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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 
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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 
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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 
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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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