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7. POLÍTICAS PÚBLICAS E 
CIDADANIA SOCIAL NAS FRONTEIRAS 

ARGENTINO-BRASILEIRAS

Nora Margarita Jacquier1

INTRODUÇÃO

O objetivo deste capítulo é refletir sobre algumas diferenças entre os siste-
mas de saúde argentino e brasileiro relacionadas ao direito à saúde da população 
que vive nas regiões fronteiriças. Destaca-se como ponto central que o Sistema 
Único de Saúde (SUS) brasileiro está sendo ameaçado enquanto política pública 
de saúde. Este texto é uma versão revisada da apresentação realizada na mesa 
redonda intitulada Políticas Públicas e Políticas Sociais do Brasil e da Argentina 
do I Congresso Internacional de Políticas Públicas de Saúde: em defesa do sistema 
universal de saúde, concebido como espaço de debate na arena social da univer-
sidade, para defender os valores sociais altruístas conquistados e materializados 
através da institucionalidade do SUS.

Parafraseando Dr. Mario Rovere (1993), que um ator social constrói a rea-
lidade de acordo com o lugar que ocupa e que não há atores sem uma posição 
ideológica, considero pertinente especificar o lugar do qual participo. Trabalho 
como professora-pesquisadora na Universidade Nacional de Misiones (UNaM), 
uma equipe de pesquisa multicêntrica com universidades no Brasil, Paraguai e 

1 Es Licenciada en Enfermería por la UNaM, Magister en Salud Pública por la UNNE y doctora en Antropología 
Social. Trabajó en el Ministerio de Salud Pública de Misiones. Fue presidente del Colegio de Profesionales de Enfer-
mería. Profesora Titular de la carrera de Licenciatura en Enfermería en las Cátedras “Enfermería Familiar y Comu-
nitaria”, “Antropología y Cuidado” y “Prácticas de Salud Integrativa” de la Escuela de Enfermería de la UNaM.
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Uruguai, cujo tema de interesse é o direito à saúde nas fronteiras. E faço parte da 
rede Associação Brasileira de Terapeutas Comunitários (ABRATECOM), uma 
rede que aborda a dimensão emocional e a corresponsabilidade na construção 
da saúde coletiva. Nessas redes partilhamos não só uma interação profissional e 
emocional próxima, mas também atitudes críticas e colaborativas na realidade 
sócio sanitária regional e tudo isso me motivou para discutir políticas públicas 
e cidadania social na fronteira argentino-brasileira.

A localização da província de Misiones, entre o Paraguai e o Brasil, é estra-
tégica. Possui aproximadamente noventa por cento de suas fronteiras com o 
Paraguai e o Brasil, compartilhando apenas cerca de dez por cento das frontei-
ras nacionais com a província de Corrientes. Essa particularidade oferece uma 
ampla possibilidade de estabelecer vínculos e interações com os países vizinhos 
e, ao mesmo tempo, uma oportunidade de se repensar cooperativamente no 
processo de cuidar da saúde e da doença da população que reside a partir de 
uma perspectiva regional. Tradicionalmente, as linhas de fronteira se separam 
e dividem, no entanto, estamos interessados em demonstrar as características e 
lacunas que marcam as desigualdades que cada país tem em seu interior, bem 
como as diferenças entre os sistemas nacionais de saúde.

A situação de saúde nas fronteiras inclui contextos particulares, pois não 
podem ser analisados de forma global, percebendo as fronteiras como um todo. 
Uma visão positivista de entender a saúde é através da comparação de indica-
dores quantitativos de cada país, como a Taxa de Mortalidade Infantil (TMI) e a 
Taxa de Desenvolvimento Humano (TDH). Esses indicadores nacionais ou pro-
vinciais tendem a posicionar-se em um nível aceitável de saúde da população 
em termos gerais, mas escondem realidades locais do que acontece nos espaços 
mais distantes dos espaços de poder.

A cobertura universal de saúde e a atenção integral são componentes essen-
ciais de qualquer sistema de saúde baseado na estratégia da Atenção Primária à 
Saúde (APS), que, quando avaliada operacionalmente, permite verificar se a aten-
ção à saúde é garantida ou não. Afirmamos que a mera adesão de nossos países à 
Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) não resolveu o problema da 
exclusão social na saúde (OPS et al., 2004). A UDHR é uma política macroeconô-
mica que estabeleceu a igualdade jurídica para todos os seres humanos desde seu 
preâmbulo: “liberdade, justiça e paz no mundo baseiam-se no reconhecimento da 
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dignidade intrínseca e dos direitos iguais e inalienáveis de todos os membros da 
família humana” (ONU, 1948). No entanto, é contrastado com o que acontece em 
vários campos de prática (GÓMEZ GALÁN, 2015) no campo da saúde.

Este capítulo está dividido em três seções, a primeira examina construções 
básicas que têm significados diferentes para entender onde me posiciono e por 
participar da construção sutilmente coletiva e estratégica de um alvo para a aten-
ção de uma imagem relacionada com a saúde universal para a cidadania social. 
A segunda, dá uma pincelada em algumas características de identidade do Brasil 
e da Argentina, que imprimem diferenças de seus sistemas nacionais de saúde; 
e o terceiro discute desafios que ainda estão pendentes no nível regional para 
garantir a saúde nas fronteiras.

CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS PARA O DEBATE

Esta seção apresenta referenciais teóricos que norteiam a racionalidade com 
que os fenômenos foram analisados   criticamente para provocar ações voltadas 
para a cidadania social em saúde na região de fronteira. O conceito de saúde como 
uma construção social é parte de uma perspectiva socioantropológica e distante 
das obras clássicas em saúde suportados pelo modelo biomédico (MENÉNDEZ, 
2015). O primeiro reconhece a capacidade do homem de transformar a realidade 
sócio sanitária de acordo com o tipo de pensamento e as ações realizadas. Nesse 
contexto, os construtos: fronteira, cidadania social, políticas públicas, sistemas 
nacionais de saúde, entre outros, constituem pontos de partida que permitem a 
análise de possíveis cursos de ação.

Nesse contexto, dizer que as políticas públicas operam de maneira análoga 
à noção de fronteira é uma expressão metafórica apropriada. Como fronteiras 
“classificar ou filtrar diferentes tipos de pessoas [...] com base em um conjunto 
complexo de desigualdades sociais, culturais e econômicos” (HEYMAN, 2011, p. 
82), assim como políticas públicas. De acordo Paasi (apud BENEDETTI, 2014) 
a fronteira é uma linha divisória entre “nós” de “outros/s”, neste caso, de uma 
fronteira internacional. As interações sociais no espaço fronteiriço para “tempos 
amigáveis   e belicosos” assumem uma “identidade única, que está em constante 
tensão com uma multiplicidade de territorialidades multi-escalares”. 
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Para Nogueira et al. (2017), a invisibilização do mundo vivido pela popu-
lação fronteiriça se refletiu em estudos com foco em fronteiras internacionais 
relacionadas com a territorialidade, a cultural, em que o “outro” que circulou foi 
incorporado em um estrangeiro e/ou turista. Apenas a partir dos processos de 
integração regional de natureza econômica que incentivou a cooperação e refle-
xões no MERCOSUL, foi dado o valor progressivo à dimensão social, conside-
rando a fronteira como o primeiro passo da integração.

Wolhein et al. (2017), a partir de contribuições da geografia crítica e antro-
pologia política, explica a mudança de uma concepção tradicional da fronteira 
binacional, como um espaço de defesa para outra concepção com objetos dinâ-
micos e socialmente construído, conforme proposto por Bauman. Um impor-
tante apontamento é o Decreto 887 de 1994, do Poder Executivo Nacional da 
Argentina que estabelece que as áreas de fronteira são “zonas de segurança” para 
“defesa nacional” e incluem “uma faixa ao longo da fronteira terrestre e marí-
tima”. Posteriormente, esclarece que “será variável e o Poder Executivo fixará de 
acordo com a situação, população, recursos e interesses” com um “máximo de 
150 km na fronteira terrestre”.

Da mesma forma, a partir dessa segunda perspectiva, a região de fronteira 
baseada em Abinzano (2004) refere-se ao fato de configurar “uma noção antro-
pológica que implica a presença do fator espacial”; centra-se principalmente 
no complexo sistema de interações da práxis e não no estabelecimento de seus 
limites, pois os fenômenos que ocorrem naquela região têm uma peculiaridade 
especial. Para os geógrafos Harvey, Santos e Soja (apud BARRERA, 2009, p. 13): 
a realidade política e econômica determina a estruturação espacial em que “los 
cambios antrópicos producidos sobre el espacio son condicionados por las nece-
sidades del ser humano, de forma tal que la naturaleza, ya humanizada, refleja 
las relaciones desiguales entre las clases sociales”. 

As fronteiras tornam-se espaços complexos de negociação e troca pela busca 
da satisfação dessas necessidades, nas quais convergem práticas legais e ilegais 
que assumem características diversas; incluindo aquelas práticas ou estratégias 
para acessar serviços de educação, saúde e proteção social para as pessoas que 
vivem nestes espaços. Sabemos que, para garanti-lo, cada Estado-nação deve gerar 
alguma política pública que permita a execução de normas coerentes com seus 
valores. Assim, um Estatuto da Cidadania emerge da Constituição do Mercosul:
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O Artigo 2 do Estatuto da Cidadania do MERCOSUL prevê um conjunto 
de direitos fundamentais e benefícios para os nacionais dos Estados Partes e 
sua construção será delimitada pelos objetivos dos tratados fundamentais do 
MERCOSUL com vistas a consecução dos seguintes objetivos: implementação 
de uma política de livre circulação de pessoas na região dos Estados Partes do 
MERCOSUL e igualdade de condições para acesso ao trabalho, saúde e educa-
ção (Decisão CMC n° 64/10).

A redação deste estatuto é um ponto de partida inacabado, como ocorre 
com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que na prática, deveriam 
representar o acesso a determinados serviços de saúde para as pessoas que vivem 
na zona fronteiriça, particularmente em assuntos sociais e que envolvem situa-
ção de vulnerabilidade. Visto desta forma, a cidadania social está em constante 
evolução construída através de um processo ativo, vivenciada diariamente nas 
cidades gêmeas, onde tem alta interação e interdependência: as pessoas traba-
lham, procuram cuidados de saúde, educação, visitam amigos e parentes de um 
lado da linha de fronteira. São espaços porosos que devem favorecer a vida dos 
cidadãos que moram longe das capitais, dos grandes centros onde se concentram 
os serviços mais complexos (CURA e JACQUIER, 2013).

A cidadania social abrange principalmente os campos da educação, saúde, 
segurança social e proteção que são implementados na nova ordem societária 
global com alcance para as nações do mundo, sem distinção de sua atual locali-
zação geopolítica. Para os cidadãos, refere-se à sua situação de vida, ao padrão 
de satisfação das necessidades sociais atuais e futuras. Segundo Levin (2016) é 
baseado no acesso à mudança dos direitos sociais em uma sociedade, pois uma 
condição histórica evolui no mundo da vida cotidiana, pois se apropria de dife-
rentes componentes. Para Marshall (1997, p. 312) a cidadania é um status con-
cedido àqueles que são membros plenos de uma comunidade de forma civil, 
política e social. 

A lei civil consiste em direitos de liberdade individual (liberdade da pes-
soa, expressão, pensamento e religião, direito à propriedade e direito à justiça). 
A política refere-se ao direito de participar no exercício do poder político como 
membro de um órgão investido de autoridade política ou como eleitor de tal 
órgão. Os direitos de segunda geração são conferidos aos indivíduos e requerem 
políticas de sociais do Estado nos serviços no campo da Saúde, Alimentação, 
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Educação, Habitação, Trabalho e Outros. Contudo, não há um princípio uni-
versal que determina o que deve ser esses direitos e os deveres. Nas sociedades 
onde a cidadania é uma instituição em desenvolvimento, criar uma imagem da 
cidadania ideal em relação ao qual o sucesso pode ser medido e para a qual pode 
resolver as aspirações, é um impulso para uma medida mais ampla da igualdade, 
um enriquecimento do conteúdo de que esse status é feito e um aumento no 
número daqueles a quem é concedido.

A cidadania social é afetada pelos avanços e retrocessos dos direitos sociais e 
da política social, que resultam da interação entre participação social e interven-
ção do Estado. Por esta razão, nas fronteiras é impensável não falar em cidadania 
social em saúde considerando as particularidades de cada Estado e/ou naciona-
lidade. O fenômeno da globalização iniciado a partir das relações mercantis que 
beneficiam o capital continua sua expansão transnacional. Por outro lado, neste 
mundo aparentemente globalizado, as questões inerentes à cidadania ultrapas-
savam os limites dos estados-nação, mas continuam sendo responsabilidade de 
cada estado-nação em que o social não avança simultaneamente.

Nogueira et al. (2017), fundamenta a importância de trabalhar a ideia de 
uma cidadania ativa em relação aos direitos, destinadas a assegurar a autonomia 
em situações diárias e reais, uma vez que não ocorrem “em um vácuo, ou em um 
espaço virtual.” Da mesma forma, refuta o direito social utópico que não se mate-
rializa, garantindo a universalidade e integralidade da proteção social, definida 
pelos governos no campo das políticas públicas. Esse grupo de pesquisa questiona 
o fato de que não se basta apenas as boas disposições daqueles que pertencem 
à arena política e que têm os meios para protegê-los, espera ações ativas e mais 
concretas. Também apoiado por O’Donnell, que explica que isso é categorizado 
como cidadania de baixa intensidade quando há discordância de sujeitos sociais 
e com os interesses que esses atores políticos definem como básicos no nível de 
proteção do cidadão.

O que queremos dizer com política pública? Há uma visão cristalizada de 
que a política pública diz respeito a medidas planejadas por tecnocratas estatais. 
Essa visão de mundo predispõe a construção coletiva trabalhada nas diferentes 
arenas sociais. O ponto de vista estadocêntrico das políticas públicas deve ser 
desmontado, considerando que diferentes parcelas de energia operam para sua 
realização. Para Franzé Mudanó (2013) toda ação pública constitui uma política 
pública, embora seja executada e validada pelo Estado; é o resultado do inter-jogo 
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de vários universos sociais – organizações sociais de base, acadêmicos, intelec-
tuais, entre outros – que não compõem o “aparato” burocrático.

O Estado é um objeto de terceira ordem, um projeto ideológico. É, antes de 
tudo, um exercício de legitimação; e deve-se supor que o que é legitimado é algo 
que, se pudesse ser visto diretamente e como é, seria ilegítimo, uma dominação 
inaceitável. Se não, por que tanto legitimando o trabalho? Em suma, o Estado é 
uma tentativa de obter sustento ou tolerância ao indefensável e ao intolerável, 
apresentando-o como algo diferente do que é, ou seja, dominação legítima e 
desinteressada (ABRAMS, 2015).

Do ponto de vista da antropologia política, há de se conceituar os proces-
sos de formulação e implementação das políticas de forma linear e de cima para 
baixo, da formulação em si e terminando com a implementação. Assim, pode-se 
avaliar como uma determinada política afeta o cotidiano das pessoas, como elas 
podem apropriadamente ter uma abordagem crítica e até como podem resistir a 
elas. As políticas públicas no campo antropológico tornaram-se um núcleo central 
de interesse; desde que eles desempenham um papel dominante na regulação e 
organização das sociedades contemporâneas e na construção de novas identida-
des de pessoas (SHORE, 2010, p. 36).

Os estudos etnográficos de políticas públicas constituem uma abordagem 
dinâmica (CLEMENCIA RAMÍREZ, 2010, p. 14) que permite “dar sentido a uma 
política pública específica com o ator envolvido”. Articulam discursos hegemôni-
cos que capacitam alguns setores da população, silenciando outros setores; elas 
também legitimam tanto as ações dos governos quanto as que estão no poder 
(SHORE e WRIGHT, 1997). Dentro dela, as políticas públicas contêm a história 
e a cultura da sociedade que as concebe, portanto, podem ser lidas como textos 
culturais ou dispositivos classificatórios.

Finalmente, o constructo do sistema de saúde é definido pela agência inter-
nacional de saúde, a Organização Mundial de Saúde (OMS), como segue:

Um sistema de saúde é a soma de todas as organizações, instituições e recur-
sos cujo objetivo principal é melhorar a saúde. Um sistema de saúde precisa de 
pessoal, financiamento, informações, suprimentos, transporte e comunicações, 
bem como orientação geral e direção. Também deve proporcionar bons trata-
mentos e serviços que respondam às necessidades da população e sejam justos 
do ponto de vista financeiro (OMS, 2005).
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Os sistemas e programas de saúde estão impregnados de ideologias e valores 
do país em que for criado (JACQUIER, 2014) e cristalizam concepções sobre o pro-
cesso saúde-doença-atenção que os grupos hegemônicos possuem (MENÉNDEZ, 
2015). Embora a OMS defenda que o fiador do desempenho geral do sistema de 
saúde de um país é o governo (OMS, 2005) sua organização e funcionamento 
refletem o poder dos grupos dominantes na sociedade.

CARACTERIZAÇÃO DA ARGENTINA E DO BRASIL

“O brasileiro seria feliz e orientado para o futuro, enquanto o argentino 
seria nostálgico e apegado ao passado” (RIBEIRO, 2004, p. 172). Gustavo Lins 
Ribeiro, em seu ensaio “Tropicalismo y europeísmo, modos de representação do 
Brasil e da Argentina” baseia-se na analogia desenvolvida por Edward Said sobre 
Orientalismo e Ocidentalismo, e contrasta os dois países ao incorporar a identi-
dade argentina brasileira que é reconhecida por sua elite e grupos de massa. Por 
um lado, define o europeísmo como a matriz representativa da Argentina, cuja 
referência distintiva é a europeia e não a gaúcha.

Apesar das sucessivas e prolongadas crises econômicas que “latinoamericani-
zaram” a Grande Buenos Aires, gerando muitos “novos pobres”, quando fala-
mos da capital de Buenos Aires, falamos de uma cidade “europeia” na América 
Latina (RIBEIRO, 2004, p. 178).

Por outro lado, o Brasil estava ligado ao tropicalismo com a abundância da 
floresta amazônica, os atributos do clima tropical, as culturas e as pessoas asso-
ciadas a eles desde sua entrada no capitalismo.

Na Argentina, na década de 1980, o governo Alfonsín tentou, frustrado, 
transferir a capital federal para a Patagônia para descentralizar o poder de Buenos 
Aires. Por outro lado, em 1960, no Brasil, no governo de Kubitschek, ele inau-
gurou Brasília, materializando ideologias desenvolvimentistas e integracionistas 
para modernizar o Estado e ampliar a fronteira. Brasília é vista como uma cidade 
de vanguarda, de fronteira, construída no interior por imigrantes do Nordeste, 
Minas Gerais, Goiás, projetada para o futuro. Em contraste, Buenos Aires parece 
uma cidade histórica e cosmopolita, alinhada no rio da Prata, olhando para o 
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resto do mundo, quando a Argentina era conhecida como o celeiro do mundo, 
na época da imigração europeia.

Em números, o Brasil representa 66% e a Argentina 33% da área de superfície 
dos países que compunham originalmente o Mercosul, o que mostra que tanto o 
Paraguai quanto o Uruguai são países que possuem pequenas áreas territoriais, 
bem como uma pequena proporção da população. Segundo o Banco Mundial 
(2017) o PIB da Argentina em 2016 foi de 554.861 bilhões de dólares e o Brasil, 
1.794 bilhões de dólares, esses números absolutos não permitem a comparação 
em termos populacionais. Embora o PIB per capita representa uma média do que 
cada sujeito social receberia anualmente, retrata de forma tendenciosa, sabe-se 
que nem todos os argentinos receberam um total de US $ 11.940 durante 2016, 
e que cada um dos brasileiros recebeu 8.860 dólares no mesmo período. Como 
apontamos em relação aos Direitos Humanos, nem todos os grupos sociais podem 
exercer e/ou usufruir dos mesmos direitos, particularmente no acesso aos ser-
viços de saúde. Ponderar essa relação é de interesse para reorientar o trabalho 
de harmonização dos sistemas de saúde que pretendem ser garantes do direito à 
saúde da população que vive na região de fronteira, apoiado por princípios ético 
de solidariedade e assuntos não puramente orçamentais.

A Argentina constitui o grupo de países com um alto nível de desenvolvimento 
humano, este é um indicador complexo calculado a partir de vários indicadores, 
como a taxa de alfabetização, anos de escolaridade, expectativa de vida ao nascer 
e renda per capita, classificado no número 47 no ranking mundial e segundo na 
América Latina e no Caribe, com um índice de desenvolvimento humano (IDH) 
de 0,825. O Brasil é classificado como um país com alto nível de desenvolvimento 
(IDH 0,754, ranqueado 79) entre o Uruguai e o Paraguai, classificados em 55º e 
110º, respectivamente (UNDP, 2018). Mas esses números globais escondem reali-
dades sociais densamente heterogêneas. Onde a expectativa de vida ao nascer, em 
média, aumentou três e dois anos para Argentina e Brasil, respectivamente, nos 
últimos dez anos, reduzindo a taxa de natalidade no comportamento demográ-
fico geral e diferencial nas províncias do norte da Argentina. A desaceleração do 
crescimento populacional é uma das conquistas mais importantes ligadas à saúde 
na Região (OPAS/OMS, 2007) e essa tendência continua em 2017, conforme se 
observa na Tabela 1. O Coeficiente de Gini consiste em um número entre 0 e 1, 
onde 0 corresponde à completa igualdade e 1 corresponde à completa desigualdade.
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Tabela 1 – Comparação de indicadores demográficos Argentina e Brasil

País Argentina Brasil

POPULAÇÃO 44.271.000 209.288.000

Esperança de vida
76,7 anos  

(Mulheres 80,4
Homens 73,0)

75,7 anos
(Mulheres 79.3
Homens 72,1)

Taxa total de fertilidade 1,7 2,3

Coeficiente de Gini [2014] 42,7 51,5

Taxa de fecundidade em adolescentes 
(nascimentos / 1.000 mulheres entre 
15 e 19 anos) 20177

63 62,7

Taxa anual de crescimento  
demográfico (%) 2017 1% 0,8%

Fonte: WHO (2017) – elaborada pela autora.

Indicadores quantitativos padronizados em nível internacional fornecem 
as informações que permitem comparar diferentes países. Outro eixo de macro 
análise é a dimensão estrutural e operacional dos sistemas de saúde, entendendo 
que o sistema de saúde, como toda instituição social, reflete valores que cada 
sociedade possui.

O sistema de saúde Argentino é dividido em três subsetores: Estado (na 
dependência do estado nacional, provincial e municipal), segurança social (repre-
sentada pelo Trabalho nacional, provincial e especial Social) e privado (o pré-
-pago). Segmentação e fragmentação são características proeminentes do sistema 
de saúde argentino, que contribuem para diferentes modos de exclusão social em 
saúde para a população em situação de vulnerabilidade. 

Segmentação refere-se à coexistência de subsistemas com diferentes tipos de 
modalidades de financiamento da prestação de serviços de saúde para diferentes 
segmentos da população (como emprego, renda, capacidade de pagamento e posi-
ção social) (OPAS, 2007). Cada grupo tem cobertura e acesso a benefícios para 
diferentes cuidados de saúde de acordo com o financiador/segurador ao qual eles 
são afiliados. Fragmentação refere-se à coexistência de vários setores da saúde 
que operam desintegrados, sem formar uma rede de atenção à saúde. O funcio-
namento desarticulado dos agentes de saúde impede a normalização do cuidado, 
em termos de conteúdo, qualidade e custo. Desta forma, os provedores funcionam 
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de forma descoordenada e competitiva, aumentando os custos dos serviços de 
saúde e tornando ineficientes os recursos do sistema como um todo (OPS, 2007).

Em termos da ex-diretora da OPAS/OMS, Mirta Roses, o sistema de saúde 
argentino reflete as “rupturas políticas permanentes, produto de uma história 
institucional quebrada”, mais tarde acrescenta que “dependendo de onde a pes-
soa vive, trabalha ou a idade que você tem agora pode ter algum tipo de acesso 
e qualidade para a saúde. Não é um sistema que nos equipara como cidadão” 
(OMS, 2011, p. 2).

Enquanto o Brasil tem um Sistema Único de Saúde (SUS) democraticamente 
construído a partir de mobilizações populares, com objetivo de reduzir as ini-
quidades sociais e garantir atendimento baseado no acesso universal, equidade, 
integralidade e com atuação do controle social (BRASIL, 2002). Em 1988 criou 
o SUS, sustentando “que Saúde é um Direito do ser humano, devendo o Estado 
prover como condições indispensáveis” (BRANCO et al., 2013) com financia-
mento de impostos gerais e contribuições sociais recolhidas pelos três níveis de 
governo (federal, estadual e municipal). O SUS fornece serviços descentralizados 
através de sua rede de clínicas, hospitais, das unidades básicas de saúde e outras 
instalações e de contratos com serviços particulares.

Em 1994, foi concebido, pelo Ministério da Saúde, a Estratégia de Saúde 
da Família (ESF) como proposta para a reorganização das práticas assistenciais 
de Atenção Primária à Saúde, em substituição do modelo hegemônico e bioló-
gico de atenção à saúde que até então era centrado nos indivíduos, e, agora na 
família e coletivos.

A partir de 2007, a província de Misiones sanciona a Lei provincial de saúde 
com base nos princípios da APS. Embora desde 1978, a estratégia de Atenção 
Primária à Saúde definida na Conferência de Alma Ata no Cazaquistão, já tinha 
iniciado através do Programa de Saúde Rural do Ministério provincial da Saúde 
Pública e outras províncias; aqueles que mais tarde foram desmantelados. Deve-se 
notar que, a partir desse momento, em nível discursivo, a APS está presente em 
todos os programas nacionais, provinciais e municipais de saúde. No entanto, 
um ponto de divergência está entre a maneira em que essas estratégias foram 
implementadas na Argentina e no Brasil. 

A experiência brasileira reconhece que o modelo âncora da APS se deve 
especialmente ao Movimento Sanitarista brasileiro que começou em meados 
da década de 1970, acompanhado da reforma do sistema de saúde no Brasil em 
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1988 com a promulgação da Constituição Federal. O texto constitucional trouxe 
mudanças eloquentes ao sistema através de “descentralização com autonomia do 
poder local” que se deu no processo de municipalização com atribuições e com-
petências de gerir e organizar os serviços de saúde sob a lógica de abrangência, a 
regionalização e a hierarquia do modelo assistencial do SUS (COHN, 2008, p. 92). 
Essa forma de organização regional e descentralizada proporciona a capacidade 
de prestar serviços de qualidade de acordo com o nível de complexidade e dá 
autonomia aos profissionais de saúde brasileiros para realizarem serviços básicos 
que garantam atenção primária à população para problemas de saúde prevalentes.

Em Misiones, na Argentina, a regulamentação do artigo 23 da Lei de Saúde, 
atualmente registrada como Lei XVII n° 58 de 1997, estabelecia o modo pelo qual 
os municípios deveriam apresentar “o Programa de descentralização da APS” e o 
financiamento estipulava-se a uma taxa de um peso por habitante (WOLHEIN 
et al., 2011). Essa medida, permitiu que os responsáveis dos Centros de Atención 
Primara de la Salud (CAPS) gerassem um projeto de intervenção, em geral, sele-
cionavam um dos problemas crônicos de saúde, com ênfase nos aspectos educa-
cionais; articulavam com um dos múltiplos programas nacionais e provinciais 
coexistentes e estes possuíam recursos próprios, geralmente destinado a problemas 
de saúde prevalentes, como programas de saúde sexual e reprodutiva; doenças 
crônicas (diabetes ou hipertensão) e doenças infecciosas.

Dessa forma, a descentralização da APS se cristaliza de forma diacrônica e 
heterogênea no MERCOSUL (RÍOS et al., 2011). No aspecto operacional e finan-
ceiro, a municipalização do sistema de saúde em Misiones é muito diferente do 
SUS. Este panorama completa a segmentação e fragmentação do sistema de saúde 
argentino. Da mesma forma, alguns serviços prestados por serviços públicos de 
saúde foram oferecidos através de diferentes tipos de arranjos, terceirizando ser-
viços com organizações de natureza variada; o que mudou a modalidade de fun-
cionamento público para uma de nuance privada, particularmente no segundo 
e terceiro níveis de complexidade. Essa mudança significou que os moradores 
das cidades fronteiriças vizinhas, que eram usuárias do sistema de saúde da pro-
víncia, atualmente têm que pagar certos tipos de benefícios e serviços em algu-
mas localidades. Segundo Cetrángolo (2014) os gastos diretos em saúde falam 
da iniquidade do sistema de saúde, que frequentemente constitui uma barreira 
para os cidadãos com menos recursos para exercer o direito à saúde como um 
direito social básico.
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Dado que as imagens revelam também o caráter e os valores que uma socie-
dade possui, quando interpretamos Chatterjee (2011, p. 200) compreende-se que 
a modernidade se desdobra em “tempos e imaginários heterogêneos”; homolo-
gamos uma das dimensões da heterogeneidade social em saúde à imagem da 
rede ferroviária argentina. Converge no Rio da Prata e dá conta do momento 
em que foi projetado para enviar matérias-primas para o velho mundo. Também 
reproduz visualmente o que aconteceu no país com o sistema de saúde e outras 
questões sociais que se concentram na Capital Federal. A maioria dos serviços 
de saúde mais complexos está localizada a aproximadamente 1.100 km da cidade 
de Posadas, outros 330 km devem ser adicionados no caso das cidades de Puerto 
Iguazú ou Bernardo de Irigoyen. Em um sistema altamente segmentado, o usu-
ário fica cativo dos recursos disponíveis para transporte, e essa distância física 
pode levar de menos de duas horas por via aérea até mesmo quase um dia por 
terra. Isso está sendo gradualmente modificado porque o hospital Madariaga de 
Posadas tem serviços de complexidade III.

Assumimos que o pesquisador social não se distancia do objeto de estudo, 
essencialmente quando ele pretende contribuir para transformar sua própria 
realidade social. De acordo com Zemelman (2005) antes de construir o futuro 
(utopia), ele deve primeiro identificar as necessidades atuais e rever o que foi 
feito no passado (memória) articulando a necessidade de memória - utopia. Em 
tanto, Schütz (2008) sustenta que a posição do próprio investigador pode ser 
interpretada como uma bússola que indica o aqui e agora do lugar que ocupa na 
realidade social. Bourdieu e Wacquant (1995) propõem que essa reflexividade 
ajuda a desvendar a tensão entre aqueles que postulam a incompatibilidade da 
racionalidade científica quando o pesquisador constitui um ator social envolvido 
no cenário estudado. 

Considera-se que na área das Ciências da Saúde, é fundamental introduzir 
criticidade de como ocorrem os processos de vida cotidiana, como as pessoas que 
moram em áreas de fronteira agem, vivem, trabalham e se educam. Os números 
globais apresentados representam rostos anônimos e homogeneizados que difi-
cultam a comparação do impacto das políticas sociais, econômicas e de saúde 
no nível microssocial. O município de Iguazú apresenta o mesmo IDH de toda 
a Argentina, este indicador deixou de ser calculado em escalas locais, impossi-
bilitando sua comparação com os municípios vizinhos. Um olhar focado no uso 
dos serviços públicos de saúde na Tríplice Fronteira mostra que:
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A busca da garantia de direito leva a gestantes e parturientes buscarem os servi-
ços em países com assistência considerada melhor, caso mencionado do Brasil 
e Argentina, fronteira com Paraguai. Destacam-se algumas referências sobre o 
direito a partir da cédula do MERCOSUL. Quanto às demandas e acesso aos 
sistemas de saúde se mantém praticamente as mesmas de 2003, com um único 
diferencial referente a acidentes de moto e de trânsito. Persistem as desigual-
dades no acesso aos serviços de média e alta complexidade, não sendo alterado 
o panorama anterior (NOGUEIRA et al., 2016 p. 55).

Destaca-se que os serviços de alta complexidade são inexistentes nos muni-
cípios de Pequeno e Médio Porte (50.001 a 100.000 habitantes) como Puerto 
Iguazu, pois estão distribuídos territorialmente com base em critérios de eficiên-
cia racional. Paradoxalmente, os municípios da Grande Porte (100.001 a 900.000 
habitantes) como Foz do Iguaçu e Ciudad del Leste, segundo este critério, per-
mitiriam oferecer serviços de alta complexidade. Entretanto, além da variável 
densidade populacional, outras variáveis estão envolvidas e não são abordadas 
neste texto, uma vez que na cidade paraguaia há falta de serviços médicos bási-
cos, sendo que os serviços de saúde brasileiros e argentinos estão sobrecarrega-
dos com a demanda de não nacionais.

DESAFIOS PARA UMA CIDADANIA SOCIAL NA SAÚDE

Aquelas pessoas que naturalmente se percebem como “cidadãos do mundo” 
são aquelas que identicamente assumem que seus direitos são garantidos em 
qualquer lugar; em termos de Wallerstein, do sistema mundial. No entanto, no 
continente americano a complexidade da saúde foi debatida, Osvaldo Artaza 
(2017, p. 161) conclui que

[...] no basta la cobertura, sin el real acceso. Y cuando hablamos del real acceso 
significa que el acceso es efectivo e implica que los servicios que se ofertan y 
que están disponibles para todos, sin barreras de ninguna índole, tienen una 
calidad homogénea, similar. Porque ¿de qué sirve que uno tenga un papel que 
diga: usted tiene derecho, si ese derecho no lo puede ejercer? Esa es la primera 
derivada; la segunda es: si ejerzo un determinado derecho, pero la calidad de 
mi acceso es totalmente diferente de la calidad del de otro, entonces, ¿de qué 
materialización al derecho de la salud me están hablando?
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O mesmo autor aponta que, atualmente, a OPAS incentiva uma nova cate-
goria em um contexto diferente: “coberta de saúde universal” e não mais “saúde 
para todos/saúde universal”, desenvolvendo linhas estratégicas relacionadas às 
Funções Essenciais de Saúde Pública (FESP). Acrescenta-se que quase todos os 
países das Américas precisam de mais investimentos públicos em saúde, pelo 
menos, 6% do PIB. Embora na Argentina, os gastos públicos em saúde excedam 
6% do PIB (acrescentando obras sociais, PAMI e províncias) e 9% do PIB consi-
derando despesas reembolsáveis; levanta dúvidas sobre o nível de satisfação dos 
argentinos em relação ao que recebem por investimento. Particularmente em um 
cenário complexo da estrutura nacional de saúde, em que a fragmentação histórica 
de acordo com a fonte de financiamento (estado, obras sociais e privadas) leva a:

[...] uma estratificação absoluta no acesso aos serviços, que adquire um caráter 
social e espacial. De fato, se a geografia ou o status “são destino”, parece haver 
uma estreita relação entre o nível socioeconômico da população, local de resi-
dência, tipo de cobertura e acesso institucional aos serviços e, em última análise, 
possibilidades de saúde (ARAGÜES e OROZ, 2017, p. 25).

Assim, por um lado, temos as lacunas internas no acesso aos serviços de 
saúde, mesmo para usuários que possuam a nacionalidade Argentina e são pro-
tegidas com um trabalho social e não podem pagar do próprio bolso e quando 
eles são estrangeiros (moradores da região em situação precária) a situação se 
torna mais difícil.

Por outro lado, temos diferenças estruturais específicas dos sistemas de saúde 
de cada um dos países vizinhos, que, como qualquer construção social, se houver 
um interesse recíproco na harmonização, tanto os recursos disponíveis quanto a 
capacidade instalada e o financiamento público precisam ser repensados juntos. 
Isso não significa que se destina a equalizar, mas, pelo contrário, que, através da 
boa vontade dos gestores discutir o que os pontos fortes e fracos de ambos os 
lados da fronteira para negociar, cooperar, trabalhar em conjunto para se da saúde 
da população que habita a região. O termo negociação não deve conotar uma 
questão de disputa e luta, onde alguns ganham e outros perdem, mas sugere uma 
maneira de encontrar respostas para um problema central, onde todos possam 
ser beneficiados e otimizar os recursos disponíveis no nível regional, lembrando 
que as demandas de saúde são infinitas e recursos finitos.
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Volto à ideia de cidadania social em saúde, para destacar em termos de 
Menéndez (2015) que está em contínua expansão estimulada pelos avanços da 
biomedicina. E que, além dos vetores de problemas de saúde fortemente traba-
lhados nas fronteiras, prevalecem as epidemias de doenças crônicas não trans-
missíveis, seguidas de uma expansão tecnológica de outro tipo de fronteira no 
campo da saúde. Na Argentina, o bypass gástrico para obesidade é garantido em 
obras sociais e no subsistema estadual, incluindo outros tipos de cirurgias esté-
ticas, entendendo que é um direito olhar bonito, a imagem social de cada pes-
soa é muito diferente, mas nem todos têm a mesma possibilidade de alcançar ou 
bem como o tratamento hormonal para a mudança de gênero. Além disso, isso é 
algo que é reinventado, é modificado. Há uma expansão contínua das demandas 
desses grupos em geral, aqueles que possuem mais recursos internos e externos, 
tornando invisíveis as situações daqueles que têm menos, não chegam ao sistema, 
ou estão procurando por eles.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos postula a igualdade legal 
de todo ser humano. Esta declaração foi essencial para estabelecer uma posição 
ético-ideológica em nível global na época do pós-guerra em relação às atrocida-
des cometidas, levando em conta que nessas circunstâncias o pessoal de saúde 
também participava. Viktor Frankl (1991) descreve quantas vezes os próprios 
profissionais de saúde agiram contra a vida. A decisão de trabalhar a favor da 
vida nos confronta com o desafio de entender que a realidade social não é uma 
comunidade imaginada nas pessoas que ali vivem, não gozam de maneira homo-
gênea dos mesmos bens e serviços. O cientista político indiano Partha Chatterjee 
(2011) afirma que na modernidade vivemos em um espaço-tempo heterogêneo, 
densamente desigual. Por exemplo, quando um sujeito social requer atenção 
médica e reside a uma distância de um quilômetro de um centro de saúde, ele 
é encontrado quando chega ao centro de saúde, com o obstáculo que falta nos 
serviços básicos, motivo pelo qual o sujeito deve procurar atendimento outro ser-
viço de maior complexidade; mas, a caminho do segundo lugar, ele perde a vida.

É nesse contexto que o tempo-espaço é diferente para cada sujeito social e 
adquire outro significado para alguém que tem a possibilidade de resolver sua 
saúde de outra forma, deslocando-se por via aérea para Buenos Aires a 1.400 km 
de Puerto Iguazú em busca de solução para o seu problema de saúde no sistema 
nacional de saúde (CURA et al., 2013). Nessa perspectiva, a nacionalidade não 
é sinônimo de igualdade, nem de cidadania, e em outros casos, a pessoa que 
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simplesmente atravessa a fronteira pode ter acesso ao atendimento seguro, sendo 
a Regionalização Perinatal na Argentina um fenômeno exclusivamente nacional. 

De acordo com a Resolução nº 348/2003 do Ministério da Saúde da República 
Argentina, a Regionalização da Assistência Perinatal implica o desenvolvimento, 
dentro de uma área geográfica, de um sistema de saúde materno-perinatal coor-
denado no qual, graças a acordos entre instituições e as equipes de saúde, com 
base nas necessidades da população, identificam o grau de complexidade que 
cada instituição oferece para atingir os seguintes objetivos: atendimento de qua-
lidade para todas as gestantes e recém-nascidos; uso apropriado da tecnologia 
necessária e equipe perinatal altamente treinada a um custo/eficácia razoável. 
Em determinadas circunstâncias, um sistema de transporte para mulheres com 
gravidezes complicadas ou RN gravemente doentes que requerem mais comple-
xidade para o seu tratamento.

Sabemos que o número de instituições públicas e privadas para serviços de 
gestação, parto e recém-nascido muda quanto às Condições Obstétricas e Neonatais 
essenciais (CONE). Estas condições que são reguladas pela Organização Mundial 
de Saúde com critérios e racionalidade científico-técnica, pois não é possível ter 
este serviço em populações com baixa taxa de natalidade. Assim, os argentinos 
com pré-pagos que residem em Puerto Iguazú/Argentina costumam buscar 
atenção em Foz do Iguaçu/Brasil, que inclui um pequeno grupo social. Os com-
ponentes da Regionalização Perinatal implicam que todos os locais públicos ou 
privados onde os partos são realizados devem obedecer às Condições Obstétricas 
e Neonatais essenciais, a saber: a) Disponibilidade cirúrgica e procedimentos 
obstétricos; b) Anestesia; c) transfusão de sangue segura; e) tratamentos médi-
cos maternos; d) Assistência neonatal imediata e) Avaliação de risco materno-
-neonatal e f) Transporte oportuno no nível de referência.

A análise e o percurso de diferentes construtos permitem argumentar que 
saúde é uma construção social que deve ser abordada regionalmente e indepen-
dentemente da linha de fronteira, expandindo e levando em conta a concepção 
de territorialidade, entendendo que neste território vivem pessoas com hetero-
geneidades sociais, pessoas que necessitam de serviços para a vida diária e que 
os serviços devem considerar uma forma de acesso que favoreça e garanta esses 
serviços de saúde.

Segundo o assessor da OPAS Ernesto Báscolo, na busca da estratégia de acesso 
universal à saúde e cobertura universal de saúde, é necessário superar os limites 
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do sistema de serviços de saúde [nacional e internacional], com ações interse-
toriais [...] sobre os determinantes sociais da saúde. A mudança no modelo de 
atenção é uma condição inevitável para garantir o direito à saúde da população. 
[...] a estratégia assume como principais limitações institucionais dos sistemas 
de saúde a segmentação dos sistemas de cobertura e a fragmentação dos serviços 
de saúde na Região das Américas (BASCOLO, 2017, p. 12-13).

Na região existem antecedentes distintos para a articulação das cidades 
gêmeas, desde processos de cooperação fortemente pactuados para complementar 
as diferenças existentes, assim como, existem desconhecimento de alguns gesto-
res locais e/ou desinteresses sobre as políticas públicas macrossociais de saúde e 
isso limita o desenvolvimento de ações conjuntas, como se expressa no informe 
apresentado ao Instituto Social del Mercosur:

[...] a realização da distância entre a intenção dos acordos e a falta de procedi-
mentos e estatuto jurídico do mesmo país, como resultado da falta de meca-
nismos de informação mais ágil, aliada à distância a partir da linha de fronteira 
das capitais. Esse hiato tem contrapartida das cidades de fronteira, evidenciado 
no discurso dos gestores da não incorporação de suas demandas pelas agendas 
governamentais. Deve-se notar que os pedidos apontados pelas cidades muitas 
vezes linha de fronteira desatar o que é articulada entre os países e institucio-
nalizar coordenada e harmonizada políticas na região de fronteira exigiria um 
espaço comum para debates. O nível de integração entre as cidades gêmeas é 
diferente, sendo que, por exemplo, Rivera e Santana do Livramento, através 
da história de cooperação, mecanismos de cooperação antecedência viáveis, 
enquanto em outras cidades deve pensar de harmonização de alguns serviços, 
como na área de educação, que é o setor no qual a harmonização é mais efetiva 
(RELATÓRIO ISM, 2017).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os antecedentes dos processos de cooperação entre as cidades gêmeas no 
âmbito regional no MERCOSUL mostram que existem diferentes tipos de coo-
peração em cada uma das fronteiras. De mecanismos de formalidade e informa-
lidade fortemente articulados até situações de ignorância e/ou desinteresse dos 
gestores locais sobre políticas públicas macrossociais em saúde que restringem 
o desenvolvimento de ações conjuntas.
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A atenção à saúde é um processo dinâmico e heterogêneo que se encontra 
na área do espaço vivido, em que cada fronteira é única em termos de processos 
de interação e é determinada por aspectos afetivos, sociais, culturais, históricos, 
econômicos e políticos. Quando esses processos são analisados   exclusivamente 
no espaço áulico ou nos espaços burocráticos, longe da dimensão da prática dos 
serviços de saúde, corre-se o risco de cair em aspectos meramente normativos 
com omissão do que acontece no cotidiano e nas práticas de acesso aos serviços 
e sistemas de saúde.

A cidadania social requer a realização de políticas públicas viáveis   que forta-
leçam os sistemas de saúde transfronteiriços a um “custo sustentável que a comu-
nidade pode suportar” (Declaração de Alma Ata, 1978) e enfoque nos valores 
da APS renovada, com garantia de direitos humanos, equidade e solidariedade. 
Demorou muito tempo para que as equipes de saúde se apropriassem da questão 
dos Direitos Humanos tanto no campo da saúde quanto no acadêmico. A incor-
poração deste nas diferentes arenas sociais foi realizada por meio das ações dos 
movimentos sociais. Por essa razão, ressalto a importância da mobilização social 
e o compromisso dos colegas brasileiros em levantar essas preocupações de dife-
rentes grupos sociais. É essencial expressar e discutir em um espaço apropriado 
da comunidade acadêmica e com a sociedade.

Um anúncio da Organização Mundial da Saúde sobre a violência de gênero 
que divulga que o “silêncio mata” serve de analogia para sintetizar objetiva-
mente a importância deste tipo de evento que representa o I CIPPS. As crises são 
momentos de oportunidade para falar, debater, mobilizar, dando a possibilidade 
de modificar, mudar, fazer diferente, porque os modelos existentes não dão mais 
respostas adequadas aos problemas da sociedade.
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