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O sesy e o Ia.ía. no Pós-Guerra: 
estratégías e transfonnações 

George Rosen (1994) encontrou as origens das políticas que hoje cha

mamos de 'saúde pública' no início da modernidade, quando a noção de que 

a saúde da população participa como requisito para a riqueza e o poder 

militar dos Estados nacionais torna-se recorrente entre os mercantilistas. 

Dos pensadores que relacionaram saúde e riqueza destacamos William Pety 

(1623-1687), o fundador da 'aritmética política'. Seus escritos estimula

ram estudos sobre a correspondência entre saúde e crescimento econômico e 

avançaram para além da premissa mercantilista de associar fecundidade a 

riqueza nacional. Pety recomendou que os governos promovessem saúde 

pública pam incentivarem a capacidade produtiva e calculava, com sua 'arit

mética política', as perdas econômicas derivadas de doenças e mortalidades 

precoces. Neste sentido, alguns o consideram o primeiro pensador a se uti

lizar de categorias que, mais tarde, seriam elaboradas de acordo com o con

ceito de 'capital humano' (Rosen, 1979; Weisbroad et al., 1973). 

Os economistas clássicos reconheceram que a doença afetava a pro

dutividade. As ações de saúde pública, contudo, não aparecem como con

ceito nos seus escritos e tampouco podemos achar, nos textos, argumen

tos de que caberia ao Estado melhorar as condições sanitárias. Não obstante, 

muitos estabeleceram fundamentos cruciais para futuras análises de polí

ticas sanitárias. Quando Adam Smith e David Ricardo afirmaram, por 

exemplo, que a riqueza viria do trabalho e não da terra ou do comércio, 

transformou-se o trabalho em foco do processo de produção (Weisbroad et 

al., 1973; Braga & Paula, 1981). Esta nova perspectiva, segundo Mushkin 

(1962), teria influenciado o relatório de Edwin Chadwick, de 1842, sobre 
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as condições sarútárias da classe trabalhadora na Inglaterra, um dos tex
tos fundadores do conceito de saúde corno política de Estado. 

Somente na tradição neoclássica vimos a saúde ser concebida como 

urna categoria econômica, e é a partir daí que os problemas sanitários 
passam a merecer a atenção dos economistas (Braga & Paula, 1981), em
bora estes não atribtússem à saúde pública, conforme argumenta Weinsbrod 
et al., (1973), o mesmo valor do capital e da tecnologia para o crescimento 
econômico, talvez porque o olhar dos neoclássicos estivesse mais voltado 
para os países industrializados, onde já havia considerável melhoria das 

condições sanitárias. Apenas depois da Segunda Guerra Mundial, especial
mente na década de 1950, a teoria do desenvolvimento elevou a saúde a 
uma posição-chave na equação do crescimento econômico, calcada num 
conceito de capital humano que permaneceria em elaboração ainda na déca
da seguinte (Braga & Paula, 1981; Weisbrod et al, 1973; Mushkin, 1962). 

Não há dúvidas de que o crescente interesse no 'desenvolvimento' e 
no 'subdesenvolvimento' levou economistas e políticos a dedicarem cada 
vez maior atenção à saúde corno fator de crescimento econômico. Na dé

cada de 1950, profissionais de diversas áreas começam a pensar os proble
mas de saúde dos chamados países subdesenvolvidos nos termos de um 

'ciclo vicioso da doença e da pobreza': as precárias condições sarútárias dos 

povos do Terceiro Mundo estariam na raiz da pobreza e do subdesenvolvi
mento. Portanto, seguindo a lógica sustentada no conceito de 'capital hu
mano' - que sugeria o investimento no trabalho como ferramenta funda
mental para o desenvolvimento -, os investimentos em saúde pública podiam 
quebrar o 'ciclo vicioso' (Weisbroad et al, 1973; Braga & Paula, 1981). 

Assim, a saúde passou a ser considerada investimento para o desen
volvimento, instrumento de eliminação da pobreza e, na conjuntura de 

Guerra Fria, transformou-se em propaganda política contra o comurúsmo. 
Outras variáveis, corno o baixo índice de educação, também passam a ser 

consideradas causas da pobreza a exigir investimentos em capital huma
no. Estas idéias foram compartilhadas pela Orgarúzação Panamericana de 
Saúde (Opas) e pela Orgarúzação Mundial de Saúde (OMS), que abraçaram 
o conceito de ciclo vicioso da doença e da pobreza, acreditando que investi
mentos em saúde pública e educação sarútária poderiam promover o de
senvolvimento (Weisbroad et al., 1973; Braga & Paula, 1981). 

A teoria do ciclo vicioso era questionada: vários pensadores, especi
almente nos países do Terceiro Mundo, duvidavam que a pobreza pudesse 
ser eliminada apenas com investimentos em saúde. Muitos economistas e 
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políticos brasileiros, sobretudo aqueles vinculados à Cepa!, nas décadas de 

1950 e 1960, compartilhavam desta visão crítica. Invertendo a equação 
do ciclo vicioso, argüiam que a pobreza encontrava-se na raiz dos baixos 
índices de saúde no Brasil; assim, só com desenvolvimento econômico e 
mudanças sociais conseguiríamos melhorar as condições sanitárias. O que 
nos importa ressaltar aqui é que o crescimento da consciência da saúde 
como fator de dese·nvolvimento foi uma das variáveis que permitiram ao 

Sesp sobreviver ao fim da Guerra, reorientar seus objetivos e engajar-se 

num projeto de construir saúde pública em regiões-alvo dos planos de de

senvolvimento do Estado brasileiro. 

O laia: reorientações no mundo do pós-Guerra 

Apesar de o Escritório ter se originado das necessidades imediatas da 

Guerra, há indícios de que a agência fora planejada por Rockefeller como 

uma estratégia para o estabelecimento de relações de novo tipo com a 

América Latina, uma nova forma de defender os interesses norte-america
nos no subcontinente. A expansão de mercados para produtos americanos 
exigiria que os Estados Unidos aceitassem que a América Latina - ou pelo 
menos seus países mais importantes - desenvolvessem uma economia mais 
complexa, deixando de ser apenas fornecedores de matérias-primas. 1 George 

Dunham, ao comentar o Programa do Rio Doce, afirmou que a cooperação 
iria sobreviver ao fim da Guerra porque "nem o Brasil nem os Estados Uni

dos podem pensar no desenvolvimento da mineração como um programa de 
curto prazo". 2 Em outro documento, a estratégia de longo prazo fica bem 
clara: "apesar deste programa ter sido concebido sob o medo da invasão 

alemã e planejado apenas para o Hemisfério ocidental, este projeto de saúde 
pública está emergindo como um modelo para a cooperação internacional 
num mundo de paz". A ação do Escritório era vista como um caminho para 

garantir prosperidade para os Estados Unidos porque "estava construindo 
mercados" na América Latina. 3 Blumental (1968) confirma que os progra
mas do Escritório concebidos por Rockefeller objetivavam, sim, estimular o 

desenvolvimento econômico na América Latina, o que favoreceria a ampli

ação de mercados para produtos americanos, o intercâmbio continental e, 

supostamente, a estabilidade política do Hemisfério. 

Esta perspectiva, porém, não era compartilhada por todo o governo norte

americano. Em diversas ocasiões, é possível perceber conflitos entre o Escritório 
e o Departamento de Estado, onde o tema era motivo de controvérsia. 
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O subsecretário de Estado A. Berle Jr. sempre apoiou a idéia de um programa 

de longo prazo, chegando a enunciar, em 1940: "eu acredito que estamos 
fazendo alguma coisa muito maior do que tomar conta de uma emergência. 

Eu penso que estamos forjando um novo método de lidar com questões 
internacionais". 1 Em posição diversa, o secretário de Estado Cordell Hull 
declarou em 1942: "tenho muitas reservas sobre ( ... ) continuar estas 
atividades ( ... ) uma vez que a presente situação de emergência seja resolvida 

e o orçamento especial acabe". 5 As divergências sobre a continuidade dos 

programas do Escritório não se limitavam ao Departamento de Estado -
existiam também dentro do Congresso (Erb, 1985). 

As expectativas daqueles que apostavam na estratégia de longo pra
zo do Escritório estiveram em alta quando Rockefeller foi nomeado secre
tário-as.sistente de Estado, no irúcio de 1945. Antes, em 1943, numa con

juntura que apontava para a extinção do Escritório ao término da Guerra, 
Rockefeller e seu grupo já tencionavam a continuidade dos programas, 
com base no apoio de organizações privadas e outras agências de governo. 6 

No final de 1944, o secretário Cordell Hull foi substituído por Edward 

Stettinius Jr.; este convidou Nelson Rockefeller a ocupar o cargo de secre
tário-assistente para assuntos latino-americanos. Neste contexto, o laia 

foi reorganizado, tendo George Dunham deixado a direção da Divisão de . 

Saúde e Saneamento para presidir o Instituto, cargo anteriormente ocupa

do por Rockefeller. 7 Com Rockefeller como secretário-assistente, o ambien
te parecia favorável à sobrevivência do Escritório; entretanto, logo Stettinius 
seria substituído por Spruille Braden, que não compartia do posicionamento 
de Rockefeller (Duggan, 1949). Diante desta reviravolta, um funcionário 
do Escritório registrou sua insegurança: 

desde que voltei aos Estados Unidos, tenho encontrado muita confusão 
( ... ). Mas há uma forte corrente no governo que defende que alguma 
forma de programa( ... ) internacional é uma permanente necessidade e 
.que outras atividades devem continuar.ª 

No final da Guerra, podemos perceber a fragilidade do Escritório pe
las mudanças administrativas e pela demissão de Dunham da presidência 
do laia. Rockefeller, por sua vez, também se demite do cargo de secretário
assistente, em 25 de agosto de 1945; no dia 31 do mesmo mês, o presi

dente Truman transfere para o Departamento de Estado algumas funções 
do Escritório. Em 10 de abril de 1946, o Executivo extingue o Escritório e 

suas corporações - com exceção do laia, alocado sob o Departamento de 
Estado. 9 O coronel Arthur R. Harris foi então nomeado presidente do laia e, 
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apesar de suas declarações a favor do programa sanitário, mostrou 

desconhecê-lo completamente e definiu-se corno um 'observador atento' 

dos trabalhos do Instituto. Harris não era um médico sanitarista corno 

Dunharn, e edificara sua carreira no governo como adido militar em vários 
países das Américas Central e do Sul. 10 Harris presidiria o laia até dezem
bro de 194 7, quando foi trocado por Dillon S. Meyer. A nomeação deste 

último também nos sugere a reorientação da política quanto ao laia: ape

sar de o programa mais importante do Instituto, até então, ser o de saúde 

e saneamento, seu novo· presidente, como o anterior, não possuía nenhu

ma experiência em saúde pública, sendo formado em agricultura. 11 

No ato de extinção do Escritório, Truman assegurou que iria preser
var a política da Boa Vizinhança, completando os programas então reali
zados pelo Iaia. 12 O discurso, ambíguo, não mencionava como se daria a 
continuidade das políticas após o término dos contratos. O laia recebeu 

com otimismo a fala presidencial, dado o que seu diretor declarou: 

Minha intuição é que existe a mesma chance de extensão dos progra
mas em vigor como havia no passado. Depende do trabalho de conven
cimento que fizermos sobre a necessidade destes programas, tanto nas 
outras Repúblicas como no Departamento de Estado e no Congresso. 13 

Tudo permanecia, entretanto, indefinido; aqueles envolvidos com os 
projetos se questionavam se o laia sobreviveria a 194 7, ano em que os 
contratos bilaterais iriam expirar (Erb, 1985). 11 

O primeiro homem que deveria ser convencido da utilidade do laia 
era o próprio secretário de Estado. Este resolvera consultar os representan
tes do Instituto nos países latino-americanos sobre os benefícios dos acor
dos. O representante do laia no Brasil, o médico Eugene Campbell, respon

deu que os programas eram importantes "na promoção da melhoria das 
relações interamericanas e dos princípios de saúde estabelecidos pela ONU". 
Campbell esclareceu que os projetos do laia eram "muito apreciados entre 
os governos locais", além de serem bastante úteis para "demonstrar os 
princípios de nosso modo de vida". O médico também lembrou ao secretá
rio que o fim dos programas poderia trazer "retrocessos no controle de 
epidemias e doenças transmissíveis", o que seria prejudicial também para 
os Estados Unidos. 15 

O Departamento de Estado também enviou Andrew Corry como 
emissário especial à América Latina, para uma sondagem junto aos em

baixadores.norte-americanos; entre estes, havia um consenso de que os 
programas deviam continuar. O embaixador no Rio de Janeiro foi enfático: 
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"há um sentimento geral de que o programa no vale do Amazonas foi 

bem-sucedido, mas que o trabalho realizado nos últimos cinco anos foi 

apenas um começo e abandoná-lo seria jogar fora tudo o que foi investi

do" .16 No seu relatório, Corry afirmou que o Instituto representava uma 

conquista importante da Política da Boa Vizinhança. O convencimento do 

secretário de Estado garantia, assim, a sobrevivência do laia junto ao 
Departamento (Erb, 1985). 

Além das vantagens políticas relacionadas à 'boa vontade', no plano 

internacional, para com os Estados Unidos, outros argumentos em apoio ao 

prosseguimento do programa de saúde surgiriam no pós-Guerra. Os inte

resses econômicos eram fartamente explicitados pelo Escritório desde 1940: 

a expansão de mercados para produtos Ílnportados com a melhoria das con

dições de saúde e saneamento na América Latina. Um outro argumento, 

ainda que bastante familiar ao imaginário norte-americano, tornou-se mais 

recorrente depois da Guerra: a ameaça de epidemias, originárias de países 

pobres, sobre os Estados Unidos. Se não.bastasse, o programa sanitário seria 

politicamente bastante útil no panorama geopolítico da Guerra Fria. 

O crescimento dos mercados latino-americanos para produtos de 

saúde e saneamento acabou sendo bastante utilizado, nos Estados Uni

dos, para defender a manutenção do laia e de seus programas. Junto com 

a razão econômica, difundia-se também o novo sentido de 'cooperação' 

que deveria reger as relações .entre os povos no pós-Guerra. O programa de 

saúde era apontado como um modelo para a 'cooperação internacional', 

tendo por objetivo aumentar o padrão de vida e saúde no mundo. 

Enfatizava-se uma 'tendência' para empreendimentos com capitais asso

ciados, com a finalidade de "desenvolver os recur;,os do hemisfério e cons

truir indústrias que trarão prosperidade a toda a América", contribuindo 

para a "expansão do comércio" e garantindo uma "futura prosperidade". 17 

Campbell alardeou que o programa sanitário no Brasil proporciona

va um incremento no mercado de "drogas, equipamentos médicos e hospi

talares, material de construção, além de equipamento e produtos voltados 

para saneamento urbano" .18 Também nesta direção, Herman Baity, um 

engenheiro sanitário que trabalhou no Sesp, defendeu o "gasto governa

mental ( ... ) nos programas de melhoramento das condições de saúde nas 

Américas Central e do Sul", e antecipou que "negócios substanciais" na 

América Latina poderiam ser realizados graças aos "investimentos feitos 

nos últimos cinco anos pelo programa de saneamento". 19 
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Outro argumento bastante utilizado para defender o programa en

contrava-se na ameaça que doenças originárias de outros países do He

misfério podiam representar para os Estados Unidos. Antigo no imaginá

rio norte-americano, como mostrou Alan Kraut em Silent Travelers (1994), 

este temor transformou-se em tema de segurança com o desenvolvimento 

acelerado dos meios de transporte - particularmente o aéreo -, nas déca
das de 1940 e 1950. Como afirmou Baity: "um único mosquito trazido da 

América do Sul num aeroplano, ou um caso de febre amarela trazido de 

alguma remota região do Amazonas, pode provocar uma epidemia nos 

Estados Unidos" .20 Para George Dunham, os Estados Unidos deveriam 
manter-se em alerta sanitário "constante nas Américas", como "medida 

de segurança" para a própria população americana. 21 Ainda nesta linha, o 

presidente da Fundação Rockefeller definiu que, depois do desenvolvimen
to dos transportes modernos, a saúde pública deveria ser encarada como 

uma 'questão internacional', que demandava medidas supranacionais. 22 

A utilidade política dos programas do laia na América Latina refor

çava a sua manutenção. O ocaso da Segunda Guerra Mundial e o início da 
Guerra Fria fizeram emergir um novo alvo; antes empregado contra os 

nazistas, o programa sanitário tornou-se importante peça na batalha contra 
o comunismo, por constituir uma "ação real e efetiva contra os efeitos da 

ideologia estrangeira" .23 Subjazia a esta tese a noção de que a propaganda 

soviética poderia ser enfrentada pela melhoria das condições econômicas e 

de saúde dos povos latino-americanos. Um embaixador americano afir
mou que o programa sanitário "enfatizava a grande importância das nos
sas relações com o Brasil, [especialmente) no combate às atividades e ide

ologias comunistas neste país" .24 

O uso político do laia aparece muito claramente num depoimento de 

Williard Bearlac, _embaixador norte-americano no Paraguai: 

acredito que a ação cooperativa demonstrou seu valor como padrão de 
colaboração intergovernamental( ... ). Extremistas contrários ao nosso 
sistema de governo estão capitalizando a pobreza e ignorância de mi
lhões de pessoas no mundo( ... ). [Assim,) a cooperação técnica é uma 
excelente estratégia para influenciar estes milhões de subprivilegiados, 
para sua vantagem e para a nossa própria( ... ). Então, se esta técnica 
pode ser utilizada com sucesso, o dinheiro que temos gasto nestes pro
gramas na América Latina será completamentejustificado. 25 

A percepção sobre a serventia dos programas do laia consolidou-se 

dentro do governo americano no ano de 194 7. Para isto contribuiu, como 
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demonstrou Escobar (1995), uma conjuntura internacional e um ambien

te cultural marcados pela 'ressignificação' do mundo, que a "invenção do 

desenvolvimento" veio trazer. A reestruturação das relações de poder a 

nível internacional, a hegemonia dos Estados Unidos e a Guerra Fria são 
elementos constitutivos daquele momento, quando se forjou a crença 
de que o mundo estava destinado a um "encontro com o desenvolvimento", 

o que, segundo Escobar, inaugurou um "regime de representações" com a 

capacidade de "colonizar a realidade", trazendo novos significados para 

conhecidos conceitos. Com isso, houve uma 'redescoberta' da pobreza, que 

passou a ser vista como um problema global, de pobres e ricos, e que, 

portanto, deveria ser 'vencida' pelo 'desenvolvimento'. 26 

Os parâmetros de desenvolvimento advinham dos padrões, condi

ções de vida, valores e perspectivas dos países industrializados, tomados 

como espelho para o resto do mundo. Havia uma crescente consciência de 

que a prosperidade dos Estados Unidos dependia, cada vez mais, dos países 

subdesenvolvidos do chamado 'Terceiro Mundo' - outro conceito inventa

do naquele momento, segundo Escobar. Como a característica fundamen

tal do subdesenvolvimento era a 'pobreza' - que o Banco Mundial definira, 

em 1948, como a situação dos países com uma renda per capita inferior a 

cem dólares -, fazia-se necessário combatê-la; se o problema era de 'renda 

insuficiente', a solução estava no crescimento econômico. Porém, como 

fazer com que os países pobres atingissem o desenvolvimento, deixando 

para trás a pobreza? Por meio de capital, tecnologia e ciência - em que se 
inclui a medicina. A transferência destas condições de desenvolvimento 

para o Terceiro Mundo dar-se-ia mediante uma 'cooperação internacio

nal', outra categoria que passa a circular no discurso da época. 27 

Uma outra variável que compõe a conjuntura política e cultural do 

pós-Guerra é o grande desenvolvimento biomédico ocorrido entre 1935 e 

1950. Antes de 1934, apenas três doenças infecciosas (sífilis, malária 

e doença do sono) podiam ser tratadas com drogas eficientes, e existiam 

somente duas vacinas eficazes: a da varíola e a da difteria. Nas décadas de 

1940 e 1950 houve um importante desenvolvimento de drogas como as 

sulfas, a penicilina e os antibióticos. Também se criaram vacinas alta

mente efetivas, como a 17D, contra a febre amarela. Ao término da Guer

ra, o DDT parecia tornar possível a eliminação de insetos vetores de doen

ças, especialmente a tão temida malária (Yekutiel, 1980). O resultado des

ta série de conquistas científicas e tecnológicas no campo da medicina e da 
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saúde pública fomentou um ambiente de 'otimismo sanitário', ou seja, a 

crença de que a ciência e as novas tecnologias poderiam eliminar as doen

ças infecciosas, trazendo o progresso. Este otimismo não se restringiu à 

comunidade médica e científica, mas refletiu-se entre os políticos e a opi

nião pública em geral. Seu desdobramento foram as campanhas regionais 

e mundiais de erradicação de doenças. Em 1955, por exemplo, a Organiza

ção Mundial de Saúde aprovou a proposta de erradicação internacional da 

malária, abandonada em 1969. Apenas em meados da década de 1960, 

aliás chamada pela ONU de 'década do desenvolvimento', os ânimos oti

mistas arrefeceram (Garret, 1995; Majori, 1999). 

O otimismo sanitário e a cultura do desenvolvimento contribuíram 

para o estabelecimento de uma relação entre saúde e desenvolvimento, 

pela qual a saúde pública exercia um poderoso papel na erradicação de 

doenças que debilitavam os trabalhadores dos países subdesen~olvidos. 

A campanha mundial pela erradicação da malária, encampada pela Or

ganização Mundial da Saúde em 1955, é emblemática desta pespectiva. 

O que nos interessa apontar aqui é o discurso que associava saúde ao 

desenvolvimento, pois tal relação, como mostra Packard & Brown (1997), 

é mais valiosa como um princípio cultural do que corno urna variável 

cientificamente testada. 

O IV Congresso Internacional de Medicina Tropical e Malária revela 

com bastante nitidez o ambiente cultural que acabamos de descrever. No 

dia 12 de maio de 1948, instalou-se solenemente no auditório do Departa

mento de Estado, em Washington, o IV Congresso Internacional de Medici

na Tropical e Malária, para o qual cerca de 48 países enviaram l1IIl total de 

dois mil delegados. O Brasil fez-se representado por alguns de seus 

malariologistas mais conceituados, como o dr. Leônidas Deane. Não é co

mum que políticos e militares compareçam a encontros científicos, geral

mente província de especialistas. Deste modo, a importância política deste 

Congresso pode ser avaliada não apenas pelo fato de este ter sido realizado 

sob os auspícios do Departamento de Estado, mas também pelo fato de seu 

discurso de abertura ter sido pronunciado pelo general George Marshall, 

então todo-poderoso secretário de Estado e estrategista do Plano Marshall. 

Em sua saudação inicial, Marshall nos dá algumas pistas sobre o 

porquê da importância da saúde pública no imediato pós-Guerra. Ao 

enfatizar os avanços científicos e tecnológicos ocorridos durante a Guerra, 

Marshall expressou sua preocupação com a interdependência social 
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provocada por doenças infecciosas: "Podemos agora voar ao redor do mun

do em menos tempo do que o exigido para a incubação da maioria das 

moléstias". E, ainda num tom que lembrava os tempos da Boa Vizinhan

ça, prosseguiu: "Não há maneira de escapar às conseqüências dos males e 

infortúnios uns dos outros. Não há alternativa aceitável, a não ser a de 

aprendermos a viver juntos, em harmonia e bem-estar. Os verdadeiros 

inimigos do Homem são as doenças". 28 

Além da interdependência social provocada pelas 'doenças que pe

gam', Marshall também indicou a interdependência econômica como ra

zão para que a colaboração internacional fosse efetuada no campo da saú

de pública. O discurso do desenvolvimento, que então começava a circular 

de forma mais sistematizada entre os formuladores de políticas públicas, 

identifica os interesses envolvidos na fala do secretário de Estado. Marshall 

lembrou que as chamadas 'regiões tropicais' produziam uma boa quanti

dade das matérias-primas de que necessitavam "as áreas industriais das 

zonas temperadas", e que, ao mesmo tempo, estas fabricavam artefatos 

industriais consumidos naquelas regiões. Entretanto, continuava o gene

ral, "o potencial dos trópicos permanece essencialmente por desenvolver", 

em função das limitações impostas pelas doenças tropicais. Marshall 

enfatizou ser possível visualizar o "grande aumento da produção de ali

mentos e matérias-primas", além do "grande estímulo ao comércio mun

dial, que resultaria da vitória sobre as moléstias tropicais". Concluiu afir

mando que o empecilho ao desenvolvimento colocado pelas moléstias tro

picais não era insolúvel, do ponto de vista médico. Restava agora "conven

cer os governos e os povos" da tarefa de "controlar e erradicar" as molés

tias tropicais mediante uma política internacional de cooperação. 29 O que 

o secretário de Estado propunha era simplesmente a 'erradicação' das do

enças tropicais do planeta, projeto que se refletiu nas campanhas mundi

ais de erradicação durante as décadas de 1950 a 1970. 

Ainda como parte deste ambiente cultural otimista, temos a funda

ção, também no ano de 1948, da Organização Mundial de Saúde (OMS). 

Quando, em 1945, a Conferência Internacional de São Francisco aprovara a 

criação da Organização das Nações Unidas, também se havia votado pela 

criação de uma organização de saúde internacional dentro da ONU. 3º 
Estabelecida nesta conjuntura otimista do pós-Guerra, a OMS tornar-se-ia a 

mais importante organização internacional de saúde até a década de 1990, 

quando perde espaço para o Banco Mundial (Brown, Cueto & Fee, 2006). 
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Em suma, o ambiente internacional do pós-Guerra favoreceu a manu

tenção dos acordos bilateriais entre o Sesp e o laia. Por volta de 194 7-1948, 

o programa de saúde e saneamento do laia já era apontado como um modelo 

para muitos programas de 'cooperação internacional' utilizados na verdade 

para estimular o desenvolvimento e fazer frente à ameaça do comunismo. 

O pioneirismo do Escritório no uso de 'técnicas de cooperação', como se 

referiu Wiliard Bearlac aos programas do laia, logo municiaria a luta contra 

um novo inimigo, no pós-Guerra: o comunismo. 31 

Se até 1945 houve resistência no Departamento quanto a mudanças 

nas tradicionais relações de dependência da América Latina para com os 

Estados Unidos, em 1947 já se encontram sinais de aceitação do fato de 

que 'modernizar' estas relações seria mais vantajoso para os Estados Uni

dos. O Departamento de Estado, portanto, é convencido da validade do laia 

e de seus programas como um instrumento poderoso da nova política ex

terna norte-americana. Um boletim do Departamento de Estado expressa 

bem essa nova perspectiva: 

o desenvolvimento econômico (. .. ), particularmente dos países cujos 
recursos estejam ainda relativamente subdesenvolvidos, irá aumentar 
as oportunidades de emprego, aumentar a produtividade do trabalho, 
ampliar a demanda por bens e serviços, contribuir para a estabilidade 
econômica, expandir o comércio internacional e aumentar os rúveis de 
renda, estreitando os laços internacionais de acordo e entendimento-3'.'· 

O Departamento de Estado então reorganiza o laia e propõe a conti

nuidade dos seus programas cooperativos por mais cinco anos, conside

rando que a posterior permanência daquele Instituto seria avaliada "no 

tempo apropriado" (Erb, 1985: 267). Entretanto, apesar de o Congresso ter 

votado a reorganização do laia nos moldes sugeridos pelo Departamento 

de Estado, os legisladores não estavam completamente persuadidos da uti

lidade dos programas de cooperação, o que causou a redução de seu prazo 

de existência para três anos, ou seja, até 30 de junho de 1950 (Erb, 1985). 33 

A batalha pela manutenção do Instituto e seus programas ainda pros

seguiria no Congresso, com o apoio do Departamento de Estado. Este, em 

1948, publicou uma série de ensaios enaltecendo a importância do laia 

para a política externa norte-americana no pós-Guerra. Os ensaios indica

vam a "fome, a doença e a ignorância" como os maiores sócios da "tirania 

moderna"; associavam a segurança dos Estados Unidos ao desenvolvimento 

econômico da América Latina; e apontavam o caminho da 'cooperação 
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internacional' como o novo padrão da política externa norte-americana. 

Seu autor identificava no laia um modelo para esta nova política, enfatizando 

que o sucesso de seus programas era evidente na "assistência a Grécia e 

Turquia". Argumentava, ainda: "o entendimento mútuo" resultante daqueles 

programas "constirui uma barreira para a disseminada propaganda de ódio", 

além de fomentar uma constante "ampliação de mercados ( ... ) para 

equipamentos agrícolas, drogas e material hospitalar". Finalmente, os ensaios 

afirmavam que a estratégia do Departamento de Estado era a de "retirar-se 

daqueles programas tão logo eles tenham se estabilizado", de forma a 

assegurarem uma continuidade sob a responsabilidade dos governos locais. 

Ou seja, a mensagem era: o laia deve existir enquanto os programas 

necessitarem da presença de técnicos e dinheiro norte-americanos. 34 

Os partidários desta nova abordagem saíram-se vitoriosos, e o laia 

não apenas sobreviveu ao término da Segunda Guerra como serviu como 

matriz da agenda de assistência global, o Ponto IV anunciado pelo presi

dente Truman no seu discurso de posse em 1949: a "pobreza [dos povos] é 

uma ameaça para eles e para as áreas mais prósperas do mundo, [e é necessário] 

tornar acessível aos povos amantes da paz os benefícios de nossa tecnologia, 

de maneira a ajudá-los a realizar uma vida melhor." Por fim, arremata o 

presidente: "O que vislumbramos é um programa de desenvolvimento" 

(Truman, apud Escobar, 1995, p. 3). 

Entre o final da Segunda Grande Guerra e 1949, o foco da política 

externa norte-americana havia sido a Europa, como mostrou a presença 

americana na Grécia, na Turquia e o Plano Marshall. O início da recupera

ção econômica européia e a Guerra Fria, porém, reorientaram a atenção 

dos Estados Unidos para o chamado Terceiro Mw;ido. O Ponto IV formali

zava a política norte-americana de "assistência para o desenvolvimento" 

aos países pobres e reconhecia que o "esforço cooperativo" orientado para 

o "desenvolvimento econômico" promoveria os interesses dos Estados 

Unidos. A idéia era a de que o desenvolvimento elevaria o padrão de vida 

dos povos do Terceiro Mundo e representaria uma importante arma de 

combate contra a propaganda comunista. 35 

A tradição e a narrativa do laia foram resgatadas a ponto de torna

rem-se, oficialmente, a pedra angular do Ponto IV. Como declarou, em 

1959, o diretor, no Brasil, da Administração de Cooperação Internacional 

dos Estados Unidos, "o Ponto IV nasceu na Amazônia". 36 O princípio do 

Ponto rv; atribuído à tradição do laia, estabelecia que a cooperação para o 
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desenvolvimento seria assegurada a partir da análise das condições locais 

e de parceria econômica e técnica entre os Estados Unidos e os governos 

dos países assistidos. Os técnicos norte-americanos cuidariam de assesso
rar e treinar os locais até estes adquirirem conhecimento especializado. A 

fórmula se consagrou e o laia tornou-se a agência responsável pela admi

nistração do Ponto IV na América Latina, expandindo antigos programas e 
elaborando outros (Erb, 1985). 

Quando o Congresso dos Estados Unidos postergou a existência do 
laia até 30 de junho de 1955, um acordo de cinco anos foi assinado entre 

o Instituto e o Sesp. As notas diplomáticas que prepararam a assinatura 
do novo contrato mencionaram "o programa de assistência técnica para o 
desenvolvimento, popularmente referido como o Ponto IV do presidente 
Truman". 37 Os programas do laia no Brasil passaram, então, a fazer parte 

do Ponto IV. O chefe do 'pessoal de campo' celebrou a notícia: 

Todo nosso conhecimento e procedimentos já avaliados, junto com 
todo o nosso aparato administrativo, tornaram-se, agora, parte de 
um programa muito maior de assistência técnica [objetivando ajudar] 
todas as nações desejosas de melhorar as condições sociais e a capaci
dade produtiva de seu povo ( ... ). O Instituto de Assuntos 
Interamericanos ( ... ) tornou-sé, agora, parte de uma organização 
global devotada à mesma finalidade. 36 

Embora com atraso, o Congresso aprovou a política de cooperação 

internacional já praticada pelo governo norte-americano. Em 1951, com o 

Ato de Segurança Mútua, a casa legislativa começava a debater uma polí

tica global de assistência fundamentada na segurança nacional. O Senado 

organizou uma Comissão Especial para Estudo do Programa de Ajuda Ex

terna, liderada por Max Miliken e Walter Rostow que, ao término de seus 

trabalhos, em 1956, publicou o chamado 'Relatório Rostow'. O relatório 

referendava que a ajuda econômica, se orientada dentro de uma agenda 

maior de assistência, seria capaz de estimular o desenvolvimento econô

mico e ser útil como instrumento de luta contra a União Soviética 

(Hellingter, et. al., 1988). Como resultado, o laia e seus programas não 

apenas sobreviveram até o fim da década de 1950, como a política de 

assistência sobreviveu ao próprio Instituto, com diferentes nomes e sob 
diversas agências administrativas. 

Ao assumir a presidência, em janeiro de 1953, Dwight Eisenhower 

enviou seu irmão, Milton Eisenhower, à América do Sul, com a missão de 
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avaliar os programas cooperativos. Seu relatório sugeriu a extensão do 

programa de saúde e saneamento, porém recomendou aos Estados Uni

dos deixarem o projeto assim que o país cooperativado pudesse dirigi-lo 

por si mesmo - o que já fora proposto pelo Departamento de Estado. 39 O 

contrato entre o laia e o Sesp foi prorrogado por mais cinco anos, com 
início em junho de 1955. 40 Em setembro de 1955, o embaixador norte

americano no Rio ponderou: "não seria desejável começar um processo 

gradua'! de retirada das contribuições americanas, visto que o Sesp está 

bem estabelecido"? 41 Em 1958, o diretor da Missão Norte-Americana no 

Brasil declarou que o Sesp perderia seu caráter bilateral em doi~ anos. O 

Acordo Básico foi, ainda uma vez, prorrogado, até 30 de julho de 1960, 
quando finalmente foi encerrado. 42 

Com o fim do acordo com o laia, o Sesp tornou-se uma fundação, na 

medida em que, sob esta nova condição jurídica, "seria possível não ape

nas a sua continuidade mas também a manutenção de suas característi

cas" .43 A Fundação Serviço Especial de Saúde Pública surge da Lei n. 3.750, 

assinada pelo presidente Juscelino Kubistcheck em 11 de abril de 1960. 44 A 

agência celebrou a assinatura da lei como uma vitória, uma prova do alto 

nível de reconhecimento ao Sesp no legislativo brasileiro. 45 Em julho de 

1 9 60, 18 anos após a assinatura do primeiro acordo com o laia, a sede da 

Fundação foi inaugurada em Brasília, numa cerimônia reunindo autori

dades brasileiras e americanas. 16 Durante a cerimônia, Howard Cottan, 

diretor do Ponto IV no Brasil, afirmou: "Esta cooperação ( ... ) começou em 

1942 ( ... ). Meus colegas e eu estamos honrados em testemunhar o adven

to da Fundação Sesp e meu governo espera uma notificação diplomática 

para continuar a cooperação" .47 De fato, a coo~eração se conservaria por 

intermédio de outras agências norte-americanas e internacionais, tais como 

a Aid For International Oevelopment (AIO), a Aliança para o Progresso, a 

Organização Panamericana de Saúde (Opas) e a Organização Mundial de 

Saúde (OMS). A Fundação Sesp acabaria dissolvida em 16 de abril de 1 991 
(Bastos, 1993). 48 

2. Sesp: Nova Estratégia no Brasil 

A capacidade do Sesp de sobreviver ao contexto imediato em que fora 

inserido quando de sua criação deve ser compreendida a partir da conjuntura 

internacional de Guerra Fria e de expansão da cultura do desenvolvimento. 
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Sua permanência no cenário político da saúde pública, no entanto, não se 
inscreve apenas no atendimento dos interesses internacionais; ao contrário, 

o programa de saúde e saneamento fincara fortes raizes no Brasil - como 

nos lembra Stern (1998), as variáveis locais interagiam com as variáveis 

externas. Os interesses locais manifestavam-se em diversas frentes: no 
Congresso Nacional, nos legislativos estaduais, nos consulados norte

americanos, junto à embaixada, no Rio de Janeiro, em congressos científicos 

e nos fóruns internacionais. No Brasil, os defensores do projeto apregoavam 

a necessidade de continuidade do trabalho em saúde pública, os efeitos 

benéficos produzidos na relação entre Brasil e Estados Unidos e, na 

linguagem da Guerra Fria, os efeitos políticos no combate ao comunismo. 

Entretanto, havia outra justificativa de enorme apelo no país - aquela que 

apontava para o papel do Sesp nos projetos de desenvolvimento 
implementados pelo Estado brasileiro. 

Não à toa, constantemente as indefinições sobre a sobrevivência do 

laia refletiam-se no Sesp. Relembrando, o primeiro contrato entre o Iaia e 

o Sesp fora assinado em 1 7 de julho de 1942. Um seguinte, assinado em 

23 de novembro de 1943, ainda sob as condições de guerra, estendeu o 

programa até 31 de dezembro de 1948. 19 O esforço do governo brasileiro 

em manter a cooperação pode ser percebido pela atitude do ministro da 
Educação e Saúde, Clemente Mariani, que em junho de 1947 propôs a 

prorrogação do acordo por "três anos ou um tempo maior". 5º A iniciativa 

do brasileiro contou com o apoio do representante do laia no Brasil, que 

acreditava que "a extensão deste programa por um período menor do que 
cinco anos prejudicaria seu sucesso". 51 Entretanto, tudo dependia de uma 

decisão do congresso norte-americano: em julho de 1947, o Departamento 

de Estado informava ao embaixador no Rio de Janeiro: "nenhuma decisão 

relativa à extensão dos programas é possível até que o congresso legisle". 52 

Os anos de 1948 e 1949 foram particularmente críticos para o Sesp: 

o acordo com o Iaia terminaria em dezembro de 1 948 e, não havendo uma 
garantia de sua renovação, a própria sobrevivência do laia para além de 

junho de 1950 tornava-se duvidosa. Funcionários das duas agências pres

sionavam para a continuidade dos programas. O diretor da Divisão de 

Saúde e Saneamento do laia procurou, em abril de 1948, o ministro da 

Educação e Saúde; este autorizou Marcolino Candau, então superinten

dente do Sesp, a negociar diretamente com os representantes america
nos.53 Em junho do mesmo ano, a diretoria do Instituto reuniu-se e 
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aprovou a seqüência do programa de saúde no Brasil. Entretanto, o 
Congresso americano, apesar de concordar com a continuidade do programa 
para o ano de 1949, reduziu seu orçamento, autorizando apenas contratos 

"por um período de não mais de um ano" .5
" Tais decisões incitaram uma 

atmosfera de insegurança no Sesp. 
Diante deste cenário, o Sesp engendrou uma campanha no 

Legislativo brasileiro, na imprensa e por· diversos encontros nacionais e 

internacionais. Em março de 1948, a delegação brasileira na Conferência de 

Bogotá pediu à delegação americana que intercedesse pelo programa 
de saúde. Os brasileiros recorriam ao argumento de que a ação coopera

tiva representava um excelente instrumento contra a 'ideologia estran
geira', e que o trabalho do laia na América Latina foi um~ das mais 
visíveis ações da Política da Boa Vizinhança. 55 Também dentro do Senado 
brasileiro houve pressões: a casa alertou o Executivo para a proximidade 
do término do acordo com o laia, enfatizando que a interrupção do pro

grama "poderia trazer sérios prejuízos para a saúde pública" .56 A pressão 
pela sobrevivência do Sesp também foi alardeada via imprensa. Em maio 
de 1948, O Jornal alertava que o trabalho do Sesp corria "séria ameaça", 
pois o congresso americano reduzira o orçamento do laia e limitara seus 

contratos a prazos anuais. 57 Muito dessa movimentação na imprensa 
recebeu a cobertura do Boletim do Sesp, que acompanhava a publicação de 
artigos sobre o trabalho cooperativo. 58 

A pressão pela manutenção do Sesp foi forte na região norte do Bra

sil, onde a agência plantara raízes com o Programa da Amazônia. Em 
setembro de 1948, o cônsul americano em Belém registrava a "grande 
preocupação" da população da cidade, "pelas notícias nos jornais ( ... ) de 

que o programa sanitário ( ... ) estava ameaçado" posto que não havia ne
nhuma previsão de recursos para o Sesp "no orçamento nacional brasileiro 
para 1949" .59 O Legislativo do Pará aprovou uma moção de apoio à conti
nuidade do Sesp e solicitou à Câmara Federal que garantisse recursos para 

a agência. Vários deputados federais da região amazônica tensionaram 

para que fundos para o Sesp fossem incluídos no orçamento federal, numa 
campanha acompanhada de perto pelos jornais da região. 60 A ação foi su

ficiente para que o ministro da Educação e Saúde, Clemente Mariani, ma

nifestasse "estar surpreso" com o lapso no orçamento, e declarasse que "o 
Senado resolveria o problema". 61 De fato, em novembro de 1948, uma 
comissão especial do Senado incluiu no orçamento da União para o ano 

seguinte recursos destinados ao Sesp. 62 
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Outra fonte de ansiedade para os funcionários do Sesp foram os acor

dos semestrais assinados com o laia entre dezembro de 1948 e junho de 

1950. Este período de insegurança iniciou-se em outubro de 1948, quan

do o Departamento de Estado comunicou ao embaixador no Rio de Janeiro 

que o "Instituto continuaria sua participação no programa cooperativo por 
um período de seis meses". 63 A razão destes contratos semestrais residia 

na indefinição do Congresso americano quanto ao tema, mas também 

refletia as preocupações dos americanos com a crise orçamentária que o 

Sesp vivenciava em 1948. Como se não bastasse, havia um complicador: a 

diferença do ano fiscal entre Estados Unidos e Brasil. Enquanto naquele país 

o ano fiscal vai de 1 °. de julho de um ano a 30 de junho do ano seguinte, no 

Brasil o ano fiscal coincide com o calendário civil ( 1 °. de janeiro a 31 de 

dezembro), o que fazia com que, para efeitos práticos, os Estados Unidos 

estivessem sempre "seis meses atrás do Brasil no orçamento do progra

ma" .61 Neste clima de tensão, o representante do laia no Brasil chegou a 

pedir ao Departamento de Estado que não deixasse o programa de saúde 

chegar ao ponto de "tornar-se um bate-boca político e provocar mal-estar 

nas relações [entre os dois países] apenas por ignorância dos fatos". 65 

Uma série de artigos publicados no Boletim do Sesp entre o final de 
1948 e o início do ano seguinte dão o testemunho da ansiedade dos funci

onários e da batalha travada na imprensa pela continuidade do Sesp. 66 Um 

dos jornalistas que se destacou em defender o acordo sanitário foi Edmard 

Morel, sendo seu artigo :Arrancando a Amazônia das garras da morte' 

reproduzido em "diversos jornais brasileiros". O texto denunciava que o 

trabalho de saneamento na Amazônia encontrava-se ameaçado porque o 

Sesp estava "prestes a fechar as portas", e conclamava a sociedade civil a 

apoiar sua causa. 67 Em março de 1949, o superintendente do Sesp foi rece

bido no Rotary Clube de Belém, onde, além de solicitar apoio, advertiu: 

"todos os contratos estão pendentes e os projetos em andamento não têm 
garantia de continuidade". 68 Entretanto, ao final do ano, a percepção de 

Campbell era de que o perigo havia sido debelado: "passamos este ano em 

crise ( ... ). Parece-nos razoavelmente certo agora que [o programa] de saúde 

pública terá um planejamento futuro de pelo menos cinco anos" .69 Ele se 

referia à lei assinada pelo presidente Truman, estendendo a existência do 
laia até 30 de junho de 1955. 

O aspecto essencial para a continuação do Sesp foi o papel que a agência 

desempenhou ao fornecer saúde pública em regiões 'subdesenvolvidas' do 
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país, particularmente no Nordeste e na Amazônia, duas regiões-alvo das 

experiências de planejamento regional do Estado brasileiro na década de 

1950. A preocupação com o desenvolvimento econômico no Brasil só fez 

crescer a partir da década de 1940. Além das iniciativas do primeiro Governo 

Vargas - como o Plano Especial de Obras Públicas· e o Aparelhamento de 

Defesa Nacional, em 1939, e a Coordenação de Mobilização Econômica, 

de 1942 -, o país conheceu, entre 1943 e 1948, o Plano de Obras e 

Equipamentos. Também são dignas de registro a presença das duas missões 

econômicas patrocinadas pelos governos americano e brasileiro: a Missão 

Cooke (1942-1943), um desdobramento dos Acordos de Washington; e 

a Missão Abbink (1948), ambas influenciadas pelo pensamento econô

mico neoclássico e encarregadas de pensar o desenvolvimento econômico 
do Brasil. 

Como já dissemos, no pós-Guerra o desenvolvimento tornou-se uma 

categoria fundamental a orientar as ações governamentais no sentido de 

erradicação da pobreza. Aqui, torna-se necessária mais uma qualificação: 

ao lado do conceito de desenvolvimento, o conceito de planejamento servia 

como uma outra idéia-força a orientar os governos dos países subdesen

volvidos. O desenvolvimento exigia planejamento, o que implicava coor

denação de esforços, métodos e políticas sob a direção do Estado. Assim, a 

crença no planejamento estatal se· fortalece ao mesmo tempo em que sur

gem várias agências, nacionais e internacionais, voltadas para o desen

volvimento. Estas tornaram-se domínio dos técnicos, especialistas que, 

imbuídos de uma racionalidade científica e administrativa, estavam en

carregados de planejar o futuro (Escobar, 1995). Portanto, a preocupação 

com o desenvolvimento veio associada à noção de que ao Estado caberia 

planejar e coordenar os esforços em direção ao mundo industrial, especial

mente em países como o Brasil, onde o liberalismo ortodoxo nunca havia 

deitado raízes profundas e onde a crença de um empresariado fraco refor

çava a idéia do Estado como agente da modernização. 

A idéia de planejamento estatal como instrumento para atingir o 

desenvolvimento materializou-se na presidência de Eurico Gaspar Outra 

(1947-1951), como atesta o Plano Salte (um acronímio para Saúde, Ali

mentação, Transporte e Energia), produzido por um grupo de técnicos, in

cluindo especialistas em saúde pública (Lafer, 2002; Pinho & Fanganiello, 

1960). A necessidade de planejamento econômico aprofundou-se na déca

da de 1950, sobretudo no segundo Governo Vargas (1951-1954), quando 
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se organizou o Plano Lafer (1951), além de diversos planos regionais de 

desenvolvimento, e na presidência de Juscelino Kubischeck de Oliveira (1956-

1960), com o Plano de Metas. Ainda dentro do Ponto rv; os governos do 

Brasil e dos Estados Unidos organizaram, em 1951, a Comissão Mista Bra

sil~ Estados Unidos para o Desenvolvimento Econômico, objetivando estu

dar os 'problemas do desenvolvimento' da economia brasileira, estabelecen

do prioridades e projetos. Além desta, o Governo Vargas criou a Assessoria 

Econômica, um conselho de economistas, engenheiros e planejadores, en

carregados de assessorar o presidente nos projetos de desenvolvimento nacio

nal. Quando, portanto, Kubistcheck chegou ao poder em 1956, já havia um 

qualificado quadro técnico brasileiro formado na concepção do desen

volvimentismo, o que facilitou a formulação e a implementação do Plano de 

Metas (D'Araújo, 1982; Cardoso, 1977; Benevides, 1976). 

Um subproduto da experiência planejadora central foi o planeja

mento regional, que ganhou vigor com a Constituição de 1946. O pla

nejamento regional tinha como objetivo desenvolver as regiões mais sub

desenvolvidas do pais, integrando-as à economia nacional. As regiões

alvos destes planos foram, principalmente, o nordeste, a Amazônia e o 

vale do São Francisco. A Constituição de 1946, imbuída das idéias de 'de

senvolvimento' e 'valorização econômica', originou o Conselho Nacional 

de Economia, um passo decisivo na política de integração de regiões 

'subdesenvolvidas' à economia nacional. A Constituição assegurou os 

aparatos jurídicos e financeiros para a política governamental de 

desenvolvimento regional, especialmente para Amazônia, vale do São 

Francisco e nordeste. No total dos artigos desta Carta, 14 envolviam, direta 

ou indiretamente, a obrigação do governo de planejar e desenvolver. 

O Sesp beneficiou-se da 'cultura do desenvolvimento' do pós-Guer

ra, vinculando-se fortemente aos projetos governamentais. Em janeiro de 

1949 o Sesp assinou acordos com os estados da Paraíba, Pernambuco e 

Bahia para "organizar serviços de saúde pública em áreas de importância 

econômica e treinar profissionais para os departamentos de saúde estadu

ais". 70 Em 1948, o governo federal organizou a primeira experiência de 

planejamento regional do país, a Comissão de Valorização do Vale do São 

Francisco (CVSF). Não tardaria para o Sesp assinar, em maio de 1950, o 

primeiro contrato com a CVSF, encarregando-se de promover saneamento 

e serviços de saúde pública no vale com os recursos provenientes daquela 

Comissão (Vargas, 1952). O Sesp enfatizou que o acordo tornava-se 
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possível graças ao interesse do governo federal em "incorporar o enorme 

potencial econômico do vale no progresso brasileiro", enquanto a CVSF 

declarava: "o plano de saneamento e saúde pública deve seguir o objetivo 

econômico'' da Comissão. 71 No ano seguinte os contratos foram ampliados 

para contemplar os cinco estados do vale do São Francisco: Minas Gerais, 

Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas, onde o Sesp foi encarregado de or

ganizar serviços de saúde e saneamento. O contrato seria renovado em 

1956. 72 As políticas de desenvolvimento para o Nordeste aprofundaram-se 

na administração Juscelino Kubitschek; enquanto a CVSF se restringia ao 

vale do São Francisco, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 

(Sudene), criada por Kubistchek, abrangia todo o Nordeste (Oliveira, 1977). 

O Sesp também beneficiou-se das políticas de desenvolvimento para 

a Amazônia elaboradas na década de 1950, valendo-se da Constituição de 

1946, que previra recursos especiais para o desenvolvimento daquela re

gião. Rezava o artigo 199: para a "valorização econômica da Amazônia a 

União aplicará ( ... ) quantia não inferior a 3% de sua renda tributária". O 

mesmo deveria ser feito pelos estados e municípios da região. 73 Do final 

dos anos 40 até a década seguinte, desenvolveram-se outras culturas co

merciais na Amazônia - pecuária, mineração e exploração da castanha. A 

borracha, neste processo, perde seu papel primordial na economia do vale, 

mantendo-se como atividade significativa apenas no Acre e na Rondônia 

de fins da década de 1950. 

Desde 1951, a direção do Sesp entabulava negociações com o Executi

vo federal sobre o papel da agência na política oficial de "valorização 

econômica da Amazônia" . 1◄ Quando, em 1953, o Governo Vargas criou a 

Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA.), 

o Sesp passou a destinatário dos recursos previstos na Constituição, pro

vendo serviços de saúde e saneamento na região atendida pela SPVEA. (Ferreira, 

1989). O objetivo do Plano era desenvolver e diversificar a economia regional, 

ocupar as fronteiras e formar uma -'sociedade estável'; para tanto, os 

investimentos no 'fator humano' eram considerados fundamentais, incluindo

se saúde e educação. Pelo convênio firmado entre a SPVEA. e o Sesp, aquela 

entidade incorporaria todos os "trabalhos de saúde pública executados 

pelo Sesp no vale Amazônico a partir de 1942, ( ... ) desde a assistência às 

populações ribeirinhas até as grandes obras de engenharia sanitária". 

(Filho, 1955: 173). Ainda sob a vigência do Programa de Emergência, que 

antecedeu o primeiro Plano Quinqüenal da SPVEA, a distribuição 
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orçamentária garantiu para a rubrica 'saúde' 26% dos recursos destinados 

ao programa. Isto equivalia ao mesmo percentual reservado para 

'transportes, comunicação e energia'. Os dois itens acima eram, pois, os 

mais favorecidos pelos investimentos, seguidos pela rubrica 'pecuária, 

agricultura e colonização', que abocanhava 20% do total dos aportes 

(D' Araújo, 1992: 50). 
Uma nova expansão do Sesp na Amazônia efetuou-se em 1955 com o 

Plano Quinqüenal da SPVEA, quando a agência assinou contratos com os 

governos do Maranhão, Goiás e Mato Grosso objetivando organizar servi

ços sanitários nos municípios que faziam parte da chamada Amazônia 
Legal. Os contratos previam a instalação de variados tipos de serviços 

públicos - hospitais, centros de saúde, estações de tratamento de água e 

esgotos, além de saneamento de vilas - nos principais centros econômicos 

e demográficos da região. 75 A Amazônia Legal foi dividida em 27 regiões, 

que representavam zonas política e economicamente estratégicas. Com 

poucas variações em relação ao Plano de Emergência, o Plano Quinqüenal 

identificou sete setores como objetos de investimentos, sendo "saúde, sa-

-neamento, abastecimento d'água, campanhas preventivas contra doen

ças, assistência à maternidade e infância, e bioestatística" a terceira prio

ridade do Plano, contando com cerca de 19% do orçamento, abaixo apenas 

das rubricas 'agricultura' e 'transportes, comunicação e energia', cada uma 

com 22% do orçamento (D' Araújo, 1992). 

Como parte do esforço do Sesp em diversificar suas atividades e am

pliar suas alianças para outras áreas do sistema de saúde pública, a agência 

também desenvolveu projetos nos campos da higiene industrial e da enge

nharia sanitária. No campo da higiene industrial, o Sesp, com a assessoria 

de um técnico americano, elaborou um programa, em parceria com o gover

no do estado do Rio de Janeiro, que resultou na criação, em 1952, do pri

meiro laboratório de higiene industrial do Brasil. Pelo acordo, a agência ad
ministraria o programa até que o estado estivesse capacitado tecnicamente 

a dirigir o laboratório. Um acordo similar foi assinado, em 195 7, com o 

Serviço Social da Indústria de São Paulo (Taylor & Gondim, 1955). 76 

O campo da engenharia sanitária foi um dos que mais mereceu a 

atenção do Sesp a partir da década de 1950, quando a agência vinculou-se 

fortemente aos projetos desenvolvimentistas do Estado brasileiro. Sem es

conder o intuito final de estimular "a produção industrial e agrícola", os 

programas de abastecimento de água e de saneamento básico voltavam-se 
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para a diminuição da mortalidade infantil e da incidência de doenças trans

mitidas por água contaminada. 77 Estas doenças eram apontadas como um 

dos maiores problemas de saúde a serem enfrentados no Brasil, na medida 

em que eram "extremamente debilitantes para a capacidade individual de 

trabalho". 78 No governo Juscelino Kubistschek, o Sesp recebeu recursos lo

cais, além de financiamentos de programas de desenvolvimento regionais 

como o do vale do São Francisco e o da Valorização da Anlazônia, para 

resolver "o problema do abastecimento d'água em grande número de nú

cleos de população do nosso hinterland" (Kubitschek, 1959: 11). 

Os projetos de abastecimento de águas e de esgotos variavam con
forme as condições locais. No interior do Anlazonas, a alternativa foi a 

construção de pequenos reservatórios supridos com moinhos ou bombas 

de água, enquanto nos centros urbanos construiram-se grandes sistemas de 

abastecimento e purificação de água com tecnologia norte-americana. Um 
bom exemplo do sucesso da empreitada está no vale do rio Doce, cujas 

cidades cresceram bastante depois da reconstrução da estrada de ferro. Lá, 

o Sesp edificou modernos sistemas de abastecimento com equipamentos 

importados dos Estados Unidos. O modelo para a implementação destes 

sistemas era similar ao de outros acordos: o Sesp e a administração local 

assinavam um contrato segundo o qual à agência cabia formar mão-de

obra técnica qualificada para gerir o sistema, construí-lo e entregá-lo à 

administração do município. Os municípios, contudo, revelaram-se inca

pazes de gerenciar este modelo, que acabou substituído pelo sistema de 

autarquias municipais - os Serviços de Administração de Águas e Esgotos 

(Saaes), administrados pelo Sesp e que contava com múltiplas fontes de 

financiamento (Rezende & Heller, 2002). Estes s~rviços iriam se espalhar 

por centenas de municípios e constituírarn.-se nas prinu:iras aulan.1uia~ <lo 

país, um padrão seguido nas décadas de 1950 e 1960. O primeiro serviço 

foi acordado em 1952, com a prefeitura da cidade de Governador Valadares 
(Bastos, 1993). 79 

Os projetos de engenharia sanitária eram também realizados em 

parceria com os governos dos estados brasileiros. Um contrato-modelo foi 

assinado com o Ceará, para a instituição do Serviço Especial de Engenharia 

Sanitária, no afã de fornecer água potável para Fortaleza. O novo serviço 

cooperativo era financiado com uma parceria entre o Sesp e o governo do 

estado, e seria dirigido por um técnico escolhido pelo Sesp e nomeado pelo 

governador. O trabalho do Sesp neste campo progrediu rapidamente; em 
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195 7, o governo federal delegou à agência a responsabilidade de avaliar e 

decidir sobre projetos de abastecimento de águas em municípios brasilei

ros - todos competindo por financiamento federal. A agência foi também 

comissionada em 1958, pelo município do Rio de Janeiro, para planejar a 

ampliação de seu sistema de esgotos.ªº 

Todas estas estratégias combinadas permitiram ao Sesp sobreviver 

para além da Guerra e consolidar e mesmo ampliar sua zona de influência 

e atuação. Com um quadro .de funcionários altamente qualificado, uma 

base institucional consistente e articulada com outras agências a nível 

local, estadual e nacional, recursos constitucionais e capacidade de apoiar 

planos de desenvolvimento regional na Amazônia, no vale do São Francis

co e no nordeste, o Sesp continuou a desempenhar seu papel no desen

volvimento econômico do país e na expansão da autoridade pública. Na 

década de 1950, como veremos a seguir, o Sesp não faria diferente, se

guindo a propagar seu modelo de administração sanitária pelo Brasil. 
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8 

Construíndo a A.dmínístração sanítáría no Brasíl 

No período pós-Guerra, o Sesp adotou uma tática que, conjugada a 

outros fatores, garantiu sua continuidade e expansão: a reorientação da 

ênfase original da agência, focada em saneamento ambiental e controle 

de malária em áreas produtoras de matérias-primas estratégicas, para o 
objetivo de construção de uma administração sanitária integrada. Em 

1956, o laia avaliou que o Sesp estava voltado para a "construção de um 

serviço de saúde pública [abrangendo] nutrição, educação sanitária, hi

giene industrial e prevenção de acidentes, administração hospitalar, es

tudos antropológicos e um eficiente sistema de estatística vital" .1 O novo 

propósito do Sesp, conforme declarou, em 1958, o diretor norte~america

no da Operation Missions no Brasil, tornava-se "desenvolver competência 

local em saúde pública" .2 

A reorientação do Sesp havia sido claramente proposta em 1 948 pelo 

diretor do laia no Brasil, o médico Eugene Campbell, em um documento 

apresentado ao Departamento de Estado, significativamente intitulado 
Planning for the Future of Sesp. Segundo Campbell, o redirecionamento das 

finalidades da agência intentava "promover a aceitação nacional de nossa 

moderna e integrada abordagem dos problemas sanitários". Com isto, 

Campbell sinalizava que o Sesp ora se propunha a sistematizar a adminis

tração de saúde, partindo do modelo norte-americano de estabelecimento de 

uma rede permanente e integrada de unidades sanitárias. O documento tinha 

uma concepção difusionista, não apenas quanto à forma de o modelo ser 

introduzido no Brasil, mas também ao definir o Sesp como uma "agência 

especializada, capaz de demonstrar moderna administração sanitária 
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aos estados brasileiros". Outro aspecto desta reengenharia seria o "progres

so do Sesp" até "fases mais avançadas de saúde pública", ou seja, a expansão 

de sua atuação para áreas de saúde pública não freqüentadas durante a 

"fase de guerra", como, por exemplo, estatística vital, higiene infantil, 
educação sanitária, prevenção de acidentes e controle de tuberculose. 3 

Stern (1998) suscita algumas questões em relação à ilusória preten

são civilizatória do documento. Primeiro, não aconteceu uma simples im

portação de um modelo de administração sanitária norte-americano para 

o Brasil: a diversidade cultural e política local, além da tradição sanitária 

brasileira, determinou urna transação de mão dupla. 4 Outro ponto impor

tante, como mostrou Fonseca (2005), é que havia muitos pontos coinci
dentes entre a agenda sanitária discutida em fóruns interamericano.s e 

aquela executada pelo governo brasileiro. Portanto, como já indicado ante

riormente, as políticas sanitárias do Sesp estavam plenamente integradas 

ao projeto varguista de institucionalização da saúde pública no país como 

estratégia de ampliação da autoridade do Estado sobre o território nacio

nal. A expansão do modelo horizontal permanente nos departamentos de 

saúde estaduais, sugerida pelo documento, estava absolutamente em 

sintonia com as reformas do ministro Capanema, reformas que, por sua 

vez, achavam-se inseridas num programa geral de reorganização da ad

ministração pública brasileira que implicava racionalizar, normatizar e 

coordenar ações nas três esferas administrativas, numa perspectiva 

centralizadora de fomentar a capacidade do poder público em atuar em 

todo o território nacional (Hochman & Fonseca, 2000). 

É neste sentido que devemos entender o projeto de 'modernização' da 

saúde pública do Sesp, sustentado em quatro bases: qualificação de pesso

al de saúde; educação sanitária; construção de uma rede horizontal inte

grada e permanente de unidades de saúde; e expansão desta rede pelos 

departamentos estaduais de saúde. Uma unidade sanitária poderia ser um 

posto, um centro de saúde, um hospital ou um hfürido de centro de saúde 

e hospital. As unidades, exemplares de "moderna e integrada saúde públi

ca", seriam criadas e reproduzidas, sob supervisão do Sesp, nos departa

mentos de saúde estaduais, e entregues à administração estadual assim 

que esta estivesse capacitada. O Sesp ainda assessoraria os órgãos sanitá
rios dos estados durante um processo de transição. 5 

As quatro estratégias implementadas pelo Sesp com o intuito de 

'modernizar' a administração sanitária brasileira inspiravam-se no modelo 

222 



norte-americano de administração sanitária e seguiam as diretrizes do 

documento apresentado por Campbell em 1948. Entretanto, os princípios 

definidos pelo laia logo são redefinidos localmente, adaptando-se à 

diversidade política, econômica e cultural brasileira. 

Treinéllllento de Pessoal 

Previa-se o treinamento de pessoal de saúde em uma das cláusulas 

do Acordo Básico que criou o Sesp. Tanto o laia quanto as autoridades 

brasileiras reconheciam que um dos maiores obstáculos para a expansão 
do sislnna de saúde pública no Brasil residia na carência de capacitação. 

Quando Barros Barreto assumiu a direção do DNS, em 1937, mencionou, 

entre os problemas a serem enfrentados, "a ausência de técnicos 

especializados" (Fonseca, 2005: 190). No topo da administração sanitá

ria, existiam profissionais bem qualificados, muitos deles instruídos na 

Johns Hopkins School of Public Health (Faria, 1994). Dunham, em viagem 

pelo nordeste, comentou que os dirigentes de saúde que encontrou eram 

"muito bem treinados" e atualizados "nas práticas modernas de saúde 

pública" .6 Em contraste, nos escalões inferiores e intermediários da admi

nistração sanitária a situação se invertia. Campbell considerava: enfer

meiras e engenheiros sanitários, "como conhecemos nos Estados Unidos, 
são virtualmente inexistentes no Brasil" .7 

O programa de treinamento profissional do Sesp, embora coinciden

te com a agenda sanitária pactuada nas Conferências Pan-americanas, 

não pode ser desvinculado do processo de propagação da influência norte

americana em curso no Brasil, do qual o Ponto rv é um dos elementos 

mais significativos. O treinamento profissional, cujo objetivo era o apri

moramento técnico dos funcionários da administração de saúde, também 

se desdobrava em demandas econômicas, culturais e políticas. Na medida 

em que os profissionais eram educados segundo os procedimentos e 

tecnologias norte-americanas, isto desde já contribuía para a ampliação 

de mercados; se, ao mesmo tempo, tais profissionais tendiam a assumir 

posições de poder e prestígio no Brasil, estreitavam-se os laços culturais e 

políticos entre os dois países e disseminava-se a "compreensão dos Esta

dos Unidos entre os povos estrangeiros".ª Eis o espírito da cooperação téc

nica, enfatizado no Ponto IV mas que ultrapassou o âmbito da saúde pú
blica, estimulada não apenas pelo governo norte-americano mas também 

por agências privadas como a Fundação Rockefeller e a Fundação Kellogg, 
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atingindo setores tão díspares como engenharia, administração pública, 

agricultura e ensino. 9 

A primeira estratégia praticada pelo Sesp no projeto de qualificação 

profissional foi a de conceder bolsas de estudo e subsídios para médicos, 

engenheiros sanitários, enfermeiras e outros profissionais freqüentarem 

cursos de graduação e pós-graduação em universidades americanas ou 

realizarem estágios em hospitais e laboratórios nos Estados Unidos (Silva 

& Moraes, 1948) .10 Um total de 99 latino-americanos originários de 13 

países estudavam nos Estados Unidos durante o ano acadêmico de 1946-

47, a maioria deles, brasileiros. Os 38 médicos deste grupo distribuíam-se 

entre as universidades de Johns Hopkins, Harvard, Yale, Columbia, Tulane, 

Carolina do Norte e Minnesota. As 25 enfermeiras foram encaminhadas 

para a Carolina do Norte, Johns Hopkins, Pennsilvania, Santa Fe, Wa

shington, D.C, Vanderbilt e Universidade de Columbia; enquanto os 20 

engenheiros faziam cursos em Harvard, Carolina do Norte, Michigan e na 

Universidade do Texas A&M. 11 De julho de 1942 até junho de 1949, o 

número de profissionais de saúde pública latino-americanos treinados nos 

Estados Unidos, chegou a 681. 12 Dos 201 brasileiros enviados aos Estados 

Unidos entre 1942 e 1959, 77 eram médicos, 70 engenheiros, 30 

enfermeiras, sendo os demais, profissionais de outros campos, como 

educação em saúde (Bastos, 1993). 

No Brasil, o laia fornecia livros e periódicos para as nossas faculda

des de medicina. 13 A partir de 1944, o programa de qualificação profissio

nal passou a enfocar o treinamento de médicos e engenheiros no Rio de 

Janeiro e São Paulo, enquanto as enfermeiras eram enviadas para as novas 

escolas que o Sesp organizou em diversas capitais do país. Após 1950, ano 

de abertura da Escola de Engenharia Sanitária em São Paulo, o treinamen

to nos Estados Unidos se restringiu aos cursos de curta duração para pro

fissionais altamente qualificados (Bastos, 1993). Já no campo da educa

ção em saúde houve uma inversão: o Sesp começou treinando profissio

nais em cursos de curta duração no Brasil e posteriormente reorientou sua 

estratégia, passando a investir em alta qualificação de pessoal nos Estados 

Unidos, Chile e Porto Rico. Em 1955, este movimento diminuiu com a 

inauguração do primeiro curso superior de educação em saúde, em São 

Paulo {Silva et al., 1954; Bastos, 1993). 

A política de qualificação não se voltava exclusivamente para pro

fissionais de nível universitário; também compreendia a formação de 
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rúvel médio e primário - guardas sarútários, técnicos em laboratório, au
xiliares de saneamento, enfermeiras auxiliares e visitadoras sanitárias. 

Em sintoma com a extensão da rede permanente nos estados e municípios, 
muitos cursos eram realizados em parceria entre o Sesp e os departamen
tos de saúde estaduais, geralmente em suas próprias unidades sanitárias 
(Costa, 1948). 14 Nos casos da formação de enfermeiras auxiliares para hos

pitais e das visitadoras sarútárias, cursos emergenciais de seis meses foram 
organizados a partir de 1943, nos Programas da Amazôrúa e do Rio Doce. 15 

Para exemplificarmos como o Sesp efetivava o seu treinamento de 
pessoal, vejamos o caso da enfermagem. A falta de enfermeiras profissio

nais representava um dos grandes obstáculos à expansão do sistema 
brasileiro de saúde. A busca de soluções para o problema remete à reforma 
de 1937 e a vários cursos de curta duração promovidos pelo DNS. Em 
193 8, 12 enfermeiras percorreram diversos estados no intuito de organi
zar cursos de visitadoras sanitárias, trabalho que se prolongou pela déca
da seguinte. Entretanto, era preciso investir na construção de escolas de 

rúvel superior de enfermagem (Fonseca, 2005). O Iaia, por sua vez, avali
ava que a virtual inexistência de enfermeiras profissionais redundaria num 
grave empecilho para a 'modernização' dos sistemas de saúde na Alnérica 
Latina e, neste sentido, se esforçaria por empreender um fim bastante 
ambicioso - simplesmente "assegurar a urúformização de padrões de en

fermagem no Hemisfério Ocidental". 16 

Antes da criação do Sesp, o Escritório planejara enviar um grupo de 
30 a 50 mulheres brasileiras, "cuidadosamente selecionadas", para os Es
tados Unidos, com o propósito de serem "treinadas na profissão de enfer
magem" .17 O Programa de Enfermagem do Sesp iniciou-se oficialmente 
em agosto de 1942, quando o laia aprovou o projeto Mais Enfermeiras de 
Saúde Pública para o Brasil. 18 Além do Instituto, outras entidades privadas 

norte-americanas também apoiaram o Programa, tais como a Associação 
de Hospitais Católicos e as fundações Rockefeller e Kellogg. A Associação de 
Hospitais Católicos repetia o intento declarado pelo Iaia: "assegurar padrões 

uniformes nos serviços de enfermagem no Hemisfério Ocidental". 19 A 

padronização técnica, por outro lado, também constituía um objetivo 
perseguido pelo DNS no Brasil, que, sob a direção de Barros Barreto, formava 
"uma rede de gente que falava a mesma lfngua" (Bichat de Almeida, 1995, 
apud Fonseca, 2005: 303). 

Um estudo realizado pelo Escritório, em 1943, sobre o ensino de en
fermagem na América Latina, encontrou um "quadro variado e complicado 
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para o qual não há uma solução simples e abrangente". Em alguns países 

havia "uma ou duas" escolas de enfermagem profissional, com um "currículo 
de alguma forma similar ao das escolas dos Estados Unidos" .20 Este era o 

caso da Escola de Enfermagem Ana Nery, criada no Rio de Janeiro em 1923 

e, até 1940, a única reconhecida pelo Ministério da Educação e Saúde. No 
início da década de 1940, a estimativa era de que existiam entre 500 e 700 

enfermeiras graduadas no Brasil, um número insignificante em comparação 
com as necessidades crescentes da administração sanitária. 21 

A Escola de Enfermagem Ana Nery, a primeira do gênero no Brasil, 

inspirava-se nos padrões norte-americanos. Fundada em 1923 por Carlos 

Chagas, então diretor do Departamento Nacional de Saúde, a escola rece

beu financiamento da Fundação Rockefeller, teve sua grade curricular 

modelada pela do curso de enfermagem da Johns Hopkins School of Public 

Health e, como primeira diretora, a enfermeira norte-americana Louise 
Kieninger. Diferentemente de outras escolas de enfermagem lalino-arneri

canas, a Ana Nery privilegiou a formação de enfermeiras de saúde pública, 
ao invés de enfermeiras para a clínica médica (Lima Sobrinho, 1981).21. 

Em outubro de 1942, após relatório elaborado pelo Escritório, o laia 

enviou ao Brasil a enfermeira Elizabeth Tennant, do Conselho Internacio

nal da Fundação Rockefeller. Sua função consistia em avaliar a situação 

da enfermagem no Brasil e traçar um plano para a profissão. O Relatório 

Tennant sugeria que o Ministério da Educação e Saúde supervisionasse as 

escolas de enfermagem a serem criadas por todo o país, e que o Sesp se 

responsabilizasse pela organização das quatro primeiras escolas, no Rio 

de Janeiro, Salvador, São Paulo e Belém. 23 Assim surge o Programa de En

fermagem, conduzido por enfermeiras americanas até 19 51, quando bra

sileiras assumem a direção. O Programa tencionava formar enfermeiras 

graduadas e auxiliares para os próprios programas do Sesp e apoiar o plano 
geral de profissionalização da carreira no Brasil, já encaminhado pelo DNS 
desde a reforma de 1 9 3 7. 24 

O planejamento seguia a seguinte estratégia: primeiro, o laia envia

ria enfermeiras ao Brasil, encarregadas da reorganização de escolas já exis

tentes, a começar pelo Distrito Federal e, posteriormente, cuidando de nor

te, nordeste e sul do país. Num segundo movimento, o Sesp fomentaria 

cursos superiores de formação profissional, com o apoio da I:undação 

Rockefeller. A terceira providência envolvia a Fundação Kellog, mediante 

a concessão de bolsas de estudo de graduação e pós-graduaçã~ para a 
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formação de enfermeiras brasileiras nos Estados Unidos, enquanto o Sesp 

proveria bolsas para a formação nas escolas brasileiras. Uma última me

dida compreendeu a instituição de cursos de curta duração para enfermei

ras práticas e visitadoras sarútárias e de um 'projeto especial': a fundação 

da Escola de Enfermagem de Manaus, para preparar enfermeiras para a 

região amazônica. 25 

Dentre as escolas criadas pelo Sesp, destacamos a Escola de Enfer

magem da Universidade de São Paulo, concebida em conjunto pela uni

versidade e pelo Hospital das Clínicas em 1943, sob a direção do governo 

do estado. O Sesp financiou 55% dos seus custos, além de planejar e 

construir seu prédio, que só seria inaugurado em 194 7. O governo do 

estado contribuiu com 44% do investimento total e assumiu a manuten

ção da escola, assessorada pela enfermeira norte-americana Ella 

Hasenjaegeer, até 1951 . À Fundação Rockefeller coube supervisionar a 

elaboração do currículo e dos cursos, além de colaborar com 1 % para a compra 

do equipamento de laboratório. 26 O bom desempenho do projeto já era 

evidente em 1947, quando a escola sediou o Primeiro Congresso Nacio

nal de Enfermagem. Em 19 5 9, tornou-se pioneira no Brasil ao abrir um 

curso de pós-graduação em enfermagem. 27 

Ainda que notável do ponto de vista da consolidação da profissão no 

Brasil, o Programa de Enfermagem não se sucedeu da forma planejada pelos 

burocratas da saúde pública - quer estadurúdenses quer brasileiros -, sendo 

remodelado e transformado pela realidade local. As dificuldades apareciam 

já durante o curso de formação: a exigência de dedicação integral sucumbia 

ante o pequeno valor das bolsas, o que impediu que muitas estudantes 

concluíssem o curso. Muitas abandonariam, por exemplo, a nova Escola 

de Enfermagem de Niterói, por serem jovens professoras primárias e 

preferirem voltar às salas de aula, onde obtinham melhores remunera

ções. 28 Quando formadas, os baixos salários impediam a dedicação a 

empregos de tempo integral. Em 1949, as enfermeiras da Escola de Saúde 

Pública da Universidade de São Paulo reclamavam de receber "o menor 

salário do estado" .29 O problema persistiu, pois em 1953 aquelas profissio

nais reivindicavam uma jornada de cinco horas para que pudessem ter 

outro emprego, enquanto outras simplesmente deixavam a profissão. 

Além do baixo valor das bolsas de estudos e dos salários, outro proble

ma enfrentado pelo Programa estava na origem social de muitas postulantes. 

O Programa de Enfermagem, inspirado na realidade norte-americana, 
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tinha como alvo mulheres de classe média, com o curso secundário ou 

normal completo. Entretanto, no Brasil, o número de boas posições na 

carreira era limitado, o que fazia com que moças de classe média 

preferissem o magistério, uma profissão mais respeitada e melhor 

remunerada. Por outro lado, muitas jovens de classe inferior, apesar de 
atraídas pela nova carreira, encontravam barreiras culturais e educacio

nais. Mais uma vez surge o caso da Escola de Enfermagem de Niterói: 

para o segundo semestre de 1945 não houve como se matricular uma só 

estudante - todas as aspirantes foram rejeitadas por não terem o segun

do grau completo. 30 

Nas áreas rurais, padrões culturais e laços familiares tradicionais 

dificultavam os planos do Programa. Na nova Escola de Enfermagem de 

Manaus, as jovens estudantes e suas famílias não aceitavam o regime 

de internato. 31 Resistências similares eram registradas no vale do rio Doce, 

em Minas Gerais, onde, nos cursos de formação de visitadoras sanitárias, 

as jovens só podiam freqüentar as aulas quando acompanhadas por pais, 
irmãos ou maridos. 32 

Grande parte destes empecilhos originava-se da percepção de que a 

enfermagem era uma profissão "essencialmente feminina". 33 A nova car

reira, segundo o discurso dos textos das próprias escolas, "não se adequava 

aos homens", pois as mulheres, "por ·seu temperamento e caráter", esta

vam melhor preparadas para as demandas e, além disto, "não iriam com

petir com os homens" neste campo. 31 A propaganda utilizada para atrair 

jovens para a carreira é reveladora: apelava-se para a 'entrega', a 'alma 

altruísta e generosa', a 'magnanimidade' e o espírito de 'missão feminina' 

das mulheres brasileiras. Ao utilizar esta linguag~m nos seus panfletos, o 

Programa não procurava profissionais independentes, mas atraía 'mães', 

'filhas' e 'irmãs', que eram chamadas a trabalhar, porém sem perder "as 
virtudes femininas que fazem o encanto da casa". 35 

Por fim, as restrições econômicas e as características da cultura po

lítica brasileira também contribuíram para reformatar o Programa de En

fermagem. Apesar de o governo do estado de São Paulo ter se comprometi

do a manter a Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, a 

Câmara de Deputados estadual cortou as verbas para o ano de 1950. 36 A 

Legião Brasileira de Assistência (LBA), que havia se comprometido a financiar 

19 bolsas de estudos na Escola de Enfermagem de Niterói, cancelou seu 

apoio no meio do ano acadêmico de 1 94 7. 37 Em 1 946, os responsáveis pela 
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Divisão de Treinamento do Programa preocupavam-se com as reviravoltas 

políticas ocorridas em Minas Gerais, que haviam trazido "muitas mudan

ças ao programa de saúde" .38 Em 1948, o Congresso Brasileiro debateu a 

legislação para a carreira de enfermagem. O Diretor do Sesp foi obrigado 

a intervir no debate, para explicar aos congressistas que enfermeiras e 

enfermeiras auxiliares eram carreiras diferenciadas por formação. 39 

Para atender à demanda por enfermeiras de saúde pública em seus 

postos e centros de saúde, o Sesp organizava cursos de seis meses para 

treinar as chainadas 'visitadoras sanitárias'. As visitadoras eram profissio

nais preparadas para visitar famílias, ensinando normas básicas de hi

giene, nutrição e prevenção de doenças; para auxiliar enfermeiras e médicos 

em postos e centros de saúde; e supervisionar as 'curiosas', como as par

teiras eram chamadas no Brasil rural. 40 A visita aos domicílios instituía

se como um dos aspectos fundamentais do seu trabalho pois, ao orientar 

as famílias, estas profissionais também desempenhavam um papel políti

co e simbólico essencial - era o momento em que uma representante do 

poder público entrava no espaço privado das populações rurais. 

Às visitadoras eram fornecidos os conteúdos básicos de higiene e cui

dados médicos, sendo instruídas ainda a persuadir sua clientela a abando

nar as práticas de cura tradicionais e aceitar a medicina científica. Sua for

mação acontecia em regime de internato, e para isto recebiam uma pequena 

bolsa de estudos. Se a ênfase estava na prática de saúde pública, ministra

vam-se também noções de nutrição, higiene pessoal, educação sanitária, 

anatomia, fisiologia, primeiros socorros, doenças contagiosas e ética. 41 Exi

gia-se, como requisito, que as candidatas tivessem entre 16 e 28 anos e 

primeiro grau completo, e a seleção constava de um teste de admissão e um 

exame· médico. Dava-se preferência às mulheres solteiras ou viúvas, porém, 

se casadas, requeria-se a permissão do marido. Características pessoais como 

habilidade de comunicação, personalidade e caráter eram objeto de avalia
ção em entrevista. 42 Após formadas, as visitadoras eram enviadas para as 

unidades de· saúde do Sesp. Em 1965, quando os cursos de treinamento para 

visitadoras passaram por uma reavaliação (Bastos, 1993). 

Assim como no caso da formação das enfermeiras, no treinamento 

de visitadoras as exigências iniciais acabaram por sofrer uma adaptação à 

realidade local. Na Amazônia, um dos principais problemas enfrentados 

pelo Programa de Enfermagem na formação das visitadoras eram as pró

prias condições de saúde das estudantes. Em Itacoatiara, a enfermeira 

229 



responsável interrompeu diversas vezes o curso porque muitas estudantes 

estavam doentes. Ela atribuía estas freqüentes doenças à "dieta bastante 

pobre" das famílias de suas alunas. Provavelmene por este motivo, as 

visitadores tinham "grande dificuldade" de ensinar nutrição à sua cliente

la, visto que os ensinamentos dietéticos a elas lecionados - e que deveriam 

transmitir, depois do curso, à sua clientela - eram estranhos aos seus 

padrões culturais-43 Outra enfermeira também observou que, "em geral, as 
estudantes não têm boa saúde e têm sérios problemas dentários", e que o 

exame médico para ingresso no curso não se podia cumprir com rigor, sob 

pena de não se permitir a formação de turmas. 44 Logo, não demoraria para 

as exigências iniciais do Programa serem flexibilizadas e negociadas em 
função da realidade local. 

Perante a necessidade de adaptação de um projeto importado à cultu

ra popular sedimentada, salta aos olhos o caso das parteiras. Apesar de 

consideradas 'mulheres ignorantes' por grande parte dos médicos e enfer

meiras graduadas, as 'curiosas' eram respeitadas nas suas comunidades e 

não podiam, simplesmente, ser ignoradas. Ao invés de excluí-las das tra
dicionais funções que desempenhavam, restrições eram relaxadas e alian

ças foram costuradas. Neste sentido, um dos papéis mais importantes das 

visitadoras sanitárias era o de ganhar o apoio das 'curiosas'. Em Itacoatiara, 

no Amazonas, a parteira mais respeitada e preferida da população era uma 

velha cega. Entre fevereiro e março de 1947, ela fora responsável por nove 

partos na vila. As enfermeiras graduadas do Sesp não tiveram outra alter

nativa senão convidar esta 'curiosa' a assistir a aulas de enfermagem; 

porém, ao mesmo tempo elas "insinuavam cuidadosamente" às jovens 

grávidas para "não a escolherem". 45 O Sesp então atuou em 'parceria' com 

as 'curiosas', supervisionando o seu trabalho, identificando-as e oferecen

do treinamento básico e bolsas com material de parto. Requeria também 

que as 'curiosas' anotassem os partos que fizessem, além de encorajarem 
as grávidas a freqüentar os postos de saúde do Sesp. 46 A prática mostrou

se bem-sucedida e, em 1974, a FSesp contava com 1.5 70 'curiosas' ins

truídas e registradas em seus arquivos (Peçanha, 1976). 

O papel do Sesp na formação profissional de pessoal de saúde públi

ca revelou-se coerente com aquele realizado pelo DNS, no sentido de capa

citar quadros e normatizar diretrizes, reforçando a orientação institucional 
estabelecida para o setor pelo governo. Por outro lado, além do fortaleci

mento da estratégia institucional, importa-nos lembrar, segundo indicado 
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por Fonseca (2005: 211) acerca da ação do DNS, que "a formação técnica 

era um contraponto à ingerência de interesses políticos sobre a saúde pú

blica". A exigência da profissionalização constituiu um.impedimento para 

que interesses políticos locais utilizassem estes empregos como forma de 
distribuição de favores e arregimentação de lealdades. Como comentou 

Barros Barreto, antes a "colocação em serviço de saúde pública era sinôni

mo de( ... ) encosto" (Barros Barreto, 1937, apud Fonseca, 2005: 211). 

Neste sentido, a ação do Sesp no interior do país reforçava a conhecida 

estratégia política do regime Vargas de uso das políticas sanitárias como 

instrumento de alargamento do poder público federal sobre o território. 

Educação Sanitária 

A sustentação do modelo do Sesp transitava pela política de educação 

sanitária. Em contrapartida, esta política exemplifica bem como os planos 

originais da agência foram redefinidos pela realidade brasileira. A educação 

em saúde era considerada essencial pelos superintendentes do Sesp. Brito 

Bastos a classificou de "pedra fundamental" da saúde pública, que iria per

mitir a continuidade dos benefícios do programa, enquanto E. Christopherson 

argumentou que o provimento de cuidados médicos somente se efetivaria 

quando a "disseminação de conhecimentos básicos de higiene" pudesse 

"mudar os hábitos das pessoas". 47 O conceito de educação sanitária seguia 

dois princípios: a idéia de que a ignorância e os maus hábitos eram respon

sáveis pelos problemas sanitários; e a noção de que a educação sanitária, 

como prática técnica e científica, poderia mudar comportamentos e melho

rar a saúde das classes populares (Ornellas, 1981 ). Atesta Charles Wagley, 

primeiro diretor da Divisão de Educação Sanitária: "o problema da [má) nu

trição, assim como outros diversos problemas de saúde da população podem 

ser melhorados com apropriada educação sanitária". 48 

Tal assertiva não relevava as diferenças sociais e culturais e calcava

se na existência de um 'ciclo vicioso da doença e pobreza' em virtude do qual 

seria necessário primeiro vencermos 'a ignorância da pobreza' para atingirmos 

o desenvolvimento. Um dos desdobramentos da noção de 'ciclo vicioso' foi o 

conceito de 'desenvolvimento comunitário', que orientou a Divisão de 

Educação Sanitária do Sesp. Difundido no Brasil por agências norte

americanas na década de 1950, o conceito fora estabelecido pelas Nações 

Unidas como um instrumento no combate à pobreza e aos obstáculos 
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ao desenvolvimento no Terceiro Mundo. Sua estratégia básica passava pelo 

estímulo e apoio às 'comunidades locais' para que se organizassem e 

resolvessem seus problemas localmente. Sob um olhar funcionalista, vemos 

a 'comunidade' concebida corno um agrupamento de indivíduos com 
interesses comuns, servindo a educação sanitária como urna ferramenta 

de 'empoderamento' dos indivíduos que, conscientes dos problemas de 

saúde, se organizariam, por si só, para solucioná-los. Esta concepção 

preconizava a luta pela transformação dos aspectos técnicos e educacio

nais e pela capacidade de superação dos indivíduos dispostos em grupos, 

desviando do foco os problemas sociais e despolitizando a questão sanitá
ria (Pinheiro, 1992; Fonseca, 1989). 

O Programa de Educação Sanitária foi implementado em 1944, de

pois de o Sesp criar a Divisão de Educação Sanitária. Em 1953, quando 

conceitos das ciências sociais foram incorporados ao Programa, este expe

rimentou profundas modificações, iniciadas com a contratação, pelo Sesp, 

de um grupo de sociólogos e educadores para formarem a sua Seção de 

Pesquisa Social (Bastos, 1993). O sociólogo Arthur Rios, diretor da Seção e 

pioneiro no conceito de 'desenvolvimento de comunidade' no Brasil, 

reorientou o Programa. Sua tarefa era dupla: primeiro, convencer médicos, 

enfermeiras e outros funcionários de que 'saúde' era um conceito social e 

que o 'objeto' das políticas do Sesp - as populações pobres do interior do 

Brasil - tinham seus próprios valores sobre saúde e doença, podendo ofere
cer resistências à 'medicina científica'. Segundo, interpretar para os funcio

nários do Sesp os valores da 'cultura tradicional' das populações-alvo do 
programa, potencializando o trabalho da agência. 49 

O programa de educação em saúde concentrou-se em quatro alvos: 

nas escolas, para atingir alunos e professores; na população adulta, por 

meio de propaganda específica; na organização comunitária; e no contí

nuo trabalho de treinamento de educadores em saúde. 50 Um conceito bási

co unificava o programa - apesar de a educação sanitária ter seus próprios 

especialistas, existia uma ligação orgânica entre os profissionais de saúde 

e educação sanitária. Em outras palavras: todos os que trabalhavam com 

saúde eram educadores sanitários, perspectiva bastante difundida pela OMS 

na década de 1950 (Ornellas, 1981 ). Neste processo pedagógico, os médi

cos desempenhavam um papel-chave como líderes e responsáveis pela ar

ticulação entre medicina curativa e medicina preventiva (Fonseca, 1989). 

As enfermeiras eram consideradas continuadoras do papel do médico, 
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"preenchendo o espaço que separava o conhecimento científico do quotidi

ano" .51 Às visitadoras cabia uma tarefa fundamental: estabelecer cone

xões com as famílias e, por conseqüência, "aconselhar e guiar" a popula

ção. Também os guardas sanitários, por sua relação próxima com a comu

nidade, exerciam importante papel no processo educativo: o de persuadir, e 

não apenas reprimir violações aos princípios sanitários. 52 

Para atingir crianças em idade escolar, o programa se utilizava de 

duas estratégias: cursos para professores primários e os 'clubes de saúde' 

para os estudantes. O primeiro curso de educação sanitária para professo

res primários foi organizado pelo Programa do Amazonas em 1944, ex

pandindo-se, posteriormente, para o vale do rio Doce e o nordeste. 53 Os 

'clubes de saúde', inspirados numa experiência anterior no Rio de Janeiro 

e lembrando os 4H clubs dos Estados Unidos, foram primeiramente organi

zados na Amazônia, em 1943, com o desígnio de incitar uma consciência 

sanitária entre as crianças. Em 1948, a Conferência Sanitária do Sesp 

decidiu dedicar uma atenção especial às crianças, um grupo considerado 

mais receptivo para assimilar "bons hábitos de saúde", e os 'clubes de 

saúde' foram se difundindo por outras regiões do país. Em 1954, havia 44 

'clubes de saúde' na região amazônica (Pinheiro, 1948: 738). 54 

A educação sanitária para adultos é um bom exemplo da antropofa

gia, pela realidade brasileira, das estratégias e tecnologias americanas 

importadas pelo Sesp. Aproveitando-se de instrumentos de comunicação 

de massa como cartazes, cartilhas, rádios e filmes, logo o Sesp percebeu 

que o alto índice de analfabetismo tornava praticamente inútil o uso de 

material impresso. Mesmo o rádio, empregado largamente, e que em tese 

poderia chegar inclusive aos analfabetos, esbarrava no reduzido número de 

aparelhos no Brasil rural, no limitado alcance das emissoras e na falta 

de energia elétrica no interior. 55 O cinema educativo, com os filmes produ

zidos pelo estúdio Walt Disney que o laia imaginava eficientes "em todas 

as partes do mundo", mostrou-se n1ais adequado ao público urbano que 

ao rural, não apenas pelas limitações técnicas já apontadas, mas também 

porque as populações adultas do interior tinham dificuldades em seguir a 

intensa movimentação dos filmes. 56 No campo da educação para adultos, 

a mais eficaz resposta do Sesp no Brasil rural foi obtida com o uso de 

dispositivos sonoros produzidos por técnicos brasileiros, utilizando-se 

de música e imagens regionais. Esta técnica, uma resposta local à inépcia, 

no mundo rural brasileiro, dos métodos e tecnologias importadas, permitia 
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que histórias com conteúdo educativo fossem exibidas nas praças públicas 

de vilas e cidades, integrando-se às festividades comunitárias tradicionais 

(Pinheiro et al., 1949). Ao veicular valores, hábitos e atitudes, o Programa 

de Educação Sanitária do Sesp também deve ser entendido como instru

mento de fortalecimento do Estado nacional e de ampliação da autoridade 
pública, na medida em que se constituiu em fator de construção de 
homogeneidade cultural das populações rurais do Brasil. 

A Rede Horizontal e Integrada de Unidades de Saúde 

O modelo de administração sanitária proposto pelo Sesp encontrava 
materialidade na rede horizontal e permanente de unidades de saúde. Es
tas unidades, subordinadas a um Distrito Sanitário e integradas aos de
partamentos estaduais de saúde, apresentavam-se sob a forma de um 

subposto, um posto, um centro de saúde ou um hospital. O conceito de 
rede integrada pressupunha a integração orgânica entre as diversas unida
des, que proveriam os diversos serviços de saúde evitando desperdícios e 
duplicação de funções. A unidade mais importante da rede era o centro de 
saúde, que funcionaria "como um pequeno departamento de saúde", reali

zando o "controle de doenças e das condições de saneamento, atendimento 

a gestantes e crianças, pesquisa epidemiológica e de estatística vital, além 
de promover educação sanitária" (Penido, 1958). Nas palavras de um su
perintendente do Sesp, os centros de saúde seriam os "pólos de irradiação" 
de um programa voltado para a família.57 

Os centros de saúde do Sesp seguiam o modelo desenvolvido nos 
Estados Unidos nas primeiras décadas do século XX. George Rosen (1979) 

aponta que o movimento de construção dos centros de saúde floresceu 
principalmente na costa nordeste dos Estados Unidos, atingindo seu clí

max na década de 1930. Wilson Smillie (1943) afirma que, apesar da 
variação de funções desempenhadas entre os centros de saúde, todos ti
nham em comum o controle de doenças transmissíveis, o saneamento 
ambiental e a inspeção de alimentos, além de realizarem pesquisas em 
saúde pública e estatística vital e atuarem na educação sanitária e na 

promoção de serviços de laboratório. John Duffy (1990) acrescenta que, 
entre as funções mais importantes de um centro de saúde, estavam a edu
cação sanitária, a medicina preventiva e a coordenação das diversas agên
cias de saúde que operavam no município, o que evitava desperdício e 
duplicação de funções. George Rosen (19 79) e Wilson Smillie (1943) 
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também indicam como característica dos centros de saúde norte-americanos 

a descentralização operacional e financeira, pois os centros eram financi

ados, organizados e geridos com recursos locais. Rosen ressalta que, nos 

Estados Unidos, os centros de saúde praticavam apenas medicina preven

tiva, principalmente em virtude da oposição dos médicos clínicos. 

Os centros de saúde do Sesp perseguiam o modelo desenvolvido nos 

Estados Unidos; entretanto, mais uma vez, observamos aqui a necessida

de de adequação à realidade brasileira. Existiam duas grandes diferenças 

entre o modelo horizontal no Brasil e nos Estados Unidos: neste país, os 

centros de saúde forneciam apenas medicina preventiva, enquanto que no 

Brasil o exercício da medicina preventiva convivia com o da medicina cu

rativa. Além disto, enquanto nos Estados Unidos os centros eram orga

nizados e subvencionados localmente, no Brasil os estados e o governo fe

deral - e aqui incluímos o Sesp - organizavam e financiavam os centros. Na 

inexistência, na experiência brasileira, de uma sociedade civil organizada e 

de municípios politicamente fortes e economicamente autônomos encon

tra-se a raiz desta última dessemelhança entre os modelos. No Brasil, ape

sar da intenção administrativa descentralizadora das unidades de saúde, a 

rede horizontal de unidades sanitárias foi concebida a partir de uma 'orga

nização descendente' - do Estado para a sociedade. Ou seja, tratava-se de 

uma estrutura descentralizada administrativamente, porém subordinada a 

uma altamente normativa e centralizada estrutura federal de saúde. 

Baseando-se no modelo americano, inicialmente o Sesp tentou mi

nistrar apenas medicina preventiva na sua rede. Seu superintendente, E. 

Cristopherson, declarou que a medicina preventiva era o trabalho mais 

importante de um centro de saúde e "deveria prevalecer" sobre as demais 

atividades. A mesma posição era defendida por George Saunders, outro 

representante do laia: "qualquer resultado permanente [no campo da saú
de] depende largamente de medidas preventivas e educacionais". Em 1946, 

o superintendente do Sesp instruiu todas as unidades sanitárias a d&x "mais 

ênfase aos aspectos da medicina preventiva". 58 

Tal recomendação mostrou-se inviável para o Brasil, onde as condi

ções socioeconômicas não permitiram que o Sesp praticasse apenas medi

cina preventiva. Primeiramente, havia poucos médicos no Brasil, em con

traste com os Estados Unidos, onde eles eram muitos, organizados e im

punham objeções à livre competição da clínica (Starr, 1982). No Brasil, 

muito freqüentemente o médico da unidade de saúde era o único de uma 
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vasta região. Por este motivo, desde o início de sua atuação o Sesp recebeu 
pressão das populações e autoridades locais para providenciar atendimen
to médico. Na Amazônia, a provisão exclusiva de medicina preventiva 
nunca se logrou. Um posto do Acre, por exemplo, invertendo completa
mente a proposta original do modelo, "fornecia apenas atendimento médi
co", devido à pressão "do grande número de pacientes que vinham das 
localidades vizinhas em busca de atendimento". 59 Também temos teste
munho idêntico sobre um posto de Boa Vista, Rio Branco: "um grande 
número de pacientes ( ... ) toma muito do tempo dos dois médicos". 60 

Diante da força da realidade, o laia reconheceu que, apesar da ên
fase original do modelo centrar-se na saúde pública, as necessidades da 
população convertiam as atividades de clinica médica em "uma grande 
parte do programa de saúde". 61 Até mesmo o cônsul norte-americano em 
Belém contribuiu, durante a Guerra, para empurrar o Sesp para esta abor
dagem heterodoxa, quando requisitou à agência fornecer "atendimento 
médico e hospitalar adequado aos 200 civis norte-americanos tempora
riamente residindo no Pará" .62 

O Sesp não podia ignorar estas pressões e abandonou oficialmente 
aquele traçado original do modelo. A Conferência de Organização Sanitá
ria, em 1948, decidiu que a medicina curativa seria oficialmente incorpo
rada ao sistema, inclusive como estratégia de atrair a população, "influ
enciando-a na aceitação das medidas requeridas pela medicina preventi
va" .63 A decisão oficial da Conferência fez-se motivo para que os 
memorialistas do Sesp difundissem a versão de que a agência fora pioneira 
no Brasil, no provimento de medicina preventiva e curativa em suas uni
dades de saúde (Ramos, 1973), fato negado por Lima Sobrinho (1981) e 
Merhy (1992), que argumentam que desde a década de 1920 os centros de 
saúde no Brasil forneciam ambos os serviços. Fonseca (2005: 200) não só 
confirma a informação como ratifica que Barros Barreto, "num misto de 
resistência e resignação", teve que aceitar a interação entre o atendimento 
médico e saúde pública nos centros de saúde do DNS. 

Além dos centros de saúde, outras unidades do modelo eram os pos
tos e subpostos, classificados a partir do nível de sua complexidade. 
Idealmente, um centro de saúde seria construido na cidade mais impor
tante de cada distrito rural. Seu trabalho deveria iniciar-se com uma pes
quisa preliminar entre a população, com as enfermeiras visitadoras preen
chendo uma ficha médica para cada familia. Um posto de saúde também 
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deveria fiscalizar os serviços de saneamento básico, como o fornecimento 

de água, esgoto e o recolhimento do lixo; e prover higiene maternal e in

fantil, controle sobre as parteiras, assistência médica e educação em saú

de, o que incluía os clubes de saúde escolares (Basto & Faria, 1949). Nas 

pequenas vilas, a unidade sanitária instalada era o subposto, providenci

ando fiscalização do saneamento, educação sanitária, controle de doenças 

infecciosas e clinica médica (Bodstein & Fonseca, 1989). Nos subpostos, 

um guarda medicador era responsável pela unidade, estando preparado 

para os cuidados básicos com as doenças mais freqüentes (Basto & Faria, 

1 949). O Sesp também experimentou a integração de um centro de saúde 

com um pequeno hospital - urna unidade classificada de Centro Médico. 

Em 1954, a agência operava quatro destas unidades, sendo duas na Ama

zônia, uma no nordeste e outra no vale do Rio Doce (Campbell et al, 1954). 

O número total de unidades sanitárias operadas pelo Sesp em 1954 

era 11 7, sendo que, dois anos antes, estas haviam sido postas sob a 

supervisão de Distritos Sanitários. O território de um Distrito Sanitário 

não necessariamente coincidia com o de um município, sendo comum 

que um Distrito abrangesse diversas municipalidades. Entre os funcio

nários, tínhamos um médico sanitarista, um engenheiro sanitário, uma 

enfermeira e um técnico em educação sanitária - todos coordenavam e 

supervisionavam as unidades sanitárias de cada Distrito (Campbell et al., 
1954; Bastos & Silva, 1953). 

Apesar da associação do modelo de organização sanitária baseado 

em centros de saúde ao Sesp, estes já existiam na organização sanitária 

brasileira desde a década de 1920, institucionalizados na administração 

federal pelas reformas de Capanema. Assim como a Escola de Enfermagem 

Ana Nery, os centros de saúde foram introduzidos no Brasil por um grupo 

de médicos que haviam estudado na Johns Hopkins School of Public Health. 

Lima Sobrinho (1981) afirma que o primeiro centro de saúde no Brasil foi 

inaugurado em 1927, num subúrbio do Rio de Janeiro. 64 Fazia o controle de 

doenças infectocontagiosas, provia clínica médica, pré-natal, higiene infantil, 

educação sanitária e supervisionava as parteiras. Seu trabalho se irradiava 

sobre as residências, escolas, fábricas e casas comerciais, pela ação das 

enfermeiras visitadoras e dos inspetores sanitários. Em 1934, o Departamento 

Nacional de Saúde (DNS). instituiu o modelo dos centros de saúde na 

administração sanitária brasileira que, em 1942, contava com um total 

de 552 unidades de saúde, todas operando por meio dos departamentos 
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de saúde estaduais, sob a supervisão técnica do DNS. Entre as unidades, 

dispostas entre os 350 Distritos Sanitários coordenados pelo DNS 

(Barreto, 1942), 54 eram centros de saúde; 194, postos; e as restantes 

340 unidades funcionavam como subpostos. Isto nos indica como o 

modelo distrital de centros de saúde não se contradiziam com a estru

tura de serviços especializados montada pelo governo federal, especial
mente a partir de 1941. 

Os centros de saúde, as unidades mais importantes da rede sanitária 

do Sesp, cumpriam um importante papel na consolidação do espaço públi

co no Brasil, ao colocar, muitas vezes pela primeira vez, as populações 

rurais em contato com os representantes da autoridade estatal. Assim, 

constituíram-se em mais um instrumento de fortificação do Estado naci

onal, dentro do projeto do governo Vargas de expansão da autoridade pú

blica. Ao mesmo tempo, é importante lembrar que o modelo norte-ameri

cano dos centros de saúde era um modelo e não uma camisa de força. 

Neste sentido, podemos observar como as particularidades políticas, eco

nômicas e sociais do Brasil mudaram o modelo da rede horizontal perma

nente, adaptando-o à realidade brasileira. Ao contrário dos Estados Uni

dos, onde o modelo fora construído de baixo para cima e, portanto, temos 

a construção da autoridade de forma ascendente, no Brasil a rede integra

da horizontal organizou-se de forma descendente, do Estado para a socie

dade, transformando-se em elemento de fortalecimento de um poder pú

blico que se queria cada vez mais centralizado. 

Expandindo o Modelo nos Municípios e Estados 

O documento Planning for the Future of Sesp sugeria como estratégia 

de afirmação de seu modelo de administração sanitária que o Sesp de

monstrasse exercer os princípios de uma "saúde pública moderna" nos 

municípios e estados. Segundo o documento, a "aceitação federal não ga

rantia a continuidade do programa se os estados e municípios não se jun

tassem ao plano". 65 A assertiva fazia sentido, particularmente depois de 

1946, quando a nova Constituição assegurava a autonomia dos estados 

brasileiros. Por outro lado, entretanto, as reformas de Capanema implica

vam um grau bastante alto de centralização no plano da administração 

sanitária, que permaneceria mesmo depois da queda do Estado Novo. 

A estratégia do Sesp de propagação da rede pelos estados lembra bas

tante a da União depois da criação do Departamento Nacibnal de Saúde 
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Pública (DNSP) em 1920, com a assinatura de contratos com os estados 

para o provimento de serviços sanitários. A Constituição de 1946 esta

belecera como norma geral no plano da saúde pública que cabia à União 

firmar acordos com os estados e municípios e proporcionar assistência 

técnica e financeira para a provisão de infra-estrutura sanitária. Quando 

o Sesp passou a assinar contratos com os estados e municípios para a 

construção de unidades de saúde e para o treinamento de pessoal para 

administrá-las, adequava-se às novas diretrizes constitucionais do regi

me de 1946. Como a_ Constituição previa que a União poderia "prover as 

necessárias despesas" nos estados mais pobres do norte e nordeste, onde 

a falta de recursos para a saúde pública mais se sentia, o Sesp agiu como a 

agência federal que subsidiou a montagem de uma infra-estrutura sani
tária naquelas regiões. 

Estabelecidos os acordos, Sesp e governos estaduais dividiriam as 

responsabilidades na construção e manutenção das unidades sanitárias, 

enquanto a agência manteria assistência técnica, qualificaria pessoal e 

administraria inicialmente a rede. Num segundo momento, o Sesp com

partilharia a administração da rede com os governos estaduais; e, por 

fim, a rede seria totalmente gerida pelos administradores locais, quando 

o estado estivesse habilitado, financeira e tecnicamente, a fazê-lo. Ou 

seja, de acordo com o próprio governo, o Sesp estava incumbido de "rea

lizar serviços de demonstração" que permitissem aos governos estadu

ais, "após algum tempo, verificar as vantagens e o rendimento dos servi

ços sanitários racionalmente planejados e executados" (Outra, 1950: 125 ). 

Este tempo dependia dos recursos e do aproveitamento da capacidade 
técnica local. Para o Amazonas e vale do rio Doce, o laia avaliava que 

pelo menos dez anos seriam necessários para que se pudesse "entregar 

completamente a responsabilidade da rede às autoridades locais, com 
uma expectativa razoável de sucesso". 66 

Assinar acordos com governos municipais e estaduais era também 

uma das formas de o Sesp ampliar seus recursos financeiros. Eugene 

Campbell registrou, em 1948, que o Sesp recebia aportes financeiros de 

mais de 35 agências locais e governos estaduais. Naquele mesmo ano, no 

vale do Amazonas, cerca de 80% dos governos locais participavam dos 

projetos desenvolvidos pela agência. 67 Angela Peçanha (1976) salienta que, 

durante a década de 1950, os acordos com estados e municípios levaram o 

Sesp a diversificar suas fontes de receita e, assim, ampliar sua autonomia. 
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A informação é questionável: a análise da documentação destes contra

tos revela a impontualidade dos governos estaduais em cumprir com suas 

obrigações financeiras. 68 Desde 1948 encontramos muitas referências a 

projetos "colocados de volta sobre a administração do Sesp em virtude da 

incapacidade local de administrar o trabalho". 69 Muito provavelmente, 

uma das razões da crise financeira da agência no início da década de 

1960 deveu-se à inaptidão dos estados em observar suas obrigações 
contratuais com o Sesp. 

Henrique Maia Penido, um dos superintendentes do Sesp, assinalou 

o ano de 1949 como o marco da expansão da agência para fora da sua área 

inicial de operação, os vales do Amazonas e _do Rio Doce. Neste ano, o Sesp 

assinou contratos com os estados da Paraíba, Pernambuco e Bahia, 

objetivando construir uma rede permanente de unidades sanitárias em 

"áreas de importância econômica" (Penido, 195 9: 365-366). Nestes con

tratos, o governo federal, reconhecendo a "experiência de realizações na 

Amazônia e no vale do Rio Doce", decidiu transformar o Sesp num "órgão 

complementar dos trabalhos sanitários afetos às organizações específicas 

locais, estaduais ou municipais, em várias zonas do país" (Outra, 1950: 125). 

A extensão para o 'subdesenvolvido' nordeste continuou em 1950, quando 

o Sesp ficou encarregado de munir de infra-estrutura sanitária o vale do 

rio São Francisco, incluindo os estados de Alagoas e Sergipe na sua área de 

operação. Em 1953, o Sesp atingiu o sul do país, ao operar serviços sanitários 

na fronteira do Rio Grande do Sul com a_ Argentina. 

Uma outra experiência contratual, implementada a partir de 1954, 

os Serviços Cooperativos de Saúde foram concebidos como "agências espe

ciais" dentro dos departamentos de saúde estaduais. Financiados pelo Sesp 

e pelos estados conveniados, os serviços pretendiam 'modernizar' a admi

nistração sanitária estadual, pelas vias do aperfeiçoamento de pessoal e da 

atualização e padronização técnica, científica e administrativa. Um sani

tarista indicado pelo Sesp dirigia o Serviço Cooperativo até que, com o 

término do contrato, o departamento de saúde estadual assumisse a res

ponsabilidade pela infra-estrutura sanitária montada (Penido, 1959). No

temos que, com este modelo, o Sesp reproduzia com os estados brasileiros 

a sua relação original com o laia, e que seus princípios de uniformização 

técnica e administrativa não diferiam em nada daqueles instituídos pelo 

ministro Capanema, ainda no Estado Novo, conforme demonstrado por 

Cristina Fonseca (2005). O primeiro acordo deste tipo foi fechado com o 
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Ceará; outros se seguiram, assinados com os estados do Piauí, Sergipe, Rio 

Grande do Norte, Espírito Santo, Minas Gerais, Santa Catarina, Amazonas 

e Pará. Os Serviços Cooperativos de Saúde foram foram abolidos pelo go

verno militar em 1964 (Pinheiro, 1992). 

Podemos analisar a relação que o Sesp estabeleceu com os estados 

conveniados examinando os contratos com estados de quatro distintas 

regiões do Brasil: o vale do Rio Doce, o nordeste, o sul e a região amazônica. 

No vale do Rio Doce, os fundamentos de uma rede permanente e integrada 

de unidades sanitárias foram lançados ainda com o Projeto Rio Doce, em 

1943. Naquela ocasião, o Sesp propôs aos governos de Minas Gerais e Espírito 

Santo a criação de centros de saúde nas cidades de Governador Valadares, 

Aimorés e Colatina. O projeto foi realizado em cooperação com os respecti

vos departamentos de saúde estaduais, sendo os centros de saúde pensados 

como 'núcleos de irradiação' de um programa de saúde pública para todo o 

vale. Os centros serviriam como "pequenos departamentos de saúde" que, 

apoiados por um amplo programa de educação sanitária, "trabalharia para 

uma mudança radical no panorama e hábitos" em saúde pública. 70 

O acordo entre o Sesp e o estado de Minas Gerais assinado em junho 

de 1944 determinava a construção imediata de dois centros de saúde, um 

em Governador Valadares e outro em Aimorés, prevendo-se que outros se 

seguiriam. Caberia ao Sesp edificar os centros, fornecer equipamentos e 

medicamentos e supervisionar a administração das unidades até 31 de 

dezembro de 1948. O estado comprometia-se a doar o terreno onde os 

prédios seriam erguidos e organizar e manter os serviços, com pessoal e 

salários regulados pelo Sesp. O estado deveria assumir completamente a 

administração dos centros em dezembro de 1948, garantida a assessoria 

do Sesp. 71 As unidades sanitárias proveriam os serviços usuais de um cen

tro de saúde, tais como: controle de doenças infecciosas, saneamento, edu
cação sanitária, higiene materna e infantil, serviços de visitadoras sanitá

rias, de laboratórios e administração de saúde pública. 72 

Fato é que, ainda em 1952, os centros de saúde de Governador 

Valadares e Aimorés ainda se achavam sob a responsabilidade do Sesp. A 

agência continuava a custear a maior parte dos recursos: entre 1944 e 

1952, havia financiado 67% dos investimentos na operação, enquanto o 

estado de Minas Gerais desembolsara 33%. 73 O governo de Minas foi, en

tretanto, capaz de assumir o controle sobre o sistema de águas e esgotos 

construído em Aimorés em parceria com o Sesp; a agência permanecia 
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continuava incumbida de inspecionar a manutenção do sistema e fornecer 

assistência técnica. 74 

Uma série de acordos se seguiram, espalhando o modelo pelo estado 

de Minas Gerais. Em 1951, um novo contrato garantiu a presença do Sesp 
em 19 outros municípios do estado, atingindo uma população de 712 mil 

pessoas. 75 Em 1955, outro convênio propiciou ao Sesp fixar um Distrito 

Sanitário para administrar a rede de unidades de saúde de Minas Gerais, 

enquanto o governo estadual comprometia-se a providenciar recursos fi

nanceiros e humanos para sua manutenção. O Sesp, por seu turno, perse

verava em oferecer assistência financeira e técnica, enfatizando o treina
mento de pessoal, até que o estado assumisse plenamente as obrigações 

com a rede sanitária.7 6 

Os acordos antes descritos assentaram as bases para a estruturação 

do Serviço Cooperativo de Saúde de Minas Gerais, fundado em abril de 1956 

com a finalidade de desenvolver 'cooperação efetiva' entre o Sesp e o depar

tamento de saúde estadual. O Serviço surge como uma 'agência especial' 

organizada em parceria do Sesp com o governo do estado, com a função de 
administrar a rede sanitária montada, antes sob a responsabilidade do Sesp, 

e torna-se dirigido por um médico sanitarista indicado pela agência, auxili

ado por um médico-assistente designado pelo estado. Ao Sesp coube, como 

de praxe, o treinamento de pessoal e a manutenção das instalações físicas 

da rede. Todavia, mais uma vez o estado de Minas não honraria seus com

promissos. Em 1960, em face à ausência de recursos estaduais, o Sesp en

cerrou o contrato, acusando o governo do estado e o departamento de saúde 

de serem "ausentes" e "desinteressados" no projeto. 77 

No Espírito Santo a história dos acordos com o Sesp foi muito similiar 

à de Minas Gerais. A colaboração começou em 1944, quando o estado 

juntou-se ao Sesp para construir um "centro de saúde modelo" na cidade 

de Colatina, a fim de incentivar o "desenvolvimento econômico da re

gião". 78 O contrato previa que o governo do estado assumiria a responsabi

lidade sobre o centro em dezembro de 1948. 79 Como em Minas, isto não 

ocorreu, porém outro contrato, assinado em 1951, estendeu a área de ope

ração do Sesp e as obrigações dos contratantes, com uma proporção dos 

custos aplicados pelo Sesp e pelo estado na base de dez para um. Ainda 

pelo contrato de 1951, o estado concordou em transferir todos os seus 

serviços de saúde do vale para o Sesp, enquanto esta agência comprome

tia-se a financiar e assessorar as unidades sanitárias. O Sesp exigiu que 

242 



todas as pos1çoes de chefia daquelas unidades fossem preenchidas por 

médicos sanitaristas com contratos de tempo integral. O acordo também 

criava o Distrito Sanitário de Colatina, para coordenar a rede sanitária 

instalada na região.ªº 

Em 1957, criou-se o Serviço Cooperativo de Saúde do Espírito Santo, 

cujo intuito era "ampliar e melhorar a cooperação com o departamento de 

saúde estadual" .81 O Serviço pretendia a construção de pelo menos uma 
unidade sanitária em cada município coberto pelo acordo, além de treinar 

pessoal e colaborar 'plenamente' com o departamento estadual de saúde e 

com o Ministério da Saúde. As despesas seriam divididas entre o Sesp e o 

governo do estado, numa relação de três para um. Um médico sanitarista, 

escolhido pelo Sesp, dirigiria o Serviço, enquanto o estado nomearia o vice

diretor. O programa de saúde foi desenhado por um comitê formado 

pelo Serviço Cooperativo, pelo departamento de saúde estadual e pelo laia. 

O Serviço Cooperativo foi encorajado a assinar contratos com municípios e 

organizações privadas para angariar mais recursos e atividades. 82 Também 

o Espírito Santo descumpriu suas obrigações contratuais com o Serviço e 

tampouco indicou o vice-diretor no ano de 1959. Apesar disto, o departa

mento de saúde estadual assumiu a rede de unidades sanitárias do Serviço 

Cooperativo quando o acordo expirou, em dezembro de 1959. 83 

Enquanto no vale do rio Doce a política de acordos com os estados 

principiara ainda antes do término da Guerra, no nordeste ela foi inaugura

da em 1949, quando da assinatura de um convênio com a Paraíba. Por este 

acordo, assinado em maio daquele ano, o Sesp assumia a responsabilidade 

sobre diversas unidades sanitárias do estado, que não operavam por falta de 

verbas. Segundo o contrato, o estado contribuiria com 50% das despesas 

para a manutenção das unidades. 84 Em 1952, adviria o Distrito Sanitário de 

Alagoa Grande para administrar a rede já existente. No ano seguinte, o Sesp 

expandiu sua ação sobre diversos outros municípios, gerindo unidades sa

nitárias que seriam "gradualmente transferidas" para a responsabilidade do 

departamento de saúde estadual, o que ocorreu apenas em 1962. Na Paraíba, 

não houve a experiência do Serviço Cooperativo. 85 

No sul do país formulou-se um Serviço Cooperativo de Saúde em 

Santa Catarina, em outubro de 19 5 8. O acordo que o originou é bastante 

peculiar, pois foi o único deste tipo no qual participaram organizações 

privadas: ao lado do estado e do Sesp, estavam a Federação Rural de Servi

ços Sociais de Santa Catarina e o Conselho Regional dos Serviços Sociais 
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Rurais do estado. O objetivo do Serviço era desenvolver a rede permanente 

de saúde em áreas de importância econômica, ou seja: as "comunidades 

rurais onde um programa de assistência técnica à agricultura está sendo 

desenvolvido" .86 Ao Sesp caberia fornecer assistência técnica e financeira 
e, como em outros acordos do tipo, seu objetivo era padronizar e atualizar 

os procedunentos técnicos e científicos do departamento de saúde estadual, 

ampliando também seu território de atuação. Os serviços a serem provi
denciados eram aqueles usuais dos centros e postos de saúde. 87 

No Paraná, apesar de um Serviço Cooperativo de Saúde não ter sido 

criado, a colaboração entre o Sesp e o governo estadual seguiu padrão 

semelhante. Um contrato com o estado criaria o Programa do Paraná, com 

atuação na região da fronteira com a Argentina e o Paraguai, uma área de 

crescimento econômico que atraía migrantes. 66 O departamento de saúde 

do estado instituiu o Distrito Sanitário da Fronteira para gerenciar as uni

dades sanitárias dos sete municípios cobertos pelo acordo. O Sesp admi

nistraria o Programa, provendo a assistência técnica e financeira e quali

ficando pessoal. O estado, além de contribuir com recursos financeiros, 

com pessoal e com as instalações, comprometeu-se a assumir a rede sa
nitária ao término do contrato. 69 

Na região amazônica, a organização dos Serviços Cooperativos de 

Saúde apenas foi ensaiada no início da década de 1960. No estado do Pará, 

todas as unidades sanitárias estabelecidas entre 1942 e 1945 eram admi

nistradas pelo Programa da Amazônia, cuja sede estava em Belém. Em 

1945, estas unidades de saúde viram-se promovidas à categoria de cen

tros de saúde, embora, de fato, continuassem a existir sob complexidades 

distintas. Em 1953, como parte dé urna reorganização da agência, as uni

dades foram colocadas sob a administração de diversos Distritos Sanitári

os. Os Distri.tos existiam para gerir a rede de unidades de saúde; entretan
to, como particularidade local, também tinham a função de assistir os 

governos locais em questões de saúde. 90 O Serviço Cooperativo de Saúde do 

Pará foi criado em setembro de 1963 e assumiu a administração de todos 

os distritos sanitários do estado. Amazonas prosseguiu num caminho si

milar, sendo seu Serviço Cooperativo inaugurado em janeiro de 1962. 91 

Finalmente, podemos notar que a estratégia do Sesp de 'modernizar 
a administração sanitária' utilizando-se de convênios com os departa

mentos de saúde estaduais esteve em plena sintonia com as diretrizes das 

reformas sanitárias implementadas pelo ministro Gustavo Capanema em 
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1935-1937 e 1941, com as quais o governo federal objetivava fiscalizar o 

campo da saúde, padronizar normas técnicas e administrativas, além de 

efetivamente estender sua atuação por todo o território nacional (Hochman 

& Fonseca, 2000). Em síntese, ao expandir a rede permanente de unidades 
sanitárias nas regiões-alvo dos projetos de desenvolvµnento e firmar con
vênios que pressupunham a qualificação de pessoal, o fomento de infra

estrutura e a padronização de normas técnicas e administrativas no cam
po da saúde, o Sesp se integrava ao projeto de construção do Estado naci

onal da era Vargas, afinados que estavam seus procedimentos com aque
les encaminhado pelo DNS desde a reforma de 193 7, associando centrali

zação normativa com descentralização executiva. Segundo Cristina Fon
seca (2005: 197), as reformas do DNS "canalizavam, para a instância 

administrativa estadual, o gerenciamento dos serviços públicos de saúde, 
porém sob a orientação direta do governo federal". 
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Os Modelos Horízontal Integrado e vertícal: 
colaboração na exya.nsiio do Poder Públíco 

Modelos de Administração Sanitária 

O modelo integrado de unidades sanitárias - também conhecido como 

modelo horizontal permanente ou, ainda, modelo distrital - proposto pelo 

Sesp coexistia com outros modelos e/ou propostas para a saúde pública no 

Brasil. O tradicional modelo das campanhas sanitárias, ou modelo vertical, 

supunha uma ação focada em um problema específico de saúde pública e 

implicava a criação de organismos especializados, centralizados e com uma 

direção vertical. Outra proposta, o 'sanitarismo desenvolvimentista', não 

chegou a gerar um modelo de administração sanitária. 

Apesar de memorialistas do Sesp reivindicarem para esta agência o 

pioneirismo da introdução da proposta da rede horizontal permanente, 

alguns elementos desta forma de assistência à saúde, como os centros de 

saúde, por exemplo, já existiam no Brasil desde a década de 1920. Castro

Santos (1993) e Lina Faria (2002) chamam a atenção para o papel da 

Fundação Rockefeller na difusão deste modelo assistencial em São Paulo, 

onde, com a reforma sanitária de 1925, os centros de saúde tornaram-se o 

eixo de toda a estrutura da administração de saúde pública no estado. 

Neste sentido, São Paulo desenvolveu, ainda na República Velha, uma ad

ministração sanitária autônoma em relação aos serviços de saúde da União. 

Emerson Merhy (1992) também analisou este processo, indicando, 

porém, que apesar de a reforma de 1 925 fundamentar-se nos princípios da 

corrente 'médico-sanitária', que embasava o modelo administrativo alcu

nhado 'rede local permanente', a implantação do modelo em São Paulo 
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frustrou-se no decorrer da década de 1930. Os conflitos entre diferentes 

modelos sanitários desembocaram, já em 1931, no fortalecimento daque

les que advogavam por uma estrutura de assistência à saúde fundamenta

da nos princípios do que o autor nomeia "modelo vertical permanente es

pecializado". Segundo Merhy, este "modelo tecno-assistencial" calcava-se 

numa "corrente mista", pois englobava elementos dos princípios 

campanhistas verticais com elementos do movimento 'rede local perma

nente', como por exemplo os centros de saúde. Estes, entretanto, no 'mo

delo vertical permanente especializado', estavam subordinados à lógica 

verticalista e, ao contrário do que propunha o modelo "rede local perma

nente", não representavam a unidade integral e mais importante do siste
ma de saúde pública (Merhy, 1992: 27-28, 174). 

O movimento 'rede local permanente' ou 'horizontal permanente' 

pretendia organizar um amplo sistema de assistência de saúde, voltado 

para atividades de prevenção e educação sanitárias. Tinha como princí

pio alterar comportamentos individuais - tarefa da educação em saúde -

, imputando ao indivíduo a responsabilidade por sua saúde. Ordenava-se 

em uma rede única de centros e postos de saúde permanentes, delimitada 

geograficamente em 'Distritos Sanitários', e que seria o centro do siste

ma responsável pela realização do conjunto das ações sanitárias. Inspi

rado nos padrões norte-americanos de administração sanitária elabora

dos pela Johns Hopkins School of Public Health, o modelo dos centros de 

saúde difundiu-se no Brasil a partir da presença da Fundação Rockefeller 

e dos sanitaristas brasileiros formados por aquela escola; na década de 

1920, disputava com os adeptos das estratégias campanhistas/verticais 

a primazia na organização do Serviço Sanitário de São Paulo, e já era 

considerado antinacionalista por seus opositores, em função de suas 
raízes norte-americanas (Merhy, 1992). 

O movimento vertical permanente especializado orientou-se segun

do a tradição dos médicos da geração de Oswaldo Cruz e Emílio Ribas e dos 

líderes do movimento sanitarista, buscando ''uma versão mais moderna 

das estratégias campanhistas" policiais. As idéias deste grupo materiali

zaram-se nas reformas do Serviço Sanitário do estado de São Paulo, reali

zadas em 1918 e 1931. Esta última avançou na construção, a partir da 

existência de um problema específico, de serviços especializados paralelos 
para executar um conjunto de ações, desde a clássica polícia sanitária até 

a educação sanitária e a medicina curativa, entre outras. A especialização 
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deste modelo levou a própria educação sanitária a ser objeto de uma estru

tura especializada - o centro de saúde - que se imbuía "da educação sani

tária em geral e assistência médico-sanitária imediata". O centro de saúde 

era, portanto, admitido neste modelo, porém sem a centralidade que exer

cia no modelo da rede local permanente, tendo um papel subordinado den

tro da lógica verticalista (Merhy, 1992: 111-112, 135, 141). 

A hegemonia do projeto político identificado com um autoritarismo 

corporativista e com o nacionalismo favoreceu, num primeiro momento, 

os partidários do modelo vertical permanente especializado. Contudo, a 

conjuntura se alterava no Estado Novo. Se, por um lado, a presença do 

Sesp trouxe impacto, mesmo em São Paulo, na organização dos serviços 

sanitários, na medida em que a agência reforça as estratégias dos centros 

de saúde, por outro o próprio governo estadual paulista procurou, após a 

reforma de 1938, "introduzir uma convivência institucional mais perma

nente e diferenciada entre os serviços verticais permanentes ( ... ) e os servi

ços ambulatoriais que se efetivaram através dos centros de saúde" (Merhy, 

1992: 162). Porém, corno já dissemos, a rede de unidades sanitárias não se 

constituiu como base de um modelo; estava subordinada aos serviços ver

ticais e, em si, tornava-se um deles. Havia, portanto, uma mistura de 

elementos de dois modelos, reinterpretados de acordo com a realidade bra

sileira. A reforma de 1948, com a criação da Secretaria de Saúde do estado 

de São Paulo, consolidou esta estrutura heterodoxa, formada pela associa

ção entre serviços verticais permanentes especializados e centros de saúde 

que, ''.juntos, somavam 75% de todos os recursos previstos para a saúde pública 

da época", no estado de São Paulo (Merhy, 1992: 186). 

A experiência de São Paulo serviu de inspiração para políticas de saú

de pública em outros estados e no próprio governo federal. 1 Durante a 

administração de Barros Barreto no DNS, incorporou-se o sistema de cen

tros de saúde à estrutura da administração sanitária federal. 2 Segundo 

Barreto, desde 1934, quando "do irúcio de reestruturação ( ... ) da organiza

ção sanitária ( ... }, remodelou-se a organização sanitária do Distrito Fede

ral, instituindo-se o sistema moderno e ideal dos Centros de Saúde, e estendeu

se a ação federal aos Estados" (Barreto, 1942: 170, grifos nossos). Os esta

dos foram divididos em Distritos Sanitários; estes ficaram responsáveis 

pela supervisão das unidades sanitárias - centros de saúde, postos e subpostos . 

- estabelecidas para prover saúde pública em base local. Em 1942, o DNS já 

havia criado 350 distritos sanitários em todo o país, operando sob os 
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departamentos de saúde estaduais. Estes distritos administravam um total 

de 552 unidades sanitárias: 54 centros de saúde, 194 postos e 350 subpostos. 

Os estados respondiam pelas atribuições financeiras e administrativas da 

rede, apesar de Barreto reconhecer que as municipalidades deviam contribuir 

financeiramente para o sistema (Barreto, 1942). 

Segundo Fonseca (2005: 124, 167), a polêmica no âmbito do gover

no federal sobre a adoção do sistema distrital remetia à administração do 

ministro Washington Pires (1932-1934) no Mesp, quando se deram os 

"primeiros passos para a reorganização e centralização na área da saúde". 3 

Havia aqueles adeptos do sistema distrital, além de uma outra corrente de 

sanitaristas que admitia a existência dos centros de saúde, mas não "os 

considerava incompatíveis com o sistema de inspetorias". Tal como em 

São Paulo, acabou prevalecendo um modelo conciliador. Os centros de saúde 

foram incorporados à administração sanitária federal em todo o país, en

quanto as inspetorias 

foram aos poucos dando lugar aos serviços especializados, que tam
bém cresceram e se expandiram, principalmente após a criação dos Ser
viços Nacionais em 1941, confirmando a interpretação de que o modelo 
distrital não era incompatível com uma estrutura de serviços 
especializados. (Fonseca, 2005: 168) 

Barreto menciona o ano de 1934 pelo fato de ter sido a partir da 
administração do ministro Gustavo Capanema (1934-1945) que o Mi
nistério da Educação e Saúde Pública definiu seus objetivos polftícos e 
administrativos. A reforma sanitária de 1935-193 7 desencadearia toda 
a política de saúde pública do Governo Vargas - chegando mesmo a alte
rar o próprio nome do ministério, para Ministério da Educação e Saúde 
(MES) -, consolidando uma estrutura administrativa centralizada e afi
nada com a política do governo. Fundaram-se as Delegacias Federais de 
Saúde e as Conferências Nacionais de Saúde. As Delegacias supervisio
navam as atividades exercidas em colaboração entre a União e os gover
nos estaduais, além de inspecionar os serviços federais nos estados 
(Hochman & Fonseca, 2000; Fonseca, 2005). 

A segunda reforma da administração Capanema ocorreria em 1941, 
e culminou na institucionalização dos Serviços Nacionais para atuar, de 
forma centralizada e vertical, em campanhas e serviços contra doenças 
específicas. O Estado Novo facilitou o movimento centralizador, acentu
ando o princípio de assegurar a presença do governo federal nos estados 

(Hochman & Fonseca, 1999; Fonseca, 2005). 
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A presença do governo federal nos estados, buscando "eficiência e 

uniformidade'' nos serviços de saúde, fazia-se também através da indica

ção, pelo DNS, de sanitaristas de formação para dirigir, em regime de tem

po integral, os departamentos de saúde estaduais. Esta direção 

centri;ilizàdora no âmbito político-administrativo federal combinava-se, 

na outra ponta da administração sanitária, com a descentralização execu

tiva nas unidades de saúde. Destas unidades, a mais importante era o 

centro de saúde que, nas palavras de Barreto: 

é a unidade polivalente que, servindo a uma área determinada, [realiza 
o) controle das doenças transmissíveis, a proteção médico-sanitária da 
gestante e da criança, o saneamento e a polícia sanitária das habitações e 
logradouros, a higiene do trabalho e da alimentação, e os exames peri
ódicos de saúde. (Barreto, 1942: 205) 

Portanto, elementos de administração sanitária originários do mo

delo da rede horizontal e permanente de unidades de saúde, modelo hori

zontal integrado ou ainda modelo distrital já haviam sido incorporados à 

estrutura da administração federal pela reforma de 19 34-193 7. O traba

lho do Sesp, principalmente a partir de 1948, foi de expandir este modelo, 

especialmente para as áreas rurais das regiões que eram alvo dos projetos 

de desenvolvimento do Estado brasileiro. Neste sentido, não havia, pois, 

conflito entre a atuação do Sesp e a atuação do DNS, porém um paralelismo 

de ações. Podemos até supor que se praticasse, mesmo informalmente, 

uma divisão de trabalho entre os espaços de atuação do DNS e os de atu

ação do Sesp. Isto porque, enquanto as unidades de saúde desta agência 

estavam localizadas no universo rural, os centros de saúde do DNS encon

travam-se em sua maioria nas capitais brasileiras, nas maiores cidades ou 

em suas periferias. 4 

O modelo distrital, no entanto, não era o único na administração 

sanitária federal. Outro modelo também se estabeleceria na estrutura 

federal, sobretudo com a reforma de 1941 e a criação dos Serviços Naci

onais de Saúde - uma série de agências centralizadas, verticais e 

especializadas no combate a uma doença específica. A organização dos 

Serviços Nacionais aponta para "mais uma estratégia do governo federal 

para intensificar sua intervenção sobre as ações de saúde em todo o país" 

(Fonseca, 2005: 244). 

O modelo das campanhas ou vertical tem sua origem no Brasil quando 

Oswaldo Cruz, então diretor do DNSP (1903-1909), empreende as campa

nhas contra a febre amarela e a varíola, no Rio de Janeiro. Até 1920 - data 
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de origem do DNS - as campanhas eram fomentadas apenas em perío

dos de epidemias e a pedido dos estados, inexistindo ação continuada 

do governo federal. Com o DNS, as ações federais passam ter, por inter

médio de instrumentos legais e financeiros, uma maior presença nos 

estados (Hochman, 1998). Durante a administração de Carlos Chagas 
no DNS (1920-1926), tentou-se uma reforma para aumentar a autori

dade do governo federal em matéria sanitária, mas qualquer mudança 

dependia fundamentalmente de acordos entre a União e os estados. Até 

1934, na realidade, a ação do governo federal sobre questões de saúde 

limitava-se ao Distrito Federal e aos portos (Barreto, 1942; Braga & 

Paula, 1981; Hochman, 1998). 

A ação federal na esfera sanitária esteve enfraquecida durante o go

verno provisório de Vargas, mas reforçou-se a partir da promulgação da 

constituição de 1934 e da posse de Gustavo Capanema, no Ministério 

da Educação e Saúde Pública, naquele ano. Com o Estado Novo, criavam-se 

condições mais favoráveis para a centralização sanitária, o que de fato 

aconteceu sob a administração de João de Barros Barreto como diretor do 

DNS (Labra, 198 7; Hochman & Fonseca, 2000). A institucionalização 

do modelo vertical avançou em 19 3 7, quando o governo federal definiu o 

DNS como a agência federal responsável pela condução da política nacio

nal de saúde no Brasil, incluindo a supervisão sobre os departamentos de 

saúde estaduais. Em 1941, quando da segunda reforma do MES, a centra

lização aumentou, fazendo o DNS "extender sua ação sobre todo o territó

rio brasileiro" (Barreto, 1942: 171). O DNS tornava-se responsável por 12 

Serv_iços Nacionais autônomos, encarregados de combater doenças especí

ficas. (Hochman & Fonseca, 2000; Fonseca, 2005). 5 A reforma de 1941 

institucionalizou e centralizou, sob o DNS, as ações sanitárias que, até 

então, estavam distribuídas por outras agências. O governo federal nome

ava sanitaristas para dirigir os departamentos de saúde estaduais e os 

Serviços Nacionais, garantindo lealdade política e padronização de ações 
técnicas e administrativas. 6 Tal intervenção sanitária federal marca uma 

ruptura com a tradição da República Velha de celebrar contratos entre a 

União e os estados. Só após a queda do Estado Novo e sob a Constituição 

democrática de 1946, a prática dos acordos sanitários entre a União e os 

estados é retomada, sendo os acordos do Sesp com os governos estaduais 
um exemplo disto. 

Além deste caráter centralizador e normativo, a reforma de 1941 

procurou estabelecer métodos de controle e prevenção, mediante trabalho 
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conjunto entre o DNS, as delegacias federais e departamentos estaduais de 
saúde. Ou seja, havia uma preocupação 'preventivista' e de continuidade 

das ações. O intuito de reafirmar a política de saúde pública como instru
mento de combate às grandes endemias do interior e de valorização do 
povo brasileiro mostra que as reformas de Capanema também significa
ram a incorporação da saúde pública ao projeto de state and nation building 
do primeiro Governo Vargas. Isto não apenas por conta da centralização e 
padronização técnico-administrativa, mas também pelo incremento nas 
ações de rotina em saúde em regiões do país onde até então não existia ou 

era bastante rarefeita qualquer habitualidade em matéria de saúde pública 
(Hochman, 2001; Fonseca, 2005). 

Portanto, como resultado das reformas da administração Capanema 
e da ação do Sesp, elementos de dois modelos de administração sanitária 
coexistiam na administração de saúde pública: o modelo vertical, repre

sentado pelos Serviços Nacionais; e o modelo horizontal, formado por uma 
rede de unidades de saúde - centros e postos. O Sesp contribuiu para ex
pandir este segundo modelo, com sua política de levar saúde pública bási
ca aos estados subdesenvolvidos do país, assinando convênios para mo
dernizar, racionalizar e padronizar a administração sanitária estadual. 
Neste sentido, seu trabalho estava plenamente afinado com as políticas 

sanitárias empreendidas na Era Vargas, incorporadas ao projeto de fortale
cimento do Estado nacional. 

Ambos os modelos, portanto - o vertical e o horizontal permanente 
- são complementares neste processo, no sentido em que contribuem para 
a institucionalização da saúde pública e a expansão da autoridade do Es
tado no Brasil. Ambos são instrumentos utilizados para chegar à popula
ção, integrando-a ao poder público por meio de ações sanitárias de rotina, 

e foram ferramentas de expansão do poder público no Brasil. A mistura 
heterodoxa dos modelos é, inclusive, mais um indício que temos para con
firmar a experiência de transação entre as tradições americanas e brasileiras 
no campo da saúde pública, pelo que o trabalho do Sesp não significou, 
simplesmente, a importação de um modelo de administração sanitária. As 

condições locais - onde se destaca a tradição sanitária brasileira das campa
nhas e serviços centralizados - tomaram possível a coexistência e a colabo
ração entre os dois modelos que, integrados na estrutura administrativa 
federal, cumpriram o mesmo papel de ampliar a autoridade do Estado. 

Do ponto de vista dos atores sociais envolvidos naquele processo, 
podemos dizer que havia, sim, antagonismo e competição entre os modelos. 
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Os amu'l.canos não concoràavam. com a estrutura verbca) e especializada, 

pois esta era prejudicial ao modelo da rede local permanente, de acordo 

com o laia, visão que pode ser claramente observada em documento de 

1948, intitulado Planning for the Future of Sesp, em que o representante do 

laia afirma pretender fazer o Brasil adotar a "nossa moderna e integrada 

abordagem dos problemas de saúde". Isto pressupunha, para Eugene 

Campbell, a adoção da rede horizontal integrada em substituição aos Ser

viços Nacionais verticalizados. Campbell considerava a administração sa

nitária brasileira "ineficiente e dispendiosa", por ser formada por Serviços 

Nacionais especializados "sem nenhuma colaboração entre si e sem 

vinculação com os departamentos estaduais de saúde", e sugeria que o 

governo optasse pelo modelo dos centros de saúde. 7 Também pelo ponto de 

vista de Henrique Maia Penido, superintendente do Sesp em 1958, os dois 

modelos sanitários eram antagônicos. Dez anos depois do diagnóstico de 

Campbell, Penido repetiu suas críticas: lamentou que o Brasil não tivesse 

investido plenamente na organização de uma "estrutura permanente de 

saúde", devido à "insistência" do governo federal em manter os Serviços 

Nacionais, e enfatizou, exatamente conforme fizera Campbell, que o mo

delo vertical era "dispendioso e ineficiente". Segundo o superintendente do 

Sesp, um dos fatores que impediam o pleno desenvolvimento da rede hori

zontal integrada no Brasil era a manutenção do modelo dos serviços verti

cais. A alternativa seria expandir uma "estrutura sanitária permanente" e 

integrada aos departamentos de saúde estaduais (Penido, 1958: 187). Com 

esta crítica, Penido estava propondo uma completa reorientação do Minis

tério da Saúde (MS), pois, no final da década de 1950, a agência mais 

importante do MS era o DNERu, criado em 1956 e centralizador de todos 

os Serviços Nacionais de caráter vertical. 

O Sanitarismo Desenvolvimentista 

Na década de 1950, uma outra proposta se põe como alternativa ao 

modelo do Sesp no campo da administração sanitária brasileira o chamado , 

'sanitarismo desenvolvimentista' (Luz, 19 79), um movimento forma-

do por médicos identificados com o 'desenvolvimentismo' e próximos ao 

campo político da esquerda. Tendo em Mário Magalhães da Silveira seu 

maior representante e reunindo outros intelectuais de renome, como Samuel 

Pessoa e Josué de Castro, o sanitarismo desenvolvimentista aproximou-se 

dos projetos do ISEB, durante o governo JK, e das reformas de base, no 
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governo Jango. O nacional-desenvolvimentismo, que orientou oficialmente 

a administração de Juscelino Kubitschek (1956-1961 ), tinha como princi

pio a perspectiva de que o desenvolvimento econômico, a ser alcançado via 

industrialização, resolveria todos os problemas do país. O sanitarismo 

desenvolvimentista nasceu no contexto do processo de industrialização do 

país e das disputas políticas que polarizaram o Brasil nas décadas de 1950 
e 1960 (Toledo, 19 77; Labra, 198 7). 

Os partidários do sanitarismo desenvolvimentista baseavam-se na 

noção de que a saúde da população dependia diretamente do nível do de

senvolvimento econômico, e estabeleciam como pré-condição para a 

melhoria da saúde do povo brasileiro a resolução dos problemas econômi

cos e a melhor distribuição de riquezas no país. Acreditavam que a melhoria 

das condições sanitárias atrelava-se às transformações econômicas e so

ciais para que se tornasse uma conquista efetiva. Os médicos identifica

dos com o sanitarismo desenvolvimentista acusavam o Sesp de não consi

derar os aspectos econômicos e sociais dos problemas sanitários, abordan

do a saúde pública como um 'problema técnico' (Labra, 1987; Bodstein & 

Fonseca, 1989). Segundo Luz (1979: 43), o sanitarismo desenvolvimentista 

se "opõe violentamente aos métodos de trabalho das unidades sanitárias 

do Sesp, espalhadas pelas ( ... ) regiões mais subdesenvolvidas" e que apli

cavam "esquemas de trabalho calcados em outros países". A polêmica che

gou aos economistas. Na avaliação de Kertesz, 

muitos de nossos planejadores ( ... ) acreditavam que é a melhoria das 
condições de saúde que induz ao desenvolvimento [e] tomavam as 
proporções por habitantes de médicos, enfermeiros, leitos hospitala
res [nos) Estados Unidos e propunham esses coeficientes como metas 
capazes de igualar o nosso grau de desenvolvimento ao da grande 
nação norte-americana ( ... ). A Fundação Sesp consagrou-se como 
um exemplo de mau planejamento com a adoção muito eficiente deste 
enfoque. (Kertez, 1975, apud.Rosas, 1981: 42) 

Segundo Luz (1979: 43), o sanitarismo desenvolvimentista formulou 

"definições básicas sobre como deveriam ser os Planos de Saúde", a partir 

das "relações entre saúde e economia" e da definição de que uma estrutura 

permanente de saúde "deveria ser de responsabilidade municipal, embora 

com assistência técnica e financeira de outras esferas do governo". 

A perspectiva sanitária do Sesp norteava-se pelo conceito de 'ciclo 

vicioso' da doença e pobreza, a doença constituindo a causa da pobreza -

"doenças produzem pobreza e pobreza produz mais doença" (Ministério da 
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Saúde, 1957: 6). Esta abordagem supõe que as doenças têm raízes fincadas 

na ignorância e nos 'maus hábitos' de alimentação e higiene da população 

- daí a importância fundamental da educação sanitária. Assim, acredita

va-se que, com conhecimento técnico, profissionais qualificados e boa e 

moderna infra-estrutura sanitária, se poderia resolver os problemas sani

tários, aumentar o rúvel de produtividade do trabalho, vencer a pobreza e 

conquistar o desenvolvimento. Em oposição, o grupo identificado com o 

sanitarismo desenvolvimentista argumentava que desenvolvimento eco

nômico e mudanças sociais eram pré-requisito para o aumento dos rúveis 

de saúde. Enquanto o sanitarismo desenvolvimentista enfatizava as raízes 
econômicas e sociais da pobreza e da doença, os sanitaristas do Sesp acre

ditavam que investimentos em um eficiente e moderno programa de saúde 

pública poderiam resolver os problemas sanitários e sociais brasileiros. 

Estas visões contrastantes da relação entre saúde pública e desen

volvimento estão bem representadas em dois textos da década de 1950: 

um discurso do presidente Getúlio Vargas e um artigo de dois médicos do 

Sesp. No artigo, Campbell e Morehead (1952) analisam a idade e expecta

tiva de vida da população brasileira, com o propósito de avaliar a capaci

dade produtiva do país. Como 53,3% da população do país tinha menos de 

20 anos de idade, eles consideraram que esta população de jovens e crian

ças formava o grupo "economicamente dependente" dos produtores ou "eco

nomicamente ativos". Comparando o Brasil com os Estados Unidos, con

cluíram que, enquanto no Brasil cada produtor tinha pelo menos um de

pendente, nos Estados Unidos esta relação era de um produtor para cada 
meio dependente. 

Os dois médicos do Sesp também compararam a expectativa de vida 

nos dois países: no Brasil, ela era de 39 anos na década de 1940 (no Rio e 

em São Paulo, 42 e 48 anos, respectivamente); enquanto que, nos Estados 

Unidos, a expectativa de vida média, no início dos anos 1950, era de 65 

anos. Após cruzar dados da distribuição etária com a baixa expectativa de 

vida e o alto índice de mortalidade infantil no Brasil, os autores concluí

ram que nesta combinação perversa estava a origem da baixa produtivida
de do trabalho, e que 
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a grande importância da dependência no Brasil não estava no dependen
te 1- o menor de 20 anos! que, mais tarde, tornava-se produtor, mas 
nos custos adicionais dos dependentes que morrem antes de completar 
20 anos, [o que] representa uma perda humana do pior tipo. {Campbell 
& Morehead, 1952: 408) 



Os autores defendiam que medidas eficazes de saúde pública po

deriam reduzir os índices de mortalidade infantil e juvenil, fornecendo 

condições para o aumento da produtividade no país. Eles finalizavam o 

artigo com uma referência ao então recém- publicado livro de Winslow, 
The Cost of Sikness and the Price of Health, considerado por Braga & Paula 
(1981: 32) como o "primeiro texto importante da teoria do ciclo vicioso 

da doença e da pobreza". 
O sanitarismo desenvolvimentista conseguiu incorporar seu discur

so à primeira mensagem de Getúlio Vargas ao Congresso Nacional, em 
1951, quando este tomou posse como presidente eleito. O discurso de Vargas 

inicia-se com a afirmativa de que "o baixo índice de saúde prevalecente no 

país é um fiel reflexo da pobreza que penaliza a grande maioria do nosso 

povo". Vargas continua: 

Costumava-se inverter o problema, atribuindo esta condição à defi
ciência do brasileiro, minado pela doença( ... ) quando na verdade o povo 
é doente porque ainda não possui os meios de comprar sua saúde sob a 
forma de alimentação adequada, ambiente higiênico e sadio regime de 
trabalho. (Vargas, 1951, apud Medina, 1988: 111, grifos nossos) 

O presidente toma um caminho diverso ao trilhado por Morehead e 
Campbell para abordar as relações entre saúde e pobreza. Vargas afirma 
que os grandes avanços conquistados pelos países desenvolvidos ocorre

ram ao mesmo tempo que as populações daqueles países tiveram suas 
condições de vida melhoradas por bons salários e condições de trabalho. 
Argumenta, ainda, que nos países desenvolvidos a administração sanitá
ria apenas foi estabelecida depois que os problemas primários de saúde já 
haviam sido vencidos pela melhoria geral-das condições de vida. Para Vargas, 
a elevação das condições de saúde no Brasil seria um corolário do desen

volvimento econômico do país. Em suas palavras: "a saúde pública é in

contestavelmente um problema de superestrutura, que deverá ( ... ) ajustar
se ao arcabouço institucional da Nação" (Vargas, apud Medina, 1988: 111). 8 

Na verdade, estamos aqui diante de uma controvérsia que polarizou 
opiniões durante o século XX. Segundo Farley (2004), as estratégias para se 
conquistar saúde e ampliar o bem-estar econômico durante o século XX 
podem ser comparadas a uma imagem de pêndulos oscilando entre dois 

extremos. No mundo da saúde, o pêndulo oscilou entre a idéia de que a 
melhoria das condições sanitárias era pré-condição para o progresso mate
rial e a tese que afirmava ser o desenvolvimento econômico o requisito para 
a eliminação dos problemas sanitários. Um segundo pêndulo, associado ao 

263 



primeiro, oscila entre os partidários das campanhas verticais, orientadas 

contra uma única doença, e aqueles que acreditavam ·que, para se conquis

tar saúde. pública, devia-se desenvolver, a partir de urna infra-estrutrura 

sanitária básica, políticas de saúde horizontais e permanentes, voltadas para 

a prevenção. Também favoráveis a esta orientação estavam os que defendi

am que as políticas sanitárias deviam respeitar as diversidades culturais 

daqueles que eram objetos destas políticas. No campo do desenvolvimento, 

o pêndulo oscilou entre os que acreditaram que o desenvolvimento é um 

caminho inexorável a ser seguido por todos os pafses, e aqueles que acredi

tavam que o sistema internacional originava e perpetuava desigualdades. 

Segundo Packark & Brown (1997), no final da década de 1930 a 

hegemonia pertencia àquela primeira noção - baseada numa concepção 

'reducionista' ou 'estritamente biomédica' da relação entre saúde e pro

gresso material - de que era possfvel eliminar a pobreza e atingir o desen

volvimento resolvendo-se os problemas de saúde pública no campo exclu

sivo da medicina. Esta concepção fortaleceu-se depois da erradicação do 

Anopheles gambiae no Brasil e tornou-se preponderante no pós-Guerra, 

sendo seu maior símbolo a campanha mundial de erradicação da malária 

nas décadas de 1950 e 1960. No Brasil, contribuiu para esta supremacia 

a influência crescente da medicina norte-americana, via Fundação 
Rockefeller e, depois de 1942, Sesp. 

Entretanto, como apontou Farley, o pêndulo entre as duas perspecti

vas sanitárias oscilou durante o século XX, sendo a concepção reducionista 

combatida por malariologistas europeus, que criam que as doenças seriam 

derrotadas pela melhoria das condições sociais. Segundo Packark & Gadclha 

(1997), esta abordagem social sobre saúde e pobreza estava refletida na 

Comissão de Malária da Liga das Nações que, entre 1924 e 1927, reco

mendou investimentos sociais para acabar com as doenças e trazer pro

gresso material. Por outro lado, Farley aponta que, na década de 1950, 

todos aqueles pêndulos estavam posicionados em posições extremas, ge
rando um ambiente de polarização não apenas no campo da saúde mas 

também no campo da política e nas concepções sobre o desenvolvimento. 

Neste sentido, as divergências entre o sanitarismo desenvolvimentistà 

e o Sesp representam, além de perspectivas diversas sobre a relação entre 

saúde e desenvolvimento, também concepções políticas divergentes sobre 
o desenvolvimento. O sanitarismo desenvolvimentista não propunha um 

modelo de administração sanitária alternativo, mas uma concepção polí

tica diversa daquela hegemônica no Sesp. Em termos de administração 
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sanitária, o sanitarismo desenvolvimentista aproximava-se, em certos 

pontos, do Sesp, por exemplo, ao defender a municipalização dos serviços 
de saúde - um princípio do modelo distrital. O conflito entre sespianos e o 
sanitaristas desenvolvimentístas reproduzia as batalhas políticas e ideo

lógicas travadas no Brasil das décadas de 1950 e 1960. O Sesp era acusa
do pelo sanitarismo desenvolvimentista de ser uma instituição antinacional, 
com um modelo totalmente alienado da realidade brasileira. Um dos maio
res representantes da corrente, o médico Mário Magalhães deixou claros os 

aspectos ideológicos da batalha, ao explicitar que seus adversários afirma
vam que "quem é a favor da idéia de que a saúde pública não é um assunto 
de médicos, mas de desenvolvimento econômico, é comunista". Magalhães 

acusou o Sesp de ser uma instituição extremamente dispendiosa e 
tipicamente americana que "praticamente não trouxe benefícios ao Bra
sil". (Magalhães, 1980: 205-206). Sobre a noção do círculo vicioso, assim 

manifestou-se Magalhães: "círculos viciosos ( ... ) que contribuem apenas 

para dizer que tudo é igualmente fundamental, levando os mais apressa
dos à crença de que, entre a pobreza e doença, existe relação de causação 
circular indiferenciada" (Magalhães, 1963, apud Medina, 1981: 101). 

Além das divergências polftico-ideológicas desta questão, devemos 
lembrar também os interesses pessoais e profissionais envolvidos. Funda
da como agência especial, o Sesp tinha autonomia financeira e adminis

trativa, pagava bons salários e criou um ethos de competência que o colo
cava em posição acima de outros órgãos da administração pública. Os 
médicos do Sesp se consideravam herdeiros do trabalho da Fundação 

Rockefeller no Brasil, inclusive porque a agência era regida por normas 
técnicas e profissionais, inspiradas nos padrões da Rockefeller, que valo
rizavam o conheciinento e demandavam tenipo integral. Seus recursos eco

nômicos, seu quadro profissional qualificado e seu papel político e sanitário 
permitiram ao Sesp estender sua filosofia para outras agências e alimentar 
uma mística que o tomou uma verdadeira 'escola' de saúde pública, respon
sável pela criação de diversas organizações institucionais (Peçanha, 197 6). 

Com todo este poder, algumas vezes a relação hierárquica entre o 
Ministério e o Sesp se invertia, ampliando as tensões com outros órgãos da 

administração sanitária. Durante a década de 1950, o Sesp expandiu-se a 
ponto de o diretor da U. S. Operations Missions in Brazil considerá-lo 
"maior, de fato, do que a Organização Mundial de Saúde". 9 Um superin
tendente do Sesp afirmou que a agência "tinha, algumas vezes, um 
orçamento maior do que o do Ministério da Saúde" .10 Ainda na década de 
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1970, um grupo de médicos identificados com a chamada 'reforma sanitária' 
assim se referiu à Fundação Sesp: ':t\.té 1967, pelo menos, o perfil do Ministério 
era o perfil do Sesp: quase todas as atividades programadas e realizadas, que 
compõem os extensos e vazios planos e relatórios do Ministério da Saúde, 
são programados e executados pelo Sesp" (Buss, Shiraiwa & Maranhão, 1976, 
apud Rosas, 1981: 42). Apesar do provável exagero, tais discursos revelam 
muito da atitude e das percepções sobre o Sesp na administração sanitária 
brasileira, e não apenas as de seus funcionários ou defensores, mas também 

as dos seus adversários. Com tantas prerrogativas, o Sesp foi objeto de críticas 
e pressões para sua dissolução, não apenas da parte dos chamados sanitaristas 
desenvolvimentistas, mas inclusive de outros setores dentro do Ministério 
da Saúde (Pinheiro, 1992). 

Entretanto, o projeto do sanitarismo desenvolvimentista, ainda que 

tema hegemônico na III Conferência Nacional de Saúde, em 1963, não 
chegou, naquele momento, a repercutir nas políticas públicas. Por sua vez, 
o Sesp tinha muitos aliados e cumpria um importante papel no fortaleci
mento da autoridade pública nacional. Como analisou Pinheiro (1992), a 
forte presença do Sesp no nordeste brasileiro na década de 1950 fez da 
agência um instrumento politicamente bastante útil para o Estado brasi
leiro. Da década de 1950 até o início da década de 1960, o país experimen
tou um período de muitos conflitos sociais, principalmente no nordeste, 

onde as Ligas Camponesas desafiavam a velha estrutura oligárquica. A 
manutenção da autoridade federal na região tornou-se ainda mais impor

tante naquela conjuntura. O reconhecimento do papel do Sesp como ins
trumento da autoridade federal a atingir as mais isoladas regiões do nor

deste foi um dos motivos que levou o presidente Juscelino Kubitschek a 

apoiar o Sesp e seus Serviços Cooperativos de Saúde (Pinheiro, 1992). 

Epílogo 

Memorialistas do Sesp atribuem o seu declínio e perda de liderança 
no campo da saúde pública à sua transformação em Fundação, em 1960 

(Bastos, 1993). Na década de 1950, o Sesp atingira o ápice de sua autono

mia, poder e prestígio. Consolidando-se como instituição, expandiu sua 

área de atuação geográfica e profissional, diversificou atividades e influen

ciou a organização de outras instituições, como os departamentos de saúde 

estaduais. Estes departamentos seriam então reorganizados, moderniza

dos e assumiriam funções antes outorgadas ao Sesp. Apesar da necessidade 
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de relativizarmos esta memória do declínio, há um elemento que deve ser 

reconhecido: a modernização e o fortalecimento dos departamentos de saúde 

estaduais, um dos objetivos dos Serviços Cooperativos de Saúde do Sesp, 

contribuíram, no longo· prazo, para tornar a agência 'menos útil' e, por

tanto, menos importante. 
Quando, ein 1960, o Sesp teve seu estatuto jurídico alterado e tornou

se uma Fundação abaixo do Ministério da Saúde, perdeu de fato muito da 

autonomia, poder e recursos que tinha enquanto 'agência especial'. Algu

mas de suas funções foram transferidas para outros órgãos do Ministério da 
Saúde. Segundo Rezende & Heller (2002: 218), "esta nova fase vivenciada 

pela FSesp mostra predomínio pelas ações de saneamento, mais especifica

mente o abastecimento de águas e a coleta de esgotos, e um esvaziamento 
das ações de saúde, para os quais os recursos passaram a ser cada vez mais 
escassos". Sua subordinação direta ao Ministério acarretou efeitos colaterais; 

como qualquer órgão federal regular, a Fundação Sesp tornou-se mais ex

posta à influência de interesses político-partidários. Da mesma forma, a 

FSesp estava vulnerável às crises orçamentárias que afetavam o Estado bra

sileiro, constantes durante os instáveis anos anteriores ao golpe militar de 

1964. Neste ano, por sinal, o superintendente da Fundação Sesp declarou 
que o órgão achava-se à beira da falência (Bastos, 1993). Ainda em 1964, a 

FSesp perdeu espaço quando o recém-instalado governo militar extinguiu os 

Serviços Cooperativos de Saúde com os estados (Pinheiro, 1992). Precisamos 
ponderar sobre um detalhe importante: mesmo com a saída dos america

nos, a perda de seu caráter 'especial' e com sua subordinação efetiva ao 

Ministério da Saúde, a FSesp não foi colocada sob o DNS ou sob o DNERu; 
ou seja, como Fundação, continuou a ser uma agência ainda com muito 

mais autonomia do que demais órgãos da administração sanitária direta. 

Por outro lado, nos é importante entender esta memória do declínio 
apresentada por seus memorialistas dentro do processo mais amplo da per

da de importância da saúde pública. Diversos historiadores demonstram 
que tal declínio no Brasil começou em 1930 (Castro-Santos, 1985, 1987; 

Braga & Paula, 1981; Campos, 1991; Merhy, 1992). Segundo Castro-San

tos (1985, 1987), o movimento sanitarista da Primeira República, protago

nista da agenda política nas décadas de 191 O e 1 920, perdeu espaço depois 

de 1930. A burocratização da saúde pública, especialmente depois da cria

ção do Mesp, teria provocado o enfraquecimento e a perda da importância do 

movimento e da agenda sanitária. A 'marcha para o oeste' do regime Vargas 

teria sido uma forma de Vargas não enfrentar as velhas oligarquias rurais 
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denunciadas pelo movimento sanitarista, deslocando a atenção do regime 
para regiões de 'fronteira econômica' do vasto interior do país. 

Campos (1991: 30-34) indica que, depois de 1930, "apesar do pro
cesso de industrialização", o declínio da saúde pública é evidente. Concor
da que a saúde pública seguiu a tendência de centralização do Estado bra
sileiro entre 1930 e 1945, tornando-se uma política nacional. Em 
contrapartida, argumenta o autor, esta tendência foi seguida por um declírúo 
de investimentos em termos relativos, nos governos federal e estaduais. 
Como exemplo, cita os investimentos federais em saúde que, antes de 1930, 
compreendiam entre 10% e 15% do orçamento, e que, depois de 1930, 
nunca voltaram a atingir tais percentuais. Campos conclui que, se os re
cursos econômicos para a saúde pública foram se reduzindo, o poder polí
tico deste campo também diminuiu. 

Braga & Paula (1981: 56-5 7) concordam que as políticas de saúde 
pública declinaram depois de 1930. Segundo eles, apesar de a saúde públi
ca ter sido reconhecida, pelo Governo Vargas, como "problema social", os 
investimentos nesta área nunca estiveram no topo das prioridades do 
governo. Este aparente paradoxo é explicado pelo fato de que o primeiro Go
verno Vargas concentrou os "relativamente escassos" recursos do Estado 
investindo em infra-estrutura, para acelerar a industrialização. Além dis
to, o "modelo de saúde pública" desenvolvido pelo país demandava altos 
níveis de investimentos, o que colidia com a baixa capacidade fiscal do 
Estado e as prioridades dadas ao desenvolvimento industrial. 

Campos (1991: 41-42) discorda do que chama de "limitada explica
ção" de Braga & Paula, declarando que o declínio da saúde pública relaciona
se a dois fatores: primeiro, o fato de as políticas terem perdido sua impor
tância como instrumento de controle social. Esta função passou a ser cum
prida pelo sistema de assistência médica individual que, progressivamente, 
expandiu-se entre 1930 e 1960, com a montagem do sistema previdenciário 
brasileiro. A segunda razão estaria na "acumulação selvagem de capital", 
que obstruiu os elementos interessados na promoção de saúde pública e 
demandou a regulação da força de trabalho por meio dos sindicatos oficiais 
do sistema previdenciário baseado no atendimento médico curativo. Portan
to, ao invés de uma incapacidade econômica do Estado em promover saúde 
pública, houve incapacidacie política, devido aos interesses da acélerada in
dustrialização e seus pressupostos de irrestrita acumulação de capital. 

Mer hy ( 1992: 148, 211) também concorda com a suba! ternidade 
das políticas de saúde pública a partir da década de 1930, diante da nova 
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política sindical e previdenciária, construída como resposta aos desafios 

do processo de modernização, industrialização e urbanização. Afirma, 

entretanto, que, se por um lado a previdência social vai atender aos traba

lhadores que entram na arena da "cidadania outorgada", "para o conjunto 

indiscriminado da população" a saúde pública ainda tinha um papel im

portante a desempenhar e ocupou um novo tipo de 'lugar' - o de uma 

política social complementar. Isto porque, com a maioria dos trabalhado

res excluída dos benefícios previdenciários, a demanda social por atenção 

à saúde "foi respondida pelo Estado com a expansão das redes locais", que, 

desta forma, garantia o acesso da população não atendida por uma previ

dência social de caráter corporativo e excludente. 

A ampliação da previdência social entre 1930 e 1960 certamente é 

um fator que explica o declínio da saúde pública como tema prioritário da 

agenda política. Segundo Malloy (1979), o sistema de previdência social 

fez parte da estratégia de modernizar o país, inserindo os trabalhadores 

num modelo corporativista, e privilegiou o atendimento médico individual 

para uma crescente classe operária. Para Braga & Paula (1981), entre 1930 

e 1945 existiam dois subsetores nas políticas de saúde: a saúde pública e 

a previdência social, sendo a primeira predominante. O subsetor da previ

dência social expandiu-se de forma extraordinária, mormente na década 

de 1950, tornando-se predominante na década de 1960. A partir de 1965, 

há uma tendência para o declínio dos investimentos federais em saúde 

pública, ao lado de um aumento das inversões em atendimento médico 

individual. O quadro abaixo é bastante revelador desta reorientação. 

TABEIA 9 - Percentual de investimentos federais em saúde pública e me

dicina curativa (1949- 1982) 

Ano Saúde Pública Medicina Curativa Total 

1949 87 13 100 

1965 64 36 100 

1969 41 59 100 

1975 30 70 100 

1982 15 85 100 

Fonte: Saúde em Debate, n. 22 (outubro de 1988): 35. 
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Outro fator que devemos considerar no processo de declírúo da saúde 

pública foi o notável desenvolvimento cientifico e tecnológico ocorrido na 

medicina entre as décadas de 1940 e 1950, nos planos internacional e 

nacional. Este desenvolvimento resultou numa intensa utilização de no

vas drogas, técnicas, produtos e tecnologias sofisticadas aplicadas ao co

nhecimento médico, e trouxe o hospital para o centro do sistema de saúde. 

Os custos cresciam rapidamente e a medicina agora tornava-se uma in

dústria. O sistema de atendimento médico curativo transformou-se em 

um grande negócio e a clínica deslocou-se para o centro da política nacio

nal de saúde. A saúde pública foi a grande perdedora neste processo (Braga 

& Paula, 1981; Starr, 1982). 

Em trabalho mais recente, Hochman (2001) abordou a questão do 

declfnio da saúde pública no pós-1930 em outros termos, preferindo ob

servar as "continuidades e rupturas" daquele processo. Para o autor, a se

paração entre saúde pública, voltada para a população rural, e assistência 

médica, associada à previdência social e orientada para os trabalhadores 

urbanos sindicalizados, constituiu-se uma inovação fundamental da Era 

Vargas e, neste sentido, uma importante ruptura. Neste movimento, a 

saúde pública, que havia adquirido centralidade com o movimento sarúta

rista da República Velha, perde espaço na agenda do Governo Vargas para 

a previdência social. Entretanto, apesar disto, a dimensão de continuidade 

da polfüca de saúde pública pode ser verificada do ponto de vista macro

histórico, ou seja, pelo fato de que, no processo continuado e· lento de 

construção do Estado-nação, a saúde pública continuou a desempenhar 

um papel importante, apesar da perda de sua centralidade na agenda poH

tica. A organização de serviços de saúde voltados para a população em 

geral, em especial a população do interior, de caráter abrangente e urúver

sal - agenda encaminhada pelo Estado Novo - sigrúficou a ampliação do 

poder público sobre territórios e populações muitas vezes, até então, sub

metidas apenas aos oligarcas locais. 

Também para Fonseca (2005: 10, 20), as políticas públicas empreen

didas no primeiro Governo Vargas, apresentaram "dois formatos diferencia

dos de prestação de serviços de saúde", representados pelas ações do Minis

tério do Trabalho, Indústria e Comércio, por um lado, e o da Educação e 

Saúde Pública, por outro. A criação destes ministérios institucionalizou "duas 

formas distintas de polftica social, uma corporativa e outra urúversalista". 

Segundo a autora, a tradição do movimento sarútarista foi "incorporada 

e reelaborada" pelo regime pós-1930, sendo que as poHticas de saúde 
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elaboradas com caráter ~versalista obedeceriam à lógica do governo fede

ral de "garantir sua presença no interior do país" e, portanto, estavam ade

quadas ao "novo processo de state building definido para o pnís". Por conse

guinte, as políticas de saúde pública da Era Vargas estariam plenamente 

coerentes com ações tomadas pelo governo brasileiro nas outras esferas da 

vida econômica, política e jurídica, e que constituíam "instrumento de pro

cesso de construção do Estado e fortalecimento do poder público". 11 

Como já demonstramos, as políticas de saúde empreendidas pelo 

Sesp reportavam-se à mesma lógica daquelas elaboradas e executadas 

pelo DNS, principalmente a partir das reformas de 1934-1937 e 1941. 

Portanto, é dentro da mesma lógica de fortalecimento do poder do Estado 

que devemos entender o papel do Sesp e de suas políticas entre 1942 e 

1960. O Sesp encaminhou políticas sanitárias voltadas para o interior; 

montou urna rede de unidades sanitárias; construiu e administrou insti
tuições no campo da saúde - escolas de enfermagem, hospitais, centros 

de saúde, sistemas de abastecimento de águas e esgotos; normatizou 

técnicas e procedilnentos; contratou e expandiu uma burocracia; estabe

leceu convênios com estados e municípios para fornecimento de saúde 

pública e qualificação de pessoal; empreendeu educação sanitária; en

fim, pôs em prática uma agenda perfeitamente afinada com o projeto de 

construção do Estado nacional e desenvolvimento do país, encampando 

uma agenda sanitária comum também ao DNS e preconizada pelo Esta

do Novo antes mesmo da criação do Sesp, em 1942. 

Notas 

2 

Segundo Merhy (1992: 167), o próprio Gustavo Capanema reconheceu a "antecedên
cia de São Paulo" no uso da tendencia 'mista' ou 'heterodoxa' de implantação dos 
centros de saúde numa lógica verticalista. 

Barros Barreto foi diretor do Serviço de Saúde de São Paulo em 19 31 e lá havia criado 
a Secretaria de Educação e Saúde Pública. 

A reforma do Mesp durante a administração de Washington Pires (1932-1934) 
"deve ser vista como uma fase de transição entre o modelo de ação nacional até 
então vigente - baseado sobretudo nos postos de profilaxia rural e nas inspetorias 
de saúde e dos portos - e aquele que seria construído durante a gestão Capanema" 
(Fonseca, 2005: 129). 

Os estados do RS e do RJ eram os únii:os que mantinham, em 1942, centros de saúde 
operados pelo DNS no interior, sendo que, dos cinco centros do RS, três estavam na 
capital e dois no interior. Cf. Barreto (1942). 
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Os serviços instituídos eram: Serviço Nacional da Peste; Serviço Nacional de Tubercu
lose; Serviço Nacional de Febre Amarela; Serviço Nacional do Câncer; Serviço Nacio
nal de Lepra; Serviço Nacional de Malária; Serviço Nacional de Doenças Mentais; 
Serviço Nacional de Educação Sanitária; Serviço Nacional de Fiscalização da Medici
na; Serviço Nacional dos Portos; Serviço Federal de Bioestatfstica e Serviço Federal de 
Águas e Esgotos. O Serviço de Febre Amarela e o Serviço de Malária do Nordeste 
antecederam os demais. Cf. Hochman & Fonseca (2000). 

Hochman & Fonseca (2000) indicam, entretanto, que mesmo durante o autoritarismo 
do Estado Novo existiam fóruns como a 1ª Conferência Nacional de Saúde (1941 ), 
onde as polfticas normativas e centralizadoras do governo federal eram pactuadas 
com profissionais da saúde e autoridades estaduais. 

Campbell, E. P. "Planning for the Future of Sesp, presented by the Field Party of the 
laia", p. 43, Health and Sanitation Division, Brazil, Nara, RG 229, Department of Basic 
Economy Reports on "Planning for the Future" (E-138), Box 1499. A crítica de Campbell 
de que não havia colaboração entre os Serviços e os departamentos de saúde estadu
ais não procede. Esta colaboração estava clara na reforma Capanema, conforme 
mostrou Fonseca (2005). 

O discurso também foi comentado pelo Boletim do Sesp. Cf. "O presidente Vargas e a 
saúde", Boletint do Sesp, n. 9 (março 1951): 1-6. 

Cottam, H. R. "Point 4 in Brazil", p. 3, Department of State Publication 6741, Inter
American Series 54, January 1959. 

Nilo Chaves de Brito Bastos, entrevista concedida em 9 de setembro de 1991, 
reproduzida em Pinheiro, 1992: 96. 

A reforma administrativa que culminou com a criação do Dasp, do IBGE, da CSN, da 
CVRD, da Sumoc, do CNP e, já no segundo Governo Vargas, do CNPq, do BNDE e da 
Petrobrás evidencia a política varguista de fortalecimento e ampliação do poder de 
Estado pelo pais. 




