciação do que vêm a ser as coisas 
do mundo. A vida e a morte, conceitos estreitamente vinculados ao 
campo da saúde, não seriam enunciados apenas pela Ciência, mas 
também pela Literatura e pelas Artes plásticas, que delimitam e 
expressam diferentes aproximações entre o conceito de saúde e a 
categoria espaço.

Primeiramente, vejamos como ocorre esse processo de significa-
ção no campo da lógica.

As categorias referem-se aos atributos gerais que agrupam fenô-
menos e objetos de um mesmo gênero, podendo ser consideradas 
universais abstratos. Os conceitos, por sua vez, conformam a ideia 
a respeito dos objetos reais, empíricos. Assim, do ponto de vista da 
lógica, a saúde é um conceito porque indica uma materialidade, que 
pode ser tomada como reprodução do espaço vivido ou, como pre-
fere Maria Laura Silveira (2006), como empiricização da velocidade 
cada vez maior do tempo. Como pressuposto desse conceito, temos 
como suporte alguns aspectos espaciais fundamentais que determi-
nam o seu conteúdo. Ou seja, para compreender o conceito de saúde, 
do ponto de vista geográfico, é preciso relacionar as categorias que o 
conformam, como extensão, ordem e conexão.

O primeiro termo (extensão) refere-se à dimensão do espaço e, 
ao mesmo tempo, implica a habilidade de localização dos objetos 
geográficos na superfície terrestre. Por sua vez, ordem é um atri-
buto espacial relacionado à distribuição dos elementos geográficos 
no espaço, enquanto o termo conexão diz respeito ao elo existente 
entre os objetos e as ações humanas num sistema de relações no qual 
nenhum elemento é isolado dos outros. Assim,

o espaço bem pode ser um todo de relações entrecruzadas, cada 
porção espacial – o território – se identificando por uma espessura 
de densidade de relações diferente, umas com um tecido espacial 
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mais espesso e outras mais modestas, inovando o conceito de den-
sidade, habitat, ecúmeno, sítio, entre outros da geografia clássica 
[...]. (Moreira, 2007, p.70)

Claro que a saúde tomada como reprodução do espaço vivido, 
como empiricização da velocidade do nosso tempo, é um primeiro 
passo da elaboração do conhecimento, tomado como entidade lógica. 
Assim, originalmente, as categorias espaciais de extensão, ordem 
e conexão “são pontos de apoio do conhecimento” (Silva, 1986a, 
p.25).

Mas essa formulação ainda não é suficiente para compreender-
mos o conceito geográfico de saúde. Se retomamos a afirmação feita 
aqui, as categorias espaciais determinam o conteúdo do conceito 
saúde, proposição que nos leva a uma relação hierárquica na qual 
as categorias poderiam ser consideradas como conceitos mais gerais 
que expressam a essência da realidade. Isso definiria as categorias 
da mesma maneira que os conceitos, mantendo-se a questão sob o 
primado da consciência, dos princípios lógicos da razão. Tal pro-
posição é insatisfatória, uma vez que a validação das categorias e 
conceitos como instrumentos teóricos está relacionada ao problema 
que se objetiva compreender.

Tendo o problema da saúde como ponto de partida e de chegada, 
num primeiro momento, as categorias espaciais apresentam-se como 
abstrações que permitem a mediação com os objetos reais (padrão 
espacial ou difusão de doenças, por exemplo). São ideias mais gerais 
(pré-ideações) de conceitos que começam a se formar no pensa-
mento. Nas palavras de Armando Corrêa da Silva (1999, p.1), “de 
certo modo, o conceito é uma descrição teórico-prática da categoria 
e pode implicar em uma definição. Contudo, a definição é diversa do 
conceito. Ela é, de certo modo, o modo como se expressa a dimensão 
do conceito”, cuja concretude é determinada pela existência, pelas 
modalidades ontológicas do ser.

Quando os conceitos passam a representar na mente o concreto, a 
situação se inverte. Eles se transformam em ideias gerais e as catego-
rias, que inicialmente eram universais abstratos, transformam-se em 
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entidades concretas, posto que passam a ser a síntese do fenômeno 
em sua essência.

Trocando em miúdos, as categorias espaciais são formas do ser. 
Enquanto modalidades ontológicas do ser apresentam-se como uni-
versais abstratos do conceito de saúde, que é um objeto real que pode 
ser apreendido a partir da empiricização do tempo, da reprodução 
do espaço vivido. A produção dessa teoria se relaciona com a sua 
existência ontológica. Veja a Figura 12.

Figura 12 – Saúde e espaço: dimensão lógica e ontológica

Fonte: elaborado pelo autor

Onde estamos? Essa é uma pergunta que, desde os tempos anti-
gos, os seres humanos procuram responder. Termos/expressões 
como “localização”, “posição”, “situação” foram constituindo o 

Saude_fundamentos_de_geografia_(MIOLO)_Graf-1.indd   83 09/03/2015   16:01:46



84  RAUL BORGES GUIMARÃES

discurso de inúmeros pensadores das mais diversas partes do mundo 
– China, Egito, Babilônia, Grécia, por exemplo.

Não é difícil compreender a importância dessa indagação para 
a vida humana. Afinal, para sabermos onde estamos é preciso 
estabelecer a relação espacial entre pontos conhecidos. Localizar é 
identificar o nosso lugar no mundo na interação com outros lugares. 
Esse processo de identificação exige uma diferenciação entre o que 
somos e o que são os outros. Ou seja, para encontrar a resposta para 
a pergunta “onde estamos?” é preciso responder uma outra questão 
muito importante para a nossa existência: “quem somos?”

Certamente, qualquer um de nós já parou para pensar nessas 
duas questões existenciais. Onde estamos? Quem somos? Refletir 
a esse respeito é a mesma coisa que responder sobre o lugar que 
ocupamos no mundo.

Essa poderia ser, a meu ver, uma nova concepção de saúde, 
intimamente relacionada com uma geografia mais compromissada 
com as pessoas e do ponto de vista das pessoas. Maria Laura Silveira 
(2006) diria que se trata de uma geografia existencial, preocupada 
não com a geometria das distâncias, mas com o conjunto de situações 
onde a vida se desenvolve, o que, aliás, tem sido a busca do movi-
mento pós-geografia médica no contexto internacional.

Essas questões ganharam relevância na bibliografia anglo-
-saxônica a partir dos referenciais teóricos da geografia humana 
pós-estruturalista (Kearns; Gesler, 1998). Essas novas perspectivas 
teóricas apontaram para o posicionamento crítico diante do con-
ceito de saúde formulado pela Organização Mundial de Saúde.1 
Influenciados pelo debate da Nova Geografia Cultural e tendo como 
slogan “Colocar a saúde no lugar”, as pesquisas do movimento pós-
-geografia médica anglo-saxônica, segundo seus proponentes, têm 
representado um compromisso coletivo de investigação das relações 
entre as teorias a respeito da cultura e das etnias e a questão do gênero 
e saúde, envolvendo a compreensão da interação entre a percepção 

 1 Concepção de saúde de WHO (1946) como um Estado de bem-estar completo, 
físico, mental e social.
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das pessoas e as diversas dimensões da existência (emoções, senti-
mentos), conforme Kearns (1993; 1997).

A criação da revista Health and Place, em 1995, foi um marco sig-
nificativo desse movimento, propiciando a continuidade do debate 
das relações entre Geografia e Saúde até os dias de hoje. Segundo o 
editor desse periódico científico, a saúde tem sido uma área que exige 
o estudo de um amplo leque de questões (Moon, 1995) que, dentre 
as quais, se destacam: a emergência de novas doenças, a análise de 
suas etiologias e, no caso de doenças transmissíveis, sua propagação; 
a reemergência de doenças que já estavam sob controle; o impacto 
do crescimento das doenças crônico-degenerativas e mentais; a pre-
valência e etiologia de doenças relacionadas com o comportamento, 
particularmente o fumo, a bebida, hábitos alimentares, vida seden-
tária, vida sexual e uso de drogas. Tendo em vista o caráter dinâmico 
e interdisciplinar desse campo temático, esse novo periódico tem se 
proposto a publicar resultados de pesquisas com ênfase nos aspec-
tos teóricos, promovendo a difusão do pluralismo metodológico 
na investigação dos processos de produção das informações e da 
construção social dos significados do termo saúde.

Na comunidade francófona, foi Picheral (1982) quem procurou 
atualizar a discussão de complexos patogênicos proposta por Max 
Sorre, na década de 1930. Contudo, é a geração mais jovem, com a 
liderança de pesquisadores como Sébastien Fleuret e Jean-Pierre 
Thouez (2007), que tem estabelecido um diálogo frutífero com a 
produção inglesa e americana, principalmente a respeito de aspectos 
metodológicos da abordagem cultural das políticas territoriais.

O Brasil não ficou alheio a esse intenso debate que tem se veri-
ficado nos últimos anos. O contato com a experiência portuguesa 
tem sido recente, com destaque para os trabalhos de Paula Santana 
(2004) e Paulo Nunes Nossa (2008). A discussão luso-brasileira 
acerca da Geografia da saúde ainda poderá gerar frutos, dados os 
laços históricos relacionados à formação dos Estados nacionais e da 
constituição das políticas públicas nos dois países. Contudo, foi o 
pensamento marxista desenvolvido na América Latina que teve um 
peso mais significativo por aqui (Rojas, 1998; 2003a; 2003b).
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Na perspectiva do realismo crítico, a análise do processo saúde-
-doença tem sido realizada pela epidemiologia social brasileira, 
considerando-se as diferenças de adoecer e morrer das classes sociais 
ou das pessoas nos diferentes contextos socioespaciais (Sabroza; 
Leal, 1992; Silva, 1997). Nesses estudos epidemiológicos a categoria 
espaço tem sido o fundamento do conceito de risco. A tríade tempo/
lugar/pessoas possibilita a correlação de variáveis sociais, econô-
micas e ambientais com a situação de saúde da população humana 
(Castellanos, 1990).

Para Barcellos (2002) e Monken e Barcellos (2007), a categoria 
espaço no campo da saúde tem um poder explicativo muito mais 
amplo, dependendo do nível de objetivação de seus próprios con-
ceitos. Eu também acrescentaria o tempo.

As categorias do espaço (forma, estrutura, extensão, conexão) e 
tempo (duração, ciclo, ritmo) são fundamentais para a abordagem 
geográfica da saúde. Elas ganham concretude em diferentes formas 
de espaço geográfico (território, lugar, região), que somente podem 
ser compreendidos no seu tempo (período, processo).

O debate no Brasil

A relação entre espaço e território tem sido a principal discussão 
conceitual da Geografia da saúde no Brasil.

A expansão físico-territorial dos serviços de saúde e da cobertura 
dos principais programas de saúde pública pelos municípios brasi-
leiros, desde a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) no 
país, demanda a análise dos desafios operacionais da territorialização 
da política nacional de saúde (Gondim et al., 2008). Nesse sentido, 
ganha ênfase o espaço sob controle da ordem administrativa, nos 
diversos níveis de poder (município, estado e união), o que também 
gerou o debate de outra forma de espaço, a região.

O conceito de região no planejamento da política nacional 
de saúde não é de fácil apreensão. Engana-se quem imagina que 
para isso bastaria a leitura direta dos documentos oficiais, como 
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a Norma Operacional de Assistência à Saúde (Brasil, 2002) ou o 
Pacto pela Saúde (Brasil, 2006), sem alguns parâmetros da análise 
do discurso. De fato, o que vem a ser e o que pode vir a ser a regio-
nalização da saúde é algo em aberto e em disputa por diversos atores 
políticos, conforme Guimarães (2005) e Pessoto (2010) puderam 
mapear a partir das diretrizes estabelecidas pelo Plano Nacional de 
Saúde em vigor.

Podemos identificar nesse processo de significação do conceito 
de região uma tensão entre duas abordagens. A primeira delas com-
preende a região como uma unidade de planejamento e, por isso, 
entendida como um recorte territorial estabelecido pelos gestores 
para a intervenção na realidade local. A segunda abordagem, não 
menos importante, compreende a região como um ente histórico, 
resultado das múltiplas determinações da vida social, o que con-
forma a ideia de uma realidade em produção, que se organiza no 
caminhar da própria prática política. Poderíamos aqui identificar 
no campo do planejamento das políticas brasileiras de saúde vários 
programas e ações que evidenciam essas diferentes abordagens.

Apenas para citar dois exemplos, seria interessante a discussão 
do modelo de regionalização proposto pelo Departamento de Apoio 
à Descentralização da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, 
claramente empenhado na definição de recortes territoriais que faci-
litem o trâmite administrativo e o repasse mais efetivo de recursos 
para o nível local. Por sua vez, várias ações da Secretaria de Gestão 
Estratégica do mesmo ministério fomentam os atores locais no esta-
belecimento de seus próprios recortes regionais. O SIS-Fronteira é 
um bom exemplo disso, uma vez que reconhece a existência de uma 
realidade social em movimento na zona de fronteira internacional, 
jogando luz para as práticas de saúde coletiva, tecidas por laços de 
solidariedade entre os povos vizinhos, que até então não apresenta-
vam visibilidade nos dados oficiais.

Esses exemplos citados, dentre outros, demonstram claramente 
o enorme desafio que está sendo enfrentado no campo da saúde 
pública. Ainda que em nossa matriz mental seja forte a ideia de região 
como um subespaço entre o município e a unidade federada ou o 
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país, delimitado na escala da média e da longa durações, em um 
ambiente social e político estável, as regiões continuam a existir, mas 
com um nível de complexidade jamais visto (Santos, 1996). Nesse 
mundo globalizado que vivemos, com a ampliação e aprofunda-
mento da divisão internacional do trabalho e o aumento exponencial 
da circulação e intercâmbio entre os lugares, aceleraram-se os arran-
jos e rearranjos espaciais, transformando-se as formas e conteúdos 
das regiões por meio da intensificação da valorização do espaço 
(Moraes; Costa, 1984).

Assim, os subespaços ganham cada vez mais capilaridade, fruto 
da combinação de diferentes vetores de verticalidade e de horizonta-
lidade. Em razão disso, há um ganho de espessura em cada unidade 
espacial, tendo em vista que o tempo de cada lugar é resultado da 
tensão com o tempo social global, em um jogo simultaneamente 
sincrônico e diacrônico (Silva, 1991).

Quando nos referimos à capilaridade das regiões, chamamos a 
atenção para seus limites e fronteiras. Tradicionalmente, estabe-
lecemos uma cadeia sinonímica entre essas duas ideias, uma vez 
que a delimitação territorial do Brasil foi marcada por uma série 
de tratados internacionais que procuraram estabelecer os limites 
jurídico-administrativos do domínio português na América do Sul, 
levando-nos a confundir o segundo pelo primeiro. Por sua vez, a 
formação territorial do Brasil também é resultado do alargamento 
desses limites institucionais por meio da expansão de fronteiras, o 
que ainda é um processo em marcha (Machado, 2006). Somente con-
siderando essa dimensão histórica, podemos concluir que apesar de as 
regiões de saúde estabelecidas pelo SUS apresentarem limites demar-
cados pelas unidades jurídico-administrativas da república federativa 
brasileira, o que separa uma unidade da outra, a ideia de fronteira 
revela uma realidade muito mais permeável, uma zona de contato 
entre unidades vizinhas, o que Santos (1996) denomina vetores da 
horizontalidade.

Mas a capilaridade também é fruto de determinações e de 
processos de tomada de decisão cada vez mais distantes do espaço 
próximo, constituindo vetores de verticalidade com força de 
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transformar diferentes lugares conectados em rede. Isso produz uma 
sincronia entre os lugares com profundas implicações na mobilidade 
populacional, no fluxo de informações e nos padrões espaciais de 
morbimortalidade.

Em síntese, fica cada vez mais difícil imaginar as unidades 
regionais como superfícies sobre as quais se instalam os objetos 
técnicos ou desenvolvem-se as ações de saúde. Mais do que isso, 
os níveis hierárquicos que insistem em congelar nossas matrizes 
cognitivas estão corrompidos e a delimitação entre os conceitos, 
cada vez mais tênue. Um bom exemplo é a diferença entre região 
e lugar. Não é verdade que o primeiro conceito diz respeito a uni-
dades espaciais maiores do que o segundo. É possível identificar 
no espaço intraurbano de São Paulo certas unidades regionais, 
assim como, da mesma forma, uma extensa região fronteiriça da 
Amazônia ocidental pode ser compreendida como um lugar com 
identidade cultural própria.

Da mesma forma, o território não é um conceito somente com-
preendido pela extensão das práticas sanitárias sob domínio do 
Estado. Sabemos da distância que há entre o instituído e o instituinte 
(Massey, 1984), cabendo atenção e cuidado na interpretação das 
relações entre o discurso oficial e a prática social. Compreender a 
dimensão territorial da saúde implica a análise das relações de poder 
e proximidade entre diferentes agentes, como espaço de pertenci-
mento dos sujeitos e de superposição de diversos tipos de interesse 
(políticos, econômicos, culturais). Assim, uma forma de discutir 
o conceito de saúde a partir do conhecimento geográfico seria por 
meio do uso e apropriação do território por inúmeros agentes sociais 
(Monken; Barcellos, 2005; Monken et al., 2008).

Essa perspectiva teórica a partir da análise do uso e apropriação 
do território revela o descompasso entre a realidade como ela é 
nos lugares e as estratégias territoriais desses diferentes agentes. 
Por isso, o tema exige a discussão a respeito do conceito de lugar, 
não no sentido elementar do sítio (lócus das ações humanas), 
como um dado estático da localização. Pelo contrário, o uso do 
território torna a localização um processo dinâmico, relacional, o 
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que tem gerado um novo campo de estudos geográficos da saúde 
(Almeida, 2005; Dantas, 2009; Almeida; Guimarães, 2009; Ara-
nha, 2010).

O que mais importa é não perder de vista a finalidade de nossa 
reflexão. Como diz Santos (1996), não são as categorias e os conceitos 
uma finalidade em si mesma, mas a capacidade que desenvolvemos 
ao manuseá-los para construir um conhecimento da realidade em 
movimento. Para isso, a análise das articulações das escalas geográ-
ficas produzidas socialmente pode ser um caminho.

A importância das escalas geográficas

Segundo os teóricos da escala geográfica, a Geografia não tem 
apenas como objeto de estudo a produção do espaço. Também cabe-
ria à Geografia a compreensão das articulações escalares envolvidas 
no processo de produção do espaço. Nenhuma outra disciplina 
desenvolveu um arcabouço teórico-metodológico capaz de articular 
as escalas, tal qual a Geografia (Smith, 1992; 2000). Aqueles agentes 
que possuem maior mobilidade e detêm o poder de “saltar escalas” 
são os que podem subverter a ordem estabelecida, definir a agenda 
das políticas públicas e controlar o Estado.

É esse tipo de síntese de escalas geográficas que define o peso 
político dos eventos em cada lugar. Quanto mais uma ação resultar 
na articulação de múltiplas escalas, maior a sua importância política.

A rede de serviços de saúde agrega e sintetiza múltiplas escalas. 
Ela contribui para a produção da escala do urbano e também está 
envolvida na produção da escala do corpo, da nação, do espaço 
mundial, dentre outras que tornam a política pública cada vez mais 
disputada por diversos agentes sociais.

Se o corpo é a escala da identidade (Smith, 2000), a saúde é um 
campo propício para a sua delimitação. Num país como o Brasil, 
cujo financiamento da política de saúde é instável, a escala do corpo 
tem gerado conflitos, uma vez que pressiona o orçamento da saúde 
pública (Guimarães, 2008).
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As diferenças corporais podem servir de base para formas 
socioespaciais de exclusão e opressão, produzindo diferenciados 
processos de saúde e doença, assim como inúmeros movimentos de 
luta por melhorias nas condições de vida. A “saúde da mulher” e 
de “portadores de necessidades especiais”, por exemplo, são duas 
bandeiras que historicamente representam a produção de um nível 
escalar a partir de forças de cooperação referenciadas no corpo.

Ao mesmo tempo, o corpo também tem sido objeto de apropria-
ção pela cadeia industrial médico-hospitalar, que o fragmenta em 
inúmeros processos de apoio terapêutico e diagnóstico, enquanto 
expressão anatomofisiológica dos processos de adoecer e morrer. 
Isso quando não é o caso de utilização (crescente) dos mesmos equi-
pamentos e recursos para o culto ao belo, numa estreita fronteira 
entre a estética e a medicina. Tais práticas que atuam na escala do 
corpo apropriam-se de parte dos fundos públicos para a ampliação 
dos seus negócios, por meio de mecanismos de investimentos e 
financiamentos a juros subsidiados existentes para o setor saúde 
(Guimarães, 1994).

Forças de cooperação e conflito também podem ser identificadas 
entre diversas outras escalas, como é o caso das comunidades. A 
escala da comunidade trata-se daquela produzida por indivíduos 
organizados a partir de algum traço de união (Smith, 2000). Os 
movimentos reivindicatórios de associações de moradores dos bair-
ros periféricos das cidades brasileiras, por exemplo, colocam a saúde 
em uma “cesta básica” na qual não pode faltar o remédio e o pronto-
-atendimento médico. Esse perfil de demanda que há muito tempo 
tem sido estudado pelas Ciências sociais em saúde (Cohn,1991) é 
uma das traduções do processo de reestruturação urbana, no nível 
escalar da comunidade. Mas esses interesses podem não ser os mes-
mos de outras comunidades, como os portadores do HIV, que se 
articulam nacionalmente, e até internacionalmente, para disputar 
os recursos públicos para a expansão dos serviços de atendimento 
e/ou distribuição de medicamentos.

A escala da nação, por sua vez, é a escala da consolidação do 
Estado de direito e da cidadania (Santos, 1993). Esse nível escalar 
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foi objeto de disputa no processo da reforma sanitária definindo, 
a partir da Constituição de 1988, o direito à saúde de acordo com 
princípios de integração das ações e de participação comunitária. 
Dessa forma, em seu formato jurídico-institucional, a política 
de saúde brasileira definiu-se na articulação entre as escalas do 
comando (nacional, estadual e municipal), mas com impacto no 
nível local (áreas de abrangência das unidades básicas de saúde).

Por sua vez, com a interdependência econômica e política entre 
as nações cada vez maior e mais complexa, os problemas de saúde 
de um país passaram a representar perigo para muitos outros. Foi 
dessa preocupação que nasceu a cooperação sanitária mundial, com 
a criação, em 1907, na cidade de Roma, do Escritório Internacional 
de Higiene Pública (Office Internazionale d’Hygiene Publique), 
embrião da Organização de Saúde da Liga das Nações, criada em 
1923. Seu papel era reunir informações a respeito do cólera, da 
varíola, do tifo e da febre amarela.

Nas duas décadas que antecederam a Segunda Guerra Mundial, a 
Organização de Saúde da Liga das Nações desenvolveu importantes 
estudos no campo da higiene rural, da habitação e da saúde escolar. 
Esses conhecimentos foram amplamente divulgados em diversos 
países distribuídos por todos os continentes (Giblin, 1999).

A Organização Mundial da Saúde (OMS) foi criada em 1946, 
logo após o término da Segunda Guerra Mundial, como organismo 
da Organização das Nações Unidas (ONU). Desde então, ela tem 
assumido o papel de coordenação mundial das ações de saneamento 
ambiental (abastecimento de água, rede de esgoto e controle de 
insetos), de educação em saúde pública e de treinamento do pessoal 
que atua no atendimento à população. Para isso, conta com parceria 
de vários outros organismos internacionais da ONU: o Fundo das 
Nações Unidas para a Infância (Unicef), a Organização das Nações 
Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO) e a Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

Mas o processo de globalização gerou uma assimetria do poder 
de decisão. Os governos dos países mais ricos e as maiores empresas 
do mundo se reservam e exercem o direito de agir conforme seus 
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próprios interesses – adotando ou apoiando medidas protecionistas 
e leis que preservam vantagens, mesmo que contrárias às delibe-
rações, negociações e acordos de caráter global. Ou seja, na ordem 
mundial dos tempos da globalização, o lucro das grandes empresas e 
as vantagens econômicas dos países mais poderosos prevalece sobre 
os outros interesses em proporções jamais vistas em outro momento 
histórico. Mas isso não tem significado o fim ou o enfraquecimento 
das fronteiras nacionais. Pelo contrário, as grandes empresas têm 
tirado proveito das diferenças de condições para a realização de seus 
negócios nos diversos países, aumentando seus lucros a partir das 
oportunidades oferecidas em cada lugar (Santos, 1996).

É por causa dessas características que o território concebido e, 
ao mesmo tempo, em processo de construção pela política nacional 
de saúde é muito mais do que o mosaico formado pelo conjunto dos 
municípios brasileiros. O processo de territorialização do Sistema 
Único de Saúde (SUS) está produzindo uma diferenciação entre 
espaços da vida cotidiana, que poderia ser reconhecida como um 
processo de regionalização em diferentes escalas. O que está em 
questão é se a regionalização da saúde brasileira representa ou não 
um aprimoramento das mediações entre as diversas escalas do Sis-
tema Nacional de Saúde.

É a escala geográfica, portanto, que define as fronteiras que 
demarcam os campos das disputas sociais, limitando as identidades 
em torno das quais o controle é exercido e contestado (Bourdieu, 
1997). O que é o local, por exemplo? Ele não existe sem disputa 
política. Assim, a escala é um limite e um conteúdo, que estão 
sempre mudando (Santos, 1996). Ou seja, a escala geográfica é um 
dado temporal, já que ela varia com o tempo e é estabelecida pela 
extensão dos eventos.

Na medida em que a escala geográfica é um dado de realidade em 
construção, ela se impõe como uma necessidade teórica e metodoló-
gica do sujeito preocupado em compreender o mundo que o cerca. 
Daí, a pergunta que surge é a respeito da pertinência ou não do modo 
de recortar e estabelecer limites da realidade observada. Então, o 
problema do tamanho e dos recortes é intrínseco à análise espacial, 
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tornando a escala uma medida que confere visibilidade do modo 
de existência espacial das sociedades. Ou seja, a escala geográfica 
é um dado da realidade em processo permanente de produção e, ao 
mesmo tempo, uma espécie de instrumental analítico que envolve 
a percepção, a concepção e a representação que dá visibilidade ao 
real (Castro, 2005, p.133), a partir do ponto de vista do observador.

Assim, a escala geográfica não se resume à escala cartográfica, 
definida geometricamente como uma relação de proporcionalidade 
entre o tamanho real da superfície terrestre e o seu tamanho repre-
sentado no papel. Enquanto uma resolução geográfica de processos 
sociais contraditórios de competição e cooperação, a escala geográ-
fica é produzida pelas relações sociais dos atores políticos em jogo. 
A saúde pública brasileira tem gerado condições para isso, talvez 
como em nenhuma outra rede de serviços (Guimarães, 2000), e dado 
visibilidade à dificuldade de articulação entre as diferentes esferas 
de poder – municipal, estadual e federal –, fruto da ausência de um 
pacto federativo efetivo na República brasileira desde a sua gênese.

Em determinados períodos da história da saúde pública no país, 
observa-se um processo de concentração na esfera central e a pre-
sença e o controle das instituições estatais sobre o território a partir 
do centro. Em outros momentos, observa-se com maior clareza a 
autoridade do governo estadual e de iniciativas no nível local para 
atender as necessidades de saúde da população. Tanto em uma 
situação como em outra, o estudo da saúde pública dá visibilidade às 
relações sociais de competição e cooperação, delimitando-se as esca-
las geográficas em torno das quais o poder é exercido e contestado.

Os geógrafos, concordando com Bitoun (2000), têm muito a 
contribuir para o entendimento dessa nova realidade que se processa 
numa dinâmica muito mais abrangente do que as áreas adstritas 
às unidades básicas de saúde. Trata-se de uma geografia das redes 
articuladas em diferentes níveis escalares.

A produção social da escala é uma fusão do tempo e do espaço, 
da geografia com a história. Essa escala das relações cotidianas no 
espaço banal se articula com um outro nível escalar fundamental, 
que é a escala do comando e do controle cada vez mais globalizado.
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Tendo em vista essa nova concepção de escala, várias questões 
de saúde pública ganhariam relevância geográfica, mesmo que não 
implicassem necessariamente fenômenos territorializados.

A construção do significado do conceito de espaço passaria a se 
confundir, assim, com a busca de uma leitura política espacializada 
da saúde baseada em um modo consistente de expor as conexões 
entre as diferentes escalas e as categorias analíticas centrais do 
método geográfico. Para isso, seria necessário considerar as carac-
terísticas que tornam coerente a produção social da saúde em cada 
nível escalar (forças de cooperação). Além disso, seria fundamental 
identificar as diferenças internas de cada escala geográfica (forças 
de competição), as fronteiras entre as escalas geográficas em jogo e 
as possibilidades de se movimentar entre escalas, num movimento 
permanente de ir e vir (mecanismos de mediação).

Tema para debate

Na fronteira internacional brasileira existem cidades no limite 
com outros países, formando espaços urbanos contíguos com 
cidades vizinhas estrangeiras, as chamadas cidades gêmeas. Veja 
o exemplo no mapa e fotografias da Figura 13. Na fronteira entre 
o Brasil e a Argentina, o limite de três municípios (Barracão, no 
Paraná; Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina; e Bernardo de Irigo-
yen, na Argentina) integra os dois países, os dois estados brasileiros 
e a província argentina de Misiones.
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Figura 13 – Cidades no limite com outros países

Fonte: elaborado pelo autor

Reflita a respeito da saúde nessas cidades gêmeas, considerando 
as articulações escalares e a relação entre as categorias e conceitos 
geográficos.
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