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Os atuais debates sobre a saúde, no Brasil e no mundo, têm incorporado os 

conceitos de eqüidade e condição de vida. A Geografia tem uma contribuição importante 

para esse debate, no que tange à discussão sobre o conceito de lugar. A eqüidade e a 

condição de vida estão baseadas nas diversidades e desigualdades sócio-espaciais do 

território e, portanto, esses conceitos buscam compreender os lugares. 

O lugar, com definido por Santos (1996), seria o espaço do acontecer solidário, isto 

é, das ações e materialidades particulares que são produzidas e se relacionam um dado 

espaço-tempo, são os eventos. O lugar seria um subespaço, ou seja, uma particularidade da 

totalidade que é o espaço geográfico: “um sistema indissociável de objetos e ações” 

(Santos, 1996). Como definidas por Santos (1996), as solidariedades geográficas não têm 

conotação moral, elas são conceitos que dão conta de explicar a coesão territorial a partir da 

existência de verticalidades e horizontalidades. As verticalidades são os eventos que se dão 

seletivamente e que dão coesão seletiva entre alguns lugares no território — solidariedade 

organizacional. As horizontalidades são eventos dão a coesão geográfica dada pelo 

cotidiano vivido nos lugares — solidariedade orgânica. 

Cada lugar se especializa de uma forma, de acordo com suas densidades técnicas, 

informacionais e comunicacionais, e com sua organização espacial. As densidades técnicas 

seriam os objetos técnicos dotados de informação, ciência, norma e intencionalidade e que 

“(...) são dispostos para atender prontamente às intenções dos que o conceberam e 

produziram (...)” (Santos, 2001). As densidades informacionais seriam a quantidade e a 

qualidade de informações e normas que esses objetos trazem consigo, em função das 

ações que os animam, dadas as intencionalidades e racionalidades de uso do território. A 

escassez dessas densidades revela a constituição de espaços opacos.   

Os lugares são constituídos ainda, pelas densidades comunicacionais. “Os lugares, 

pois, se definem pela sua densidade técnica, pela sua densidade informacional, pela sua 

densidade comunicacional, atributos que se interpenetram e cuja fusão os caracteriza e 

distingue” (Santos, 2001). A densidade comunicacional seria o tempo das ações humanas, 

“esse tempo plural do cotidiano partilhado é o tempo conflitual da co-presença” (Santos, 

                                                 
* Nível: mestrado. 
1  mari-alb@uol.com.br 
2 Professora Titular do Departamento de Geografia Humana 



2001). Ela é caracterizada pela solidariedade orgânica nos lugares, por suas 

horizontalidades.  

Toda modernização gera uma segregação sócio-espacial, porque é seletiva. As 

modernizações selecionam áreas do território que vão concentrando suas verticalidades, as 

densidades técnicas e informacionais, e, conseqüentemente, o capital. Quanto maior for a 

concentração e seletividade do capital e das densidades técnicas e informacionais no 

território, maior será a produção de espaços opacos. 

A existência de um indivíduo num lugar significa uma dada condição de vida e uma 

dada possibilidade de transformação dessa condição. O indivíduo tem um valor também 

pelo lugar que ele habita Santos (1998). As políticas públicas e os sistemas de serviços de 

saúde de um dado território e as condições de vida dos indivíduos nos lugares configuram 

um sistema indissociável de objetos e ações que repercutem na qualidade da saúde da 

sociedade. 

Essa pesquisa tem como recorte empírico o Hospital das Clínicas da Unicamp, a 

partir da sua existência no município de Campinas.  Esse município que concentra diversos 

serviços públicos e privados de saúde, sempre foi um centro de referência no país com 

relação aos avanços tecnológicos e de tratamento na medicina (Oliveira, 1995). É um lugar 

que se organiza segundo interesses hegemônicos e cria espaços luminosos para atendê-

los. Milton Santos (1996) denomina espaços luminosos como sendo aqueles que foram 

atingidos pelas modernizações técnicas, científicas e informacionais do período atual. Os 

espaços opacos são aqueles não atingidos por essas modernizações. 

Ao mesmo tempo em que ocorre o enriquecimento do território campineiro, também 

se dá o seu empobrecimento, já que a produção dos espaços luminosos é acompanhada 

pela produção de espaços opacos, pois o território é iluminado por interesses exógenos, e 

geram modernizações seletivas espacialmente (as verticalidades), fragmentando o território 

usado — o território de todos (Santos, 2001). Essa contradição do processo de uso e 

organização dos lugares é acentuada nos países pobres, dada a amplitude e a qualidade 

das desigualdades que neles se constituem. 

“O território não é uma categoria de análise, a categoria de análise é o território 

usado” (SANTOS, 1999:18). O conceito de espaço geográfico é abstrato, assim como o de 

território. O conceito de território usado é empírico, ou seja, corresponde a empiricização de 

um determinado sistema de objetos e ações numa dada formação sócio-espacial (SANTOS, 

1996). Então, o conceito de território usado corresponde à existência, por isso ele é a 

verdadeira categoria de análise da geografia. 



O lugar é uma particularidade do território usado. E como se pode discutir a 

qualidade e o futuro dos hospitais sem discutir a dinâmica dos lugares? 

O aumento da pobreza nos lugares tem repercussão em todas as esferas da 

sociedade. Eventos como homicídios, seqüestros relâmpagos ou epidemias de dengue e 

febre amarela, aumento de casos de tuberculose, entre outros, evidenciam as condições de 

vida das pessoas nos lugares — alimentação, habitação, saúde, educação e lazer. Assim, 

os eventos denominados como violência e determinadas doenças, por exemplo, ocorrem em 

lugares que não dão a possibilidade à sua sociedade de realização de algumas dessas 

condições fundamentais da vida. 

No município de Campinas, o mapeamento realizado pela Prefeitura sobre o Índice 

de Condição de Vida da População (ICV), em 2001, mostra que: 36,4% do território 

campineiro tem os piores ICVs (entre 1,1 e 1,9); 29,5% do território tem ICV entre 2,0 e 2,5; 

e 31,8% do território apresenta os melhores ICVs, variando entre 2,6 e 3,4. Esse índice é 

calculado segundo a região de cada unidade básica de saúde (total de 45) e com base nos 

dados populacionais, como por exemplo, acesso à educação e saúde, renda, incidência de 

doenças como tuberculose, taxa de mortalidade, entre outros aspectos. Os lugares que 

tiveram os piores índices de condição de vida são os espaços opacos de Campinas. A 

existência do indivíduo nesses espaços torna-o desprovido de técnicas, informações e 

recursos financeiros para realizar algumas de suas ações de sobrevivência. 

Os serviços de saúde como os hospitais, dentro desse contexto, realizam conexões 

geográficas3 com espaços opacos e luminosos, a partir do uso do território pela saúde. Os 

serviços gratuitos, conveniados ao SUS, vão se conectar principalmente com os espaços 

opacos, já que a população desses lugares não tem, na maioria das vezes, condições de 

atuarem como consumidoras e usarem os serviços de saúde particulares. A opacidade dos 

lugares indica que os recursos econômicos e a própria organização territorial são 

desfavoráveis à realização de muitos usos, inclusive de acesso a serviços de saúde, 

públicos ou privados, de boa qualidade.  

O hospital é um objeto técnico moderno, de alta densidade técnica, científica e 

informacional, ele é seletivo e raro (Labasse e Rochefort, 1965) no território. Os avanços 

técnicos não significam necessariamente a diminuição das desigualdades sócio-espaciais 
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(Pessini, 200:3). Então, há a necessidade de geração sistemática de informações 

territorializadas, georreferenciadas, pois o conhecimento dos lugares é a base para as 

ações futuras de saúde. E o hospital não está fora desses processos. 

O estudo do território usado pela a saúde a partir de um hospital universitário 

inserido no Sistema Único de Saúde, como é o caso do Hospital das Clínicas da Unicamp, 

torna-se importante para o entendimento da manutenção e da transformação desse sistema 

ao longo do tempo. Esse entendimento passa necessariamente pela compreensão do que é 

o lugar e de como se dá a dinâmica de produção de espaços luminosos e opacos, ou seja, 

das desigualdades sócio-espaciais. 

 A contribuição da Geografia para o debate sobre os serviços de saúde no âmbito 

dos lugares é fundamental. Tanto no que diz respeito ao impacto desses serviços nos 

lugares onde ele se instala, quanto em relação ao impacto dos eventos desses lugares nos 

serviços — seja no uso, na reorganização e na função dos equipamentos de saúde. 
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