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RESUMO 
 
O presente trabalha tem o objetivo analisar o processo de 
globalização que expande-se em todo território, com à 
ideia de "aldeia global", entretanto, ocorre o aumento da 
desigualdade social entre os povos, as nações e as 
nacionalidades. Os territórios e as fronteiras não refletem 
somente o exercício de dominação e de autoridade de 
um povo, mas, ao mesmo tempo, são áreas de novas 
alianças e identidades sociais e culturais - criam e 
recriam outras alternativas para suprir suas necessidades 
humanas básicas, como saúde, alimentação, moradia e 
entre outros. Cabe salientar, o Sistema Único de Saúde 
(SUS), onde muitos estrangeiros procuram o serviço de 
saúde no Brasil, devido a universalidade, a gratuidade e a 
equidade. Enfim, há a necessidade de alavancar uma 
política pública que fortaleça a união dos países para 
garantia de uma saúde pública universal.  
 
Palavra-chave: Globalização. Território. Fronteira. 
Saúde.  
 
ABSTRACT 
 
This work aims to analyze the process of globalization 
that expands throughout the territory, with the idea of 
"global village", however, there is increased social 
inequality among peoples, nations and nationalities. The 
territories and borders not only reflect the exercise of 
domination and authority of a people, but at the same 
time, are areas of new alliances and social and cultural 
identities - create and recreate other alternatives to meet 
their basic human needs such as health , food, housing 
and so on. It should be noted, the Unified Health System 
(SUS), where many foreigners seeking health care in 
Brazil, due to universality, gratuity and equity. Finally, 
there is the need to leverage a public policy that 
strengthens the union of countries to guarantee a 
universal public health. 
 
Keyword: Globalization. Territory. Border. Health. 

 

                                                           
1
 Estudante de Pós-Graduação. Universidade Federal de Pelotas (UFPel). E-mail: 

zizajag@yahoo.com.br 
2
 Doutora. Universidade Federal de Pelotas (UFPel). 

3
 Doutora. Universidade Federal de Pelotas (UFPel). 

mailto:zizajag@yahoo.com.br


 
 

                  

 
Introdução 

(...) os fatos sociais ainda não são de modo nenhum os 
produtos da liberdade humana, mas resultados naturais da 
atuação cega de forças antagônicas. Max Horkheimer, 1933 

A globalização é vista como um processo histórico e social de imensas 

proporções, modificando drasticamente os quadros sociais e políticos referentes aos 

indivíduos e as coletividades. Rompe e recria a mapa do mundo, inventa outros 

processos, outras estruturas e outras formas de sociabilidade que são impostos aos 

povos, nações e nacionalidades. 

Destarte, a globalização remete a imagem de homogeneização sócio-

cultural, econômica e espacial, porém este conceito é extremamente equivocado, pois 

ocorre a homogeneização do capital e da elite mundial e a homogeneização da 

miséria e da exclusão sócio-espacial. Desta forma, a globalização ocasiona a 

fragmentação dos territórios, isto é, a liberdade do capital financeiro anda livremente 

sem a presença do Estado, no entanto,  impõe o bloqueio ao capital humano com 

diversas barreiras físicas e burocráticas. 

Desta forma, os territórios e as fronteiras refletem o exercício de 

dominação e de autoridade de um povo em particular, formalmente protege os países 

na sua soberania e delimitam estados e municípios. São espaços de interação  e de 

conflito, mas, ao mesmo tempo, são áreas de novas alianças e identidade sociais e 

culturais.  

As fronteiras transformam suas determinações como o limite, o espaço da 

diferença e modificam tornando-se porosa, aberta para aproximação principalmente no 

campo das políticas sociais. Cabe destacar, no campo saúde no Brasil através dos 

princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), com a universidade, a 

integralidade, a territorialidade atende diversos estrangeiros garantindo o direito a vida 

de todos que vivem no território nacional. 

1. Globalização  

O mundo inteiro é uma ficção. A chamada “aldeia global” não 
existe. É apenas uma construção. Eu sempre desconfio de 
tudo o que é apresentado como sendo global, pois falta sentido 
a esse conceito. Meu ponto de partida são os valores. Estes 
podem até se tornar mundiais, mas o ponto de partida é local. 
Milton Santos 
 



 
 

                  

A partir dos anos 90, observa-se a intensificação e o aprofundamento de 

mudanças substantivas na dinâmica do capitalismo internacional, através da 

mundialização do capital, ou seja, onde todos os países estão interligados como uma 

aldeia global, este processo conhecido como globalização.  

A globalização é um conjunto de transformações políticas e econômicas 

mundiais, que tem como base a integração dos mercados numa “aldeia global”, 

gerando uma economia unificada, reduzindo a soberania do Estado e impondo-se 

através das grandes empresas multinacionais e transnacionais, que ditam as regras 

do livre mercado e da competitividade entre países.  

Esse processo tem sido acompanhado por uma intensa revolução nas 

tecnologias de comunicação, transporte e informatização, que por sua vez eliminou a 

distância e reduziu o tempo, permitindo que as pessoas conversem entre si, 

atravessando fronteiras e oceanos momentaneamente. Por outro lado, há um regresso 

à barbárie, uma crescente brutalidade e uma desumanidade que acabam com velhos 

padrões de relacionamento, levando ao individualismo e a disputa entre países e entre 

pessoas. 

Esse sistema vem se expandindo nos países em desenvolvimento, 

gerando mão-de-obra e matéria prima mais barata e produzindo o aumento do 

desemprego, da terceirização e dos contratos por tempo determinado. 

...investimentos estrangeiros em espaços nacionais diferenciados, com base 
na adoção de um modelo único, segundo o qual multinacionais penetram 
indistintamente nos mercados, sem restrições por parte dos Estados 
nacionais, provocando situações de desemprego em massa, queda dos 
salários reais, precarização das condições de trabalho e até mesmo a 
ameaça de um ‘dumping social’, resultado de um jogo de forças desigual 
entre nações que participam desigualmente do chamado mundo globalizado 
(BÓGUS, 1997, p. 168). 

Conforme Milton Santos (2012) o mesmo faz uma discussão sobre a 

percepção enganosa, deve-se considerar a existência de pelo menos três mundos 

num só: a globalização como uma fábula; a globalização como perversidade; uma 

outra globalização.  

A globalização como uma fábula, trazendo o discurso em torno da 

homogeneização do planeta, porém as diferenças locais são aprofundadas, onde o 

mundo torna-se mais desunido, tornando mais distantes o sonho de uma cidadania 

verdadeiramente universal, ocasionado a disparidade entre países, regiões e cidades 

com a exacerbação das desigualdades econômicas, políticas e sociais. 



 
 

                  

...o processo de globalização acaba tendo, direta ou indiretamente, influência 
sobre todos os aspectos da existência: a vida econômica, a vida cultural, as 
relações interpessoais e a própria subjetividade. Ele não se verifica de modo 
homogêneo, tanto em extensão quanto em profundidade, e o próprio fato de 
que seja criador de escassez é um dos motivos da impossibilidade da 
homogeneização. Os indivíduos não são igualmente atingidos por esse 
fenômeno, cuja difusão encontra obstáculos na diversidade das pessoas e na 
diversidade dos lugares. Na realidade, a globalização agrava a 
heterogeneidade, dando-lhes mesmo um caráter ainda mais estrutural 
(SANTOS, 2012, p. 143). 

Assim, a globalização apresenta a sua perversidade criando a mais-valia4 

como caráter universal, pois proporciona as empresas a expandir-se e crescer sua 

produtividade e o seu lucro, havendo a competitividade5 entre as grandes 

multinacionais para conquistar cada vez mais outros territórios. Conforme Santos 

(2012, p. 42): 

Fala-se, também, de uma humanidade desterritorializada, uma de suas 
características sendo o desfalecimento das fronteiras como imperativo da 
globalização, e a essa ideia dever-se-ia uma outra: a da existência, já agora, 
de uma cidadania universal. De fato, as fronteiras mudaram de significação, 
mas nunca estiveram tão vivas, na medida em que o próprio exercício das 
atividades globalizadas não prescinde de uma ação governamental capaz de 
torná-las efetivas dentro de um território. A humanidade desterritorializada é 
apenas um mito. Por outro lado, o exercício da cidadania, mesmo se avança 
a noção de moralidade internacional, é, ainda, um fato que depende da 
presença e da ação dos Estados nacionais.   

  No universo da globalização, o espaço geográfico cria novos contornos, 

novas características e novas definições, ocasionando a fragmentação do território, 

isto é, escassa oportunidades de convivência e solidariedade.  

 O território observa dois opostos ocasionados pela globalização, isto é, 

de um lado instala-se uma nova ordem política e econômica e por outro lado ocorre a 

produção acelerada da miséria, do excluído e da marginalidade, considerado por 

Santos (2012) a esquizofrenia do espaço.  

Desta forma, urge a necessidade de potencializar a solidariedade entre os 

territórios, na busca de uma outra globalização, visa a união e a mistura dos povos, 

das raças, das culturas, dos gostos e dos continentes. Conforme Santos (2012, p. 109) 

“...cria-se uma solidariedade comum dos agentes exercendo-se sobre um território 

comum”.   

                                                           
4
 A mais valia é a expressão precisa do grau de exploração da força de trabalho pelo capital ou 

do trabalhador pelo capitalismo (MARX, 2013).  
5
 “A competitividade é uma espécie de guerra em que tudo vale e, desse modo, sua pratica 

provoca um afrouxamento dos valores morais e um convite ao exercício da violência” 
(SANTOS, 2012, P. 57). 



 
 

                  

Trata-se a integração solidária através da horizontalidade das políticas 

com intuito de observar os interesses da população percebendo a sua objetividade e 

sua subjetividade em suas relações sociais neste território.   

...o território não é apenas o lugar de uma ação pragmática e seu exercício 
comporta, também, um aporte da vida, uma parcela de emoção, que permite 
aos valores representar um papel. O território se metamorfoseia em algo mais 
do que um simples recurso e, para utilizar uma expressão, que é também de 
Jean Gottmann, constitui um abrigo (SANTOS, 2012, p. 112). 

   Nesta outra globalização – homem – torna-se o centro da discussão e do 

interesse. Desta forma, ele será o foco da política e da economia no intuito da 

emancipação social deste sujeito que se encontra a margem da sociedade, conforme 

Santos (2012, p. 118) “para encontrar no próprio homem a base e o motor da 

construção de um novo mundo”.  

Enfim, a globalização transforma drasticamente o território, o espaço e o 

tempo, através de discurso de fábulas de unificação das nações, todavia o que 

observamos e a sua perversidade com a ausência de solidariedade entre nações e 

aumento da xenofobia em todo mundo. Entretanto, é urgente a necessidade de uma 

outra globalização através da união de todos e o respeito a todas diferenças.   

Mas sua cultura, por ser baseada no território, no trabalho e no cotidiano, 
ganha a força necessária para deformar, ali mesmo, o impacto da cultura de 
massas. Gente junta cria cultura e, paralelamente, cria uma economia 
territorializada, uma cultura territorializada, um discurso territorializado, uma 
política territorializada. Essa cultura da vizinhança valoriza, ao mesmo tempo, 
a experiência da escassez e a experiência da convivência e da solidariedade. 
É desse modo que, gerada de dentro, essa cultura endógena impõe-se como 
um alimento da política dos pobres, que se dá independentemente e acima 
dos partidos de das organizações (SANTOS, 2012, p. 145) 

2. Território 

 

O território é categoria da geografia que expressa questões políticas do 

espaço (COSTA, 1992). Desta forma, ao pensar o território reflete olhar o território 

como conceito, sendo oportuno para a análise desta totalidade, isto é, o espaço 

geográfico sua articulação política e econômica. 

No século XIX, o autor Ratzel define a compressão sobre a relação entre 

território e política, sendo para o mesmo o Estado Nacional e amplia a política clássica 

da “geografia política dos Estados” (RAFFESTIN, 1993). Assim, permanece 

atualmente a concepção tradicional, exclusivamente ligada ao Estado é a sua política, 



 
 

                  

a ideia de território aparece como aquele chão ou solo em que determinado Estado 

Nação exerce sua soberania.  

Entretanto, ocorre uma nova concepção, conforme Milton Santos “o 

território era base, o fundamento do Estado-Nação que, ao mesmo tempo o moldava. 

Hoje, quando vivemos uma dialética do mundo concreto, evoluímos da noção pós-

moderna de transnacionalização do território” (1994, p.15).  

Desta forma, o território abrange todas as esferas de ações e todas as 

dimensões de seu uso, compreendido como território usado6, espaço banal7, espaço 

de todos8 – todo o espaço geográfico (SANTOS, 1996). Remete entender o espaço 

geográfico como um conjunto indissociável e dialético de sistemas de objetos e de 

ações.  

Assim, o conceito de território deve ser renovado considerando a 

indissociabilidade dos sistemas de ações e da materialidade da vida das sociedades, 

ou seja, tem que considerarem quais são os conteúdos do território, do que ele é 

constituído, quais objetos e ações que animam, quais são os seus usos e quais as 

implicações deles resultantes (PEREIRA, 2011).  

Desta maneira, compreender a teoria do geógrafo David Harvey define a 

Teoria do Desenvolvimento Geográfico Desigual, como: 

 

...visa compreender o funcionamento do capitalismo num âmbito geográfico, 
apontando como a dinâmica da acumulação do capital pode alterar o espaço 
e as formas de espacialidade, gerando desigualdades entre os territórios. Os 
desenvolvimentos geográficos são considerados, como fortemente 
influenciados pela acumulação do capital, pela ação do homem na natureza 
(inserção material na “teia da Vida” sócio-ecológica), pela busca de redução 
do tempo de giro do capital (compressão espaço-tempo) e pelos conflitos 
territoriais em diferentes escalas geográficas (municipais, estatal, regional, 
nacional, internacional); isto é, por suas quatro condicionalidades (2004, p. 
75).     

  

É de extrema importância salientar a relação do tempo9 e do espaço10 que 

se encontra em constante movimento, pois proporciona uma ampla visão sobre a 

                                                           
6
 Território usado constitui-se como um todo complexo onde se tece uma trama de relações 

complementares e conflitantes (SANTOS, 2000). 
7
 Espaço banal leva em conta todos os elementos e a perceber a inter-relação entre os 

fenômenos (SANTOS, 2000). 
8
 Espaço de todos constitui o território usado e o espaço banal (SANTOS, 2000). 

9
 O tempo não pode ser considerado fixo, e nem pode haver um sentido único do tempo. O 

sentido do tempo para as sociedades muda de acordo com as inserções de novas práticas 
materiais, e por isso, modificam-se as maneiras de enxergar o mundo. O tempo pode 
configurar-se de várias formas a depender de como os processos materiais são acelerados ou 
desacelerados pelas ações humanas. É, por isso, diferentes formações sociais no decorrer da 
história da humanidade tiveram diferentes sentidos de tempo, tais como, os tempos: acelerado, 
retardado, explosivo, ilusório, permanente, errático, cíclico. O sentido de tempo para as 



 
 

                  

lógica da interação entre ambiente territorial – aqui incluído o sistema econômico, 

político, ambiental, social e cultural, ou seja, proporciona uma visão geográfica do 

desenvolvimento territorial do capitalismo. Compreender o rearranjo espacial11 como 

um espaço de múltiplas tensões e interesses, assim entender o território como 

potencial de mobilização e de mobilidade humana. 

Destarte, o espaço material12 que funciona como múltiplas determinações, 

de modo que nenhum de seus significados pode ser propriamente compreendido de 

forma isolada, mas diversas culturas e crenças, ou seja, um campo rico em 

possibilidades. 

Desta forma, a necessidade de compreender a relação local-global, com o 

intuito de observar a relações entre cidades e países, é de extrema importância 

principalmente para as áreas de fronteiras.  

 

3. Fronteira 

 

“A desvalorização do mundo humano aumenta em proporção 
direta com a valorização do mundo das coisas” Karl Marx.  

 

No Brasil, a Lei n°6.634 que dispõe sobre a faixa de fronteira, tem foco 

exclusivo sobre questões de segurança nacional. Essa Lei, de 1979, portanto do 

período em que o País encontrava-se em regime de exceção, encontra-se 

desatualizada em relação às diretrizes para o desenvolvimento da Faixa de Fronteiras.  

Todavia, a necessidade de uma política não focada somente na segurança 

nacional, mas na integração entre países para o fortalecimento da cidadania de todos 

os sujeitos que habitam nestes territórios.   

O Brasil possui uma faixa de fronteira extensa (15.719 km), 

tradicionalmente tratada como local de isolamento que se configura atualmente como 

uma área de baixo desenvolvimento sócio-econômico marcada por profundas 

                                                                                                                                                                          
sociedades que viveram no feudalismo é completamente diferente do tipo de tempo vivenciado 
pelas sociedades capitalistas (HARVEY, 1992, p. 205-206). 
10

 O espaço é tratado como algo imóvel, fixo, não dialético, dentro do que ocorre no processo 
social e, portanto, o espaço não é um produto da ação social (HARVEY, 1992).  
11

 Rearranjo espacial e a “escala intermediária” alocadas entre a postulação mais abstrata dos 
mecanismos de reprodução do capital e sua configuração imperialistica posterior, o que 
significa a atenção mais detalhada às possíveis formas de combinação entre uma Teoria da 
localização e a análise dos investimentos fixos e imobilizados, e a criação obrigatória da 
paisagem geográfica para facilitar a acumulação através da produção e da circulação 
(HARVEY, 2005). 
12

 Constitui um lugar de fato, um terreno sobre o qual e a partir do qual a atividade política 
emerge. (MITCHELL, 2003, p. 129). 



 
 

                  

desigualdades sociais (GIOVANELLA; GUIMARAES; NOGUEIRA; LOBATO; 

DAMACENA, 2007, p. 253).  

Essas faixas são consideradas heterogêneas, pois apresenta em sua linha 

espaços diferenciados em aspectos históricos, culturais, étnicos, econômicos, sociais. 

Desta forma, surge a necessidade de compreender toda a complexidade que envolve 

este local, isto é, fronteira.  

Desta forma, a necessidade de visualizar a dimensão política, pois pensar 

as diferentes maneiras como espaço e espaço-tempo são usados, com o intuito de 

definir certas condições de possibilidade para engajamento critico, ou seja, abre 

possibilidades de políticas alternativas e observar como moldamos nosso meio e o 

modo como representamos e vivemos.  

Assim, é indispensável à união destas nações como um espaço concreto 

da vida social na criação de políticas que fortaleçam e que potencializam os direitos 

humanos de todos os habitantes nesta linha de fronteira.    

 

4. Fronteira e Saúde  

 

A busca de atendimento por população de outros países é uma realidade 

nos serviços de saúde de municípios de fronteiras, e exerce pressão crescente à 

proporção que os sistemas municipais de saúde se organizam e criem parcerias que 

possam contribuir para o fortalecimento do cuidado nos dois países.  

Na pesquisa elaborada Vera Nogueira (2007) relata que os secretários 

municipais de saúde têm considerado que estrangeiros têm direito ao atendimento no 

SUS, mas apresenta algumas barreiras como o acesso restrito ao direito. Pois, a 

Constituição Federal de 1988 afirma a saúde como “Direito de todos e dever do 

Estado”, e a Lei n° 8080 ao regulamentar o texto constitucional, reitera que “Saúde é 

um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 

indispensáveis para seu pleno exercício”. Desta forma, a legislação em saúde não se 

refere especificamente ao acesso de estrangeiros ao SUS, depreende-se do texto 

legal que o direito universal à saúde transcende os cidadãos brasileiros natos ou 

naturalizados, pois se refere a todos os seres humanos, e que o acesso universal ao 

SUS deve ser garantido às pessoas independente de nacionalidade. Conforme o 

artigo 5° da Constituição Federal fala que “Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade...” 

conclui que estrangeiros residem tem os mesmos direitos sociais dos brasileiros, 



 
 

                  

segundo o Estatuto do Estrangeiro (Lei n°6.815 de 19 de agosto de 1980) no seu 

artigo 95 “O estrangeiro residente no Brasil goza de todos os direitos reconhecidos aos 

brasileiros, mas termos da Constituição e das leis”.  

Assim, a necessidade de iniciativas locais de cooperação entre gestores e 

principalmente a responsabilidade destas pessoas para implantar uma saúde de 

qualidade e com o compromisso do bem-estar de todos os cidadãos que necessitam. 

 

A tarefa é mais complexas e a garantia do direito à saúde para além das 
fronteiras insere-se em movimento supranacional. É necessário somar vozes 
com movimentos pela cidadania global, de universalização de direitos, em um 
mundo sem fronteiras não apenas para mercados e capitais, mas 
principalmente para as pessoas (GIOVANELLA; GUIMARAES; NOGUEIRA; 
LOBATO; DAMACENA, 2007, p. 264). 

 

Cabe destacar, que os municípios de fronteiras do Brasil tem tido grande 

dificuldade em prover os seus municípios de atenção integral à saúde. A ausência de 

recursos humanos especializados, a insuficiência de equipamentos para realização de 

procedimento de média e alta complexidade, e a distância entre os municípios e os 

centros de referência. Também a dificuldade de planejamento de provisão dessas 

políticas, em função da população flutuante que utiliza o sistema e que, no caso 

brasileiro, não é contabilizada para os repasses financeiros do SUS. 

 

Quanto aos governos municipais estes normalmente são mal-aparelhados e 
apresentam volume de arrecadação que não permite a promoção de 
relevantes mudanças no cenário local. Ademais, em muitas fronteiras 
brasileiras, populações vizinhas flutuantes invadem os serviços e utilizam 
bens públicos disponibilizados, dada a inexistência ou falta de qualidade em 
seus próprios países, fato recorrente no setor saúde, em que a universalidade 
do SUS configura-se em muitos casos, como a única opção de atenção à 
saúde para os munícipes de países vizinhos (GADELHA; COSTA, 2007, p. 
218). 

 

A partir da proposta do SIS-Fronteiras, voltado para a integração da saúde 

com os dez países sul-americanos que fazem fronteiras com o Brasil, visando a 

melhoria da qualidade de vida da população, como principalmente subsidiar o 

processo de harmonização de saúde entre os países, necessária para o 

estabelecimento de marcos legais para a integração, otimização e qualificação da 

atenção prestada nas fronteiras (BRASIL, 2005).   

Desta forma, torna-se um grande desafio a consolidação desta proposta do 

SIS-Fronteiras, principalmente o compromisso dos gestores na aplicabilidade deste 

sistema na união dos países para a garantia do direito à cidade. 

 



 
 

                  

O direito à cidade está muito longe da liberdade individual de acesso a 
recursos urbanos: é o direito de mudar a nós mesmos pela mudança da 
cidade. Além disso, é um direito comum antes de individual já que esta 
transformação depende inevitavelmente do exercício de um poder coletivo de 
moldar o processo de urbanização. A liberdade de construir e reconstruir a 
cidade e a nós mesmos é, como procuro argumentar, um dos mais preciosos 
e negligenciados direitos humanos (HARVEY, 2012, p. 74).  

 

Destarte, a importância de iniciativas que fortaleçam a proteção social13 de 

todos os sujeitos que vivem em área de fronteira na garantia das necessidades 

humanas básicas, segundo Potyara Pereira (2007, p. 36) “as necessidades humanas 

básicas estão na base da concretização de direitos fundamentais por meio das 

políticas sociais”.  

Conforme Sposati (1998, p.34): 

... política social é um mecanismo que o Estado utiliza para intervir no 
controle das contradições que a relação capital-trabalho gera no campo da 
reprodução e reposição da força de trabalho, ou ainda que cumpre uma 
função ideológica na busca do consenso a fim de garantir a relação 
dominação-subalternidade e, intrinsecamente a esta, a função política de 
alívio, neutralização das tensões existentes nessa relação (...), mas também 
é o espaço de articulação das pressões e movimentos sociais dos 
trabalhadores pela ampliação do atendimento de suas necessidade e 
reivindicações.  

 Contudo, a política social é um mecanismo dialético que busca através dos 

movimentos sociais a garantia dos direitos sociais, considerado por Pisón (1998) “Los 

derechos sociales, se busca, en realidad, la remoción de los obstáculos al ejercício 

concreto de la liberdad”. 

Considerações finais 

A globalização é um processo que visa a integração das nações, através 

de uma "aldeia global", porém observa-se o aumento da disparidade entre os países e 

principalmente o livre acesso ao capital financeiro para alguns e nenhuma abertura 

para capital humano para muitos. Desta forma, as necessidades humanas básicas dos 

sujeitos que vivem em área de fronteira não são supridas, pois não há uma política 
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 “Proteção social é um conjunto amplo que, desde meados do século XX, engloba a 
seguridade social (ou segurança social), o asseguramento ou garantia à seguridade e políticas 
sociais. A primeira constitui um sistema programático de segurança contra risco, 
circunstancias, perdas e danos sociais cujas ocorrências afetam negativamente as condições 
de vida dos cidadãos. O asseguramento identifica-se com as regulamentações legais que 
garantem ao cidadão a seguridade social como direito. E as políticas sociais constituem uma 
espécie de política pública que visa concretizar o direito à seguridade social, por meio de um 
conjunto de medidas, instituições, profissões, benefícios, serviços e recursos programáticos e 
financeiros. Neste sentido, a proteção social não é sinônimo de tutela nem deverá estar sujeita 
a arbitrariedades, assim como a política social – parte integrante do amplo conceito de 
proteção – poderá também ser denominada de política de proteção social” (PEREIRA, 2007, p. 
16) .   



 
 

                  

pública que contemple a garantia dos direitos sociais básicos, como por exemplo a 

saúde.  

Entretanto, as fronteiras transformam suas determinações como o limite, o 

espaço da diferença e modificam tornando-se próximas principalmente no campo das 

políticas sociais. Cabe destacar que, no campo da saúde no Brasil, através dos 

princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), como a universalidade, a 

integralidade, a territorialidade se atende a diversos estrangeiros, garantindo o direito 

à vida de todos que vivem no território nacional. 

Destarte, a importância da consolidação do SIS-Fronteiras, voltado para a 

integração da saúde com os dez países sul-americanos que fazem fronteiras com o 

Brasil, para a união das políticas de saúde como um direito social inviolável de todos 

independentemente da nacionalidade ou da nação.   
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