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Depois pensa que sabe 
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ergue barricadas. 
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É tempo de acasalar: 
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Mauro Luis Iasi, 2008. 
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RESUMO 

 
A vigilância do estado de saúde da população é uma prática social e técnica historicamente 
relacionada à emergência do Estado moderno. O seu desenvolvimento histórico foi ancorado 
em uma concepção reducionista do processo saúde-doença e normalizadora da vida social, 
implicando inúmeros desafios à transformação de suas práticas, principalmente a partir da 
democratização do Estado e da saúde no Brasil, que originou o Sistema Único de Saúde 
(SUS). Nos municípios baianos, a vigilância epidemiológica é atualmente operada 
majoritariamente por enfermeiras. Nas primeiras décadas de República, embora a vigilância 
epidemiológica ainda não estivesse institucionalizada enquanto serviço é aberto um campo de 
ações de prevenção, controle e vigilância de doenças no Brasil, em paralelo com a 
conformação de um campo de formação e trabalho para enfermeiras de saúde pública e 
visitadoras sanitárias. Este estudo teve como objetivo descrever historicamente a inserção de 
enfermeiras nas ações de vigilância epidemiológica na Bahia, considerando o período 
compreendido entre 1920 e o final da década de 1970. A reconstituição histórica da inserção 
da enfermeira nas ações de vigilância epidemiológica foi realizada através de um estudo 
descritivo e exploratório utilizando fontes escritas primárias e secundárias. A narrativa 
historiográfica traçada acerca desta participação foi delimitada cronologicamente em dois 
períodos: 1925 a 1940 e 1950 a 1970, em função do modo como se inserem e atuam as 
enfermeiras na saúde pública e é organizada a formação destas trabalhadoras no estado da 
Bahia. Atuante no âmbito da administração e supervisão das ações, as enfermeiras de saúde 
pública participaram da construção histórica das ações de vigilância na Bahia em todo o 
período estudado. Entre 1925 e 1940, foram identificados quatro papéis concernentes a 
atuação de enfermeiras: auxiliar, fiscalizar, educar/higienizar e assistir socialmente. Sem 
modificações substanciais na concepção de saúde que embasou as ações de VE desde 1920, 
no contexto de hegemonia da tecnificação e especialização das práticas de saúde entre 1950 e 
1970, as enfermeiras participam predominantemente nas ações curativas no âmbito hospitalar. 
As ações de vigilância são operadas por enfermeiras trabalhadoras da saúde pública, 
mantendo seu caráter vertical e fragmentado em relação às necessidades de saúde da 
população. Os programas sanitários e o poder supostamente neutro da ciência fornecem os 
insumos para as campanhas de erradicação de doenças transmissíveis que impulsionam a 
consolidação do serviço de vigilância epidemiológica na Bahia. Deste modo, durante o 
período considerado neste estudo (1920-1970), a atuação de enfermeiras revelou uma prática 
vigilante, prontamente disposta a aplicar orientações normalizantes às complexas condições 
de vida e saúde das pessoas e restritas apenas ao escopo de prevenção de doenças 
transmissíveis. Por fim, o estudo da presença histórica da enfermeira nas ações de vigilância 
na Bahia, no período delimitado neste trabalho, evidenciou que as práticas de vigilância se 
operam em espaços sociais e de poder e a participação de enfermeiras neste âmbito revelou 
que estas trabalhadoras historicamente contribuíram para as práticas ideológicas e 
mantenedoras da ordem social vigente, realizadas principalmente visando vigiar e adestrar os 
corpos da população trabalhadora. 
 
 
 
Palavras - Chave: Enfermeiras. Vigilância Epidemiológica. Saúde Pública 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Este estudo tem como objeto a inserção histórica da enfermeira nas ações de vigilância 

epidemiológica (VE) no estado da Bahia. Abrange o período das primeiras décadas após a 

proclamação da República, desde a profissionalização de enfermeiras e visitadoras sanitárias 

para atuação na Saúde Pública até 1970, quando a VE é institucionalizada enquanto serviço 

nas secretarias estaduais da saúde. 

A VE constitui uma área de intervenção de Estado, com caráter sistemático, permanente 

e funções consideradas de interesse público. Historicamente a vigilância do estado de saúde 

da população impede que a propagação de doenças e agravos coloque em risco os interesses 

da sociedade, do modo de produção econômico e da segurança pública (AGUILERA, 2004). 

No Brasil, apesar da VE, enquanto um conjunto organizado de práticas de saúde que 

privilegia a informação e a utilização do método epidemiológico em serviço, somente ter sido 

formalmente instituída na década de 1970, desde as primeiras décadas da República organiza-

se no país um campo de ações de prevenção, controle e vigilância de doenças, sobretudo em 

relação às quais a bacteriologia acreditava ter aportado conhecimentos e métodos para 

eliminação definitiva de agentes e vetores transmissores, a partir de uma concepção unicausal 

do processo saúde-doença (BREILH, 1980; BRASIL, 2005). 

Deste modo, a partir de 1920, com a Reforma Carlos Chagas, a centralização e 

expansão do aparelho burocrático da saúde no âmbito federal fortalece a autoridade estatal 

sobre o território nacional e direciona o desenvolvimento das ações de saúde pública nos 

estados brasileiros, incluindo a organização e a normatização da execução de medidas 

historicamente vinculadas ao campo da vigilância, como o isolamento e a notificação 

compulsória de doenças. Nesse momento, consoante os anseios de modernização do Estado 

brasileiro e a orientação higienista da política de saúde, a organização das ações de prevenção, 

controle e vigilância de doenças abre espaço para atuação de uma nova agente no espaço da 

administração e da assistência sanitária (BARREIRA, 1997; BRASIL, 2005; LIMA, 

FONSECA, HOCHMAN, 2005). 

Propiciou-se, assim, a conformação de um campo profissional eminentemente feminino, 

abrindo espaço para a sua atuação no aparato federal da saúde através da organização do 

Serviço de Enfermeiras e da criação, nos moldes nightingaleanos, de uma Escola de 
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Enfermeiras com o propósito de diplomar e instruir enfermeiras de saúde pública no Rio de 

Janeiro, então capital da República (BARREIRA, 1997, 2008). 

Ademais, como até a década de 1940 o quantitativo de enfermeiras diplomadas era 

insuficiente para atender as demandas do modelo assistencial campanhista em escala nacional, 

estimulou-se a criação de cursos com requisitos menos exigentes de ingresso para a formação 

e profissionalização de mulheres em atividades de visitação sanitária (FARIA, 2006). 

Estas trabalhadoras tiveram como atribuição, dentre outras, a realização da vigilância e 

da profilaxia de doenças transmissíveis, principalmente através dos preceitos higienistas da 

educação sanitária dirigida às modificações de hábitos e costumes das populações pobres do 

campo e da cidade (FARIA, 2006). Deste modo, 

 
[...] promovendo o controle da população mais pobre, mediante a vigilância e a 
educação sanitária [...] os atributos considerados intrínsecos à natureza feminina 
eram valorizados como indispensáveis à prestação de um cuidado, que era, ao 
mesmo tempo, técnico e abnegado. A profissão de enfermeira foi entendida como 
extensão do papel da mulher no recesso do lar, como esposa, como mãe e dona de 
casa, no desempenho de funções ligadas ao cuidado com o outro, mas em relação ao 
qual havia que se exercitar uma vigilância permanente (BARREIRA, 2008, p.588). 

 

Desde meados da década de 1920, sob um treinamento rigoroso em saúde pública, estas 

agentes constituíram parte da força de trabalho dos programas sanitários. Estes eram 

estruturados sob o formato de campanhas, com ações e decisões centralizadas no governo 

federal, e dos serviços assistenciais em centros de saúde e postos de higiene, organizados 

junto aos serviços sanitários estaduais e viabilizados através de acordos de cooperação 

internacional. Inicialmente tais acordos foram realizados com a Fundação Rockefeller e 

posteriormente com organismos como o Instituto de Assuntos Interamericanos (Iaia) 

(BARREIRA, 1997; FARIA 2006; CAMPOS, 2008). 

Ao longo da primeira metade do século XX, os interesses dos EUA sobre saúde, 

revelados na presença das agências de cooperação internacional, impulsionam a organização 

administrativa e assistencial das ações de saúde pública no Brasil, e em particular em alguns 

estados brasileiros (FARIA, 2006; CAMPOS, 2008). Considera-se que, embora a VE ainda 

não estivesse instituída em sistema de serviços, a ampliação da assistência básica à saúde, 

ainda que de modo precário e insuficiente, favoreceu o registro de informações sobre a 

situação de saúde e a execução de medidas de prevenção, controle e vigilância de doenças 

transmissíveis. 
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Contudo, depreende-se que esta expansão dá-se em conexão com as conjunturas 

políticas e econômicas locais, a depender dos interesses internos que envolveram as elites 

dirigentes e a burocracia médica e sanitária em cada estado. Somado a isto, não havia uma 

uniformidade no fomento da ampliação da saúde pública no território nacional, pois a 

Fundação Rockefeller direcionou parte considerável dos recursos técnicos e financeiros, até a 

metade dos anos 1940, para os estados que concentraram a produção econômica do país 

(FARIA, 1995). 

Na década de 1940, continuamente à centralização das ações de saúde por parte da 

esfera administrativa federal são organizados Serviços Nacionais, fragmentados para o 

controle de doenças específicas, verticalizando as campanhas de combate às doenças como a 

tuberculose, a malária e a lepra, integradas a execução pela esfera estadual (LIMA, 

FONSECA, HOCHMAN, 2005). Barreira (2008) destaca a participação, nessa época, de 

enfermeiras de saúde pública no Serviço e na Campanha Nacional contra a Tuberculose 

(CNCT). 

Nesse momento, os moldes norte-americanos de ensino e pesquisa em saúde pública 

continuam influenciando a agenda das agências internacionais e o direcionamento 

institucional da política de saúde brasileira. Segundo Campos (2008), os EUA colaboraram, 

através do Serviço Especial de Saúde Pública (Sesp), com a formação e o treinamento de 

enfermeiras no Brasil para atuar na erradicação de doenças tropicais, especialmente nas áreas 

de produção de matéria-prima para a indústria bélica. 

Ao longo da segunda metade do século XX, desenvolvem-se nos EUA métodos de 

controle e vigilância de doenças, modelados pelos conhecimentos da epidemiologia clássica 

os quais foram aplicados no Brasil no bojo do modelo assistencial campanhista, precursor da 

organização da VE (SILVA JUNIOR, 2004). Cabe assinalar que, nesse contexto, pressões 

econômicas vinculadas à expansão nacional do complexo médico-industrial relegaram a 

segundo plano as ações de Saúde Pública, cuja atuação ficou restrita às campanhas pontuais e 

de baixa eficácia, subalternas a ação curativa dirigida à recuperação da força de trabalho 

urbana (LIMA, FONSECA,HOCHMAN 2005). 

Na década de 1960, os esforços da Organização Mundial da Saúde (OMS) para 

erradicação da varíola organizam a VE como serviço no Brasil, no âmbito das Secretarias 

Estaduais da Saúde (SES), sob a coordenação da Fundação de Serviços de Saúde Pública 

(FSESP), que passa a assumir nacionalmente a coordenação das ações de controle e 

prevenção de doenças (WALDMAN, 1991). Na esfera local, nos centros de saúde, inclusive 
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nas unidades sanitárias fomentadas através da FSESP, historicamente as enfermeiras de saúde 

pública realizavam atividades de prevenção, controle e vigilância de doenças (BORGES, 

1980). 

Em 1975 formaliza-se o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SNVE), 

estruturando-se permanentemente unidades de VE em cada estado brasileiro. A 

institucionalização da VE em sistema de serviços, naquele momento, ocorre como uma 

medida administrativa relacionada à contenção de epidemias, que ressurgiam em um contexto 

de crise econômica e social, arranhando a legitimidade do Estado ditatorial (PINTO, 

SILVANY NETO, 1994). 

A afirmação da saúde como direito de todos e dever do Estado na década de 1980 

implica desafios para a transformação da prática de VE, já que apesar dos esforços para sua 

reorientação, conforme os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), no 

contexto atual esta prática permanece estanque, orientada por uma lógica normativa e 

hierarquizada e desenvolvida nos moldes clássicos, supervalorizando os agravos de 

notificação compulsória, especialmente em relação às doenças transmissíveis. Desta forma, a 

VE tem encontrado dificuldades para subsidiar práticas pautadas nas necessidades sociais de 

saúde e no trabalho no território na esfera dos sistemas municipais de saúde, em conformidade 

a concepção ampliada de saúde que embasa o SUS (PAIM, 2008; HAMMANN, 

LAGUARDIA, 2000; SANTOS, 2010). 

Um estudo recente mostrou que no estado da Bahia 69% das coordenadoras de VE 

municipal são enfermeiras. Ademais, localmente na esfera da atenção primária à saúde, esta 

categoria profissional assume a coordenação e a operacionalização das ações de VE, 

principalmente nas unidades de saúde da família (SANTOS, 2010), estratégia utilizada 

atualmente para reorientação dos modelos de atenção que convivem de maneira 

contraditória/complementar no Brasil: o modelo sanitarista e o médico assistencial privatista 

(PAIM, 2008). 

Considera-se que a VE, teoricamente referenciada em práticas pautadas na promoção da 

saúde, na integralidade da atenção e na equidade do cuidado, é um instrumento estratégico na 

condução das políticas de saúde no SUS (SANTOS, 2010) e que enfermeiras, a partir de sua 

inserção nestes serviços, poderão protagonizar as transformações na prática de VE. 

Entretanto, antes da institucionalização do SUS, pode-se afirmar que as enfermeiras de 

saúde pública e as visitadoras sanitárias, atuantes na ação sanitária desde 1920, foram 
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indispensáveis para a ampliação do controle de epidemias e endemias, tanto no âmbito da 

administração sanitária quanto na integração dos programas campanhistas verticalizados de 

assistência sanitária desenvolvidos nos estados brasileiros.  

A inserção quantitativa de enfermeiras na gestão municipal da VE na Bahia suscita 

indagações acerca da participação histórica destas profissionais nas ações de saúde pública, e 

consequentemente de VE, dado que a institucionalização da enfermagem moderna no Brasil 

dá-se em conjunção com a expansão destas ações nos estados brasileiros. 

Deste modo, considera-se neste estudo que uma prospecção histórica acerca do lugar 

que as enfermeiras ocuparam no setor saúde, em particular nas ações e nos serviços de VE ao 

longo do período estudado pode suscitar pontos de reflexão sobre seu papel nas 

transformações necessárias à prática de VE atualmente. 

Para isso, assume-se a enfermagem como um campo de prática social, integrada ao 

modo de produção capitalista, com suas configurações políticas, econômicas e ideológicas. 

 
As práticas sociais são concebidas como práticas constitutivas da sociedade, isto é, 
não há entre elas e a sociedade uma relação de externalidade. Ou seja, as ações, os 
instrumentos e as técnicas que configuram cada uma das práticas não se situam fora, 
acima ou ao lado das questões sociais e de suas conexões com a dimensão política e 
econômica (PEDUZZI, HAUSMAN, 2005, p.54). 

 

A motivação para realizar este estudo advém de afinidade com esta área temática, 

estimulada pelo estágio extracurricular realizado na Diretoria de Vigilância Epidemiológica 

do Estado da Bahia (Divep), onde pude perceber que apesar da VE constituir-se num campo 

de atuação multiprofissional, é grande a inserção das enfermeiras na gestão estadual e 

relevante o trabalho que realizam no SUS do estado. A bolsa de iniciação cientifica concedida 

pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (CNPq) no projeto 

intitulado “Avaliação da Gestão Descentralizada da Vigilância Epidemiológica no estado da 

Bahia” (Melo et al, 2008) também se constituiu em oportunidade para motivar meus estudos 

na área, sobretudo após o contato com a gestão municipal.  

Este estudo pode colaborar com a compreensão histórica da inserção da enfermeira de 

saúde pública no Brasil, e em particular âmbito do estado da Bahia. Deste modo, sua 

contribuição refere-se ao entendimento da participação de profissionais enfermeiras nas ações 

de prevenção, controle e vigilância de doenças e nos serviços de VE neste estado, desde a 

década de 1920 até o final da década de 1970, possibilitando revelar os condicionantes 

sociais, políticos e econômicos da inserção da enfermeira nas ações de VE. 
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Isto posto, este estudo busca responder a seguinte indagação: como se deu 

historicamente a inserção de enfermeiras nas ações de vigilância epidemiológica (VE) no 

estado da Bahia? 

Para contribuir com o debate sobre a temática têm-se como objetivo geral descrever 

historicamente a inserção da enfermeira nas ações de vigilância epidemiológica no estado da 

Bahia entre 1920 e o final da década de 1970. 
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2 DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

 

 

O ato de vigiar a saúde da população emerge como parte das práticas sanitárias no 

século XVIII para evitar que a propagação de doenças e agravos coloque em risco os 

interesses políticos e econômicos da burguesia nascente, no bojo da consolidação do Estado 

moderno capitalista (FOUCAULT, 1979; BARATA, 1987). 

Produto de uma sociedade que chegou a um determinado estágio de desenvolvimento, o 

Estado moderno, expressão dos interesses antagônicos entre o trabalho assalariado e os 

detentores dos meios de produção capitalista, encarrega-se desde a sua consolidação no século 

XVIII em manter a ordem política, econômica e social livre de epidemias e mortes, 

garantindo a reprodução do capital e em última instância os interesses das classes dominantes 

(FOUCAULT, 1979; MARX, ENGELS, 1998). 

No entanto, são muito antigos os registros de doenças e epidemias a interferir na vida 

singular e coletiva dos grupos humanos e diversos os modos de intervenção utilizados a cada 

época, relacionados com a própria concepção que se tem do processo de adoecimento 

(BARATA, 1987; SCLIAR, 2005). 

Deste modo, afirma-se que a constituição histórica da vigilância, enquanto campo de 

prática técnica e social, relaciona-se a uma lógica não-linear de rupturas e acúmulos de 

saberes acerca das epidemias e doenças, e a exigências político-sociais e sanitárias de 

intervenção na saúde da população a cada tempo e sociedade (FOUCAULT, 1979). 

No mundo ocidental, registra-se a utilização de instrumentos de observação continuada 

e análise de dados acerca do comportamento de doenças desde o século V.a. C na Grécia 

antiga, a partir dos estudos de Hipócrates, que já denotam um enfoque epidemiológico sobre o 

processo saúde-doença (SCLIAR 2005). 

Este modo empírico, que consistia em associar o impacto de fatores ambientais na saúde 

de indivíduos, não encontrou ressonância na sociedade medieval, onde predominou uma 

concepção mágico-religiosa das doenças, tidas como castigo divino emanado de um poder 

sobrenatural. Nesse período, a segregação social imputada aos indivíduos doentes possuía 

forte conotação religiosa, sendo os doentes considerados impuros (SCLIAR, 2005). 
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Como as idéias dominantes em uma realidade social são as idéias das classes 

dominantes a cada período histórico (MARX, ENGELS, 1998) evidencia-se que a Igreja 

Católica, detentora da hegemonia econômica e política, determinou as concepções de mundo 

e estabeleceu os mecanismos de regulação da vida social neste período. 

No final da Idade Média, o desenvolvimento das atividades mercantis realizadas através 

das grandes viagens marítimas marca o estabelecimento de uma medida empírica conhecida 

como quarentena no porto de Veneza, principal canal de comércio com o Oriente (SCLIAR, 

2005). Nesse momento, tal medida visou impedir a difusão de epidemias, que prejudicavam a 

acumulação capitalista realizada via capital comercial. 

A vigilância exercia-se predominantemente sobre pessoas enfermas e de modo 

empírico, já que pouco se conhecia sobre os elos presentes na ocorrência de doenças 

pestilenciais e epidêmicas, seja em relação à orientação mecanicista da teoria microbiana ou 

acerca das vertentes sociais e políticas da saúde, desenvolvidas posteriormente com os 

primeiros trabalhos epidemiológicos no século XVIII, sob os efeitos da industrialização e da 

socialização da prática médica na Europa (FOUCAULT, 1979;SCLIAR, 2005) 

A vigilância de doentes, consistindo em uma forma de exercício de poder sobre os 

corpos, configurada anteriormente ao surgimento do Estado moderno através do uso de 

“tecnologias próprias e relativamente autônomas” (MACHADO, 1979, p.XVI), desenvolveu-

se a partir do século XVIII como uma prática apoiada na estrutura do poder estatal, 

possibilitando o controle da ordem social capitalista sobre os indivíduos (FOUCAULT, 

1979). 

Nesse período, segundo Foucault (1979), o controle médico sobre a sociedade 

consolida-se garantindo ao mesmo tempo o desenvolvimento progressivo do hospital como 

espaço de cura, através de uma prática médica centrada no exame, no diagnóstico e na 

terapêutica individual, e no estabelecimento da saúde como um problema coletivo, na medida 

em que garantiria condições hígidas mínimas à constituição da força de trabalho, o que 

atendia aos interesses políticos e econômicos. Machado (1979) elucida que ambas as 

estratégias garantiram em seu apoio recíproco um mecanismo global de acumulação de 

capital, funcionando como órgãos de vigilância que uma classe social exerce sobre as classes 

desfavorecidas e justamente por isso, portadoras de uma ameaça coletiva. 

Deste modo, no século XVIII a doença passa a ser considerada um empecilho aos 

imperativos do trabalho e as necessidades do modo de produção capitalista emergente. Assim, 
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o corpo é investido de certas tecnologias disciplinares a fim de torná-lo mais dócil à ordem 

vigente e útil como força de trabalho capitalista (FOUCAULT, 1979).  

Nesse sentido, a vigilância instaurada sobre os corpos doentes pode ser considerada um 

dispositivo das estratégias do que Foucault (1979) conceituou como poder biopolítico, 

envolvendo o corpo determinado socialmente, na medida em que vigia, centraliza e organiza 

informações sobre as doenças não só dos trabalhadores, mas também deles como portadores 

do perigo coletivo. 

 

[...] o capitalismo, desenvolvendo-se em fins do século XVIII e início do século 
XIX, socializou um primeiro objeto que foi o corpo enquanto força de produção, 
força de trabalho. O controle da sociedade sobre os indivíduos não se opera 
simplesmente pela consciência ou pela ideologia, mas começa no corpo, com o 
corpo [...] o corpo é uma realidade biopolítica. A medicina é uma estratégia 
biopolítica (FOUCAULT, 1979, p.80). 

 

Assim, as bases da moderna vigilância ocidental, como instrumento disciplinador 

articulado à intervenção coletiva e de Estado, são consolidadas através do desenvolvimento da 

estatística, da clínica e da medicina social, em paralelo a constituição da epidemiologia 

enquanto disciplina científica (FOUCAULT, 1979; ALMEIDA FILHO, 2003).  

Ancorada na coleta sistemática de informações sobre os casos e contatos de doenças 

transmissíveis, a vigilância realizou-se sob a suposta neutralidade científica do conhecimento 

clínico. No processo de construção de seu saber técnico, baseado na investigação sistemática 

de casos na instituição hospitalar moderna, este conhecimento reforçou o estudo do unitário, 

do “caso” enquanto expressão do processo saúde-doença (FOUCAULT, 1979; ALMEIDA 

FILHO, 2003).  

Já o conhecimento estatístico desenvolveu-se no contexto do surgimento do Estado-

nação, com o empenho de segundo Almeida Filho (2003, p.04), “contar o povo como 

elemento produtivo e o exército como elemento beligerante”. 

 

[...] o grande crescimento demográfico do Ocidente europeu durante o século XVIII, 
a necessidade de coordená-lo e integrá-lo ao desenvolvimento do aparelho de 
produção, a urgência de controlá-lo por mecanismos de poder mais adequados e 
mais rigorosos, fazem aparecer a “população”- com suas variáveis de números, de 
repartição espacial ou cronológica, de longevidade e de saúde não somente como 
problema teórico, mas como objeto de vigilância [...] o “corpo”-corpo dos 
indivíduos e das populações-surge como portador de novas variáveis: não mais 
simplesmente raros ou numerosos, submissos ou renitentes, ricos ou pobres, válidos 



23 

 

ou inválidos [...] mais sim como mais ou menos utilizáveis [...] tendo maior ou 
menor chance de sobrevivência, de morte ou de doença (FOUCAULT, 1979, p.198). 

 

Nessa perspectiva, a França, a Inglaterra e a Áustria iniciaram o cálculo da força ativa 

de suas populações, estabelecendo a descrição de medidas estatísticas como natalidade e 

mortalidade e a quantificação dos fenômenos de morbidade (FOUCAULT, 1979).  

Em 1839, destaca-se o trabalho de William Farr, então superintendente do departamento 

de estatística do governo inglês, na implantação de coleta sistemática, análise e disseminação 

de informações sobre morbidade e mortalidade, marcando o início precoce dos sistemas de 

informação em saúde (ALMEIDA FILHO, 2003). 

A historiografia da VE realizada nos trabalhos de Waldman (1991) e Silva Junior 

(2004) aponta William Farr como o fundador do conceito moderno de vigilância, direcionada 

à investigação de doenças e não de pessoas doentes. 

Além da integração entre clínica e estatística, as experiências históricas de controle 

estatal dos corpos na Europa Ocidental do século XVIII, no âmbito da medicina social e 

estatizada, configuram um campo de intervenção e a operacionalização das ações de 

vigilância. Estas experiências históricas ocorreram a partir da configuração de interesses dos 

grupos sociais que dominaram cada sociedade, interesses difundidos como sendo gerais a todo 

corpo social. Estes interesses se expressam na presença do Estado e delineiam os variados 

modos de intervenção na saúde da população na Alemanha, França ou Inglaterra 

(FOUCAULT, 1979; MARX, ENGELS, 1998). 

Na Alemanha, centrada em um formato de atuação denominado por Foucault (1979) 

como polícia médica, iniciou-se uma vigilância de ambientes e espaços, além de uma intensa 

intervenção do Estado na regulação da vida social, com iniciativas de normalização da vida 

íntima da população baseada em procedimentos definidos pelo poder médico. Constituíram-se 

sistemas de observação de morbidades, registrando a ocorrência de fenômenos endêmicos e 

epidêmicas, visando o controle-profilaxia das cidades com o propósito de controlar as 

instalações de minas e cemitérios, o comércio do vinho, pão e carne. 

Nesse país, as práticas de vigilância ocorrem inicialmente não para garantir a higidez e a 

disponibilidade de uma força de trabalho para a produção industrial capitalista, mas visando 

preservar o potencial numérico do Estado alemão em conflito bélico com vizinhos, com a 

burguesia ainda em luta para ascender ao poder (FOUCAULT, 1979). 
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 A partir do desenvolvimento das tensões políticas entre a burguesia e a população 

operária pobre no interior das cidades francesas, em fins do século XVIII, emerge uma prática 

de vigilância voltada para o esquadriamento do espaço urbano, estabelecendo uma regulação 

sanitária do tecido urbano caracterizando uma “medicina das coisas” e uma política de 

inspeção e vigilância do estado de saúde da população urbana, através da retomada do modelo 

da quarentena utilizado na Idade Média (IDEM, 1979).  

Foucault (1979) retrata que os métodos de vigilância utilizados pela medicina urbana 

francesa, ao mesmo tempo em que promoviam a “medicalização” da cidade, estabeleciam 

uma intervenção autoritária e punitiva sobre a população das cidades, constantemente 

inspecionada e vigiada, submetida ao isolamento e quarentena compulsória. 

 Na Inglaterra, país em que o desenvolvimento fabril foi mais rápido e mais intenso, 

procede-se a medicalização da força de trabalho e da pobreza, considerando o pobre como a 

fonte exclusiva do perigo sanitário nas cidades e elemento ameaçador da segurança política da 

burguesia industrial que se consolidava (IDEM, 1979). 

Diante deste quadro, o controle médico, no qual se incluíam ações de vigilância, buscou 

a docilidade do corpo do operário e a maximização da utilidade de sua força de trabalho. As 

contradições geradas pela deterioração da saúde da classe trabalhadora, devido ao intenso 

nível de exploração a que estava submetida, obrigam a instituição de medidas de vigilância 

através da vacinação obrigatória, dos registros de ocorrência de epidemias e do saneamento 

ambiental (IDEM, 1979).  

Assim, estrutura-se 

 
[...] uma intervenção médica que é tanto uma maneira de ajudar os mais pobres a 
satisfazer as suas necessidades de saúde [...] quanto um controle pelo qual as classes 
ricas ou seus representantes no governo asseguram a saúde das classes pobres e, por 
conseguinte, a proteção das classes ricas. Um cordão sanitário autoritário é 
estendido no interior das cidades entre ricos e pobres: os pobres encontrando a 
possibilidade de se tratarem gratuitamente ou sem grande despesa e os ricos 
garantindo não serem vitimas de fenômenos epidêmicos originários da classe pobre 
(FOUCAULT, 1979, p. 95). 

 

Desta forma, o Estado inglês ao estruturar uma assistência sanitária e social para 

controlar as epidemias, tutela tanto os interesse da burguesia em ascensão ao higienizar a 

mão-de-obra proletária fundamental à industrialização, quanto contém as iniciativas de 

sublevação à ordem social que os operários poderiam desencadear. Não obstante, houve 
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diversas resistências populares ao controle médico, advindas principalmente de grupos 

religiosos protestantes (IDEM, 1979). 

Ao longo do século XIX nas sociedades modernas, as práticas estatais de vigilância vão 

progressivamente suplantando a natureza autoritária e a intencionalidade política e histórica 

de seus objetivos ao incorporar, em consonância com as idéias desenvolvidas por Donnangelo 

(1976), cientificidade aos meios que passa a utilizar para o controle das doenças na sociedade, 

como a imunização e os cuidados higiênicos propugnados em relação ao meio a partir da 

identificação de micróbios e vetores transmissores. 

Desta maneira, o impulso da racionalidade bacteriológica com a descoberta dos 

microrganismos causadores de doenças e seus modos de transmissão fortalecem a 

consolidação da vigilância como um instrumento da vertente técnica da medicina social: a 

saúde pública (BARATA, 1987; ALMEIDA FILHO, 1986). Nesse sentido, a vigilância sobre 

doenças desenvolve-se como uma prática supostamente neutra, vinculada às concepções do 

processo saúde-doença do desenvolvimento da epidemiologia enquanto campo disciplinar. 

 
o conhecimento sobre as doenças transmissíveis monopolizam o conhecimento 
epidemiológico [...] as doenças mais prevalentes na época, de natureza infecto-
contagiosa favorecem a hegemonia de tal modo interpretativo [...] o individual, 
agora cientificizado, suplanta o coletivo na abordagem da doença e seus 
determinantes (ALMEIDA FILHO, 1986, p.305-306). 

 

Barata (1987) afirma que as descobertas bacteriológicas fortaleceram as perspectivas 

reformistas dentre as correntes defensoras da medicina social, que se propõem, sem modificar 

a estrutura social e intervir nos aspectos da produção, a normalizar os hábitos, gestos e 

comportamento da população trabalhadora através de uma prática educativa baseada na 

transmissão de hábitos higiênicos adequados, como forma de controlar socialmente a 

ocorrência de doenças. 

Conseqüentemente, as medidas autoritárias de vigilância dos corpos notabilizaram-se 

não só para o controle da disseminação de doenças, mas também à prevenção da ocorrência 

destas nos indivíduos, a partir das medidas de higiene estabelecidas pelo Estado e pelo poder 

médico. Configurada nesse âmbito, a vigilância se operava de modos diversos e nem sempre 

se sustentou em práticas eminentemente repressivas. Apoiou-se por vezes em técnicas de 

dominação que buscam, de acordo com Foucault (1979), a docilidade dos corpos as ordens 

vigentes “não para supliciá-los, mutilá-los, mas para aprimorá-los, adestrá-los” (MACHADO, 

1979, p.XVI), de modo que 
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o que lhe interessa basicamente não é expulsar os homens da ordem social, impedir 
o exercício de suas atividades, mas sim gerir a vida dos homens, controlá-los em 
suas ações para que seja possível e viável utilizá-los ao máximo, aproveitando suas 
potencialidades e utilizando um sistema de aperfeiçoamento gradual e contínuo de 
suas capacidades (MACHADO, 1979, p. XVI). 

 

As doenças transmissíveis tornaram-se o objeto da vigilância, inicialmente conceituada 

como “a observação sistemática e ativa de casos suspeitos ou confirmados de doenças 

transmissíveis e de seus contatos” (BRASIL, 2005, p. 01). A prática de vigilância 

desenvolveu-se, portanto, vinculada às concepções de unicausalidade da ocorrência de 

doenças, subordinada às disciplinas que subsidiam o paradigma biomédico, como a 

microbiologia e parasitologia (BRASIL, 2005). 

 No inicio do século XX, sob a influência da saúde pública européia, os países 

considerados periféricos na divisão internacional do trabalho iniciam o controle de doenças 

nos portos, através de medidas como a quarentena, a fim de garantir as trocas comerciais que 

possibilitavam a acumulação capitalista dos países centrais. As medidas estabelecidas nos 

portos, inclusive do Brasil, estabelece nesses países o que Almeida Filho (2003, p.306) ilustra 

como “um intenso pragmatismo e um atrelamento da saúde pública as ciências básicas da área 

médica”. 

Nesse sentido, os desdobramentos das ciências biomédicas influenciam a constituição 

da epidemiologia clássica, essencialmente descritiva, orientada pelo paradigma bacteriológico 

como modelo explicativo da ocorrência de doenças. Este modelo explica a ocorrência de 

doenças na relação entre o agente infeccioso e o hospedeiro, operacionalizando-se através de 

conceitos como modo e período de transmissão, incubação e susceptibilidade. Posteriormente, 

incorpora-se ao paradigma bacteriológico a perspectiva do meio ambiente, fechando a clássica 

tríade ecológica agente-hospedeiro-ambiente focada nas doenças transmissíveis 

(DRUMMOND FILHO, 2001). 

Desta forma, a vigilância subsidiada por essa concepção reducionista do processo 

saúde-doença, e utilizada como prática de saúde pública utilizou-se de métodos 

epidemiológicos descritivos sobre a distribuição de doenças nas populações, da nosografia 

montada pelo conhecimento clínico e de uma intervenção que privilegia o coletivo como um 

conjunto de indivíduos (FOUCAULT, 1979; ALMEIDA FILHO, 1986, 2003).  

Paralelamente, no campo disciplinar da epidemiologia, o recurso à suposta objetividade 

estatística como neutralização da influência do social nas condições de vida e saúde da 
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população, que não se pode dimensionar apenas com o olhar quantitativo, impulsiona o 

desenvolvimento de indicadores como incidência e prevalência e de técnicas para 

identificação de doenças transmissíveis, subsidiando a organização das tradicionais ações de 

vigilância epidemiológica (BARATA, BARRETO, 1996; ALMEIDA FILHO, 2003). 

A partir da década de 1940, operacionalizada no esquema preventivo traçado com o 

modelo da História Natural das Doenças (HND) sistematizado por Jonh Ryle em 1936 

(ALMEIDA FILHO, 1986) e por Leavell & Clark em 1965 (BUSS, 2003), a tríade ecológica 

consolida seu discurso. Este assume a prevenção de doenças na população como objeto, a 

partir dos questionamentos suscitados em torno da teoria unicausal no contexto de avanço 

tecnológico da prática médica, baseada na especialização e em procedimentos, em detrimento 

da persistência de péssimas condições de saúde e vida nas populações (ALMEIDA FILHO, 

1986; BUSS, 2003).  

Emoldurada por este cenário, surgem às campanhas mundiais de erradicação de doenças 

transmissíveis, que tem papel central na instituição da VE enquanto serviço em muitos países 

da América Latina e no Brasil. A organização da VE dá-se em consonância aos interesses do 

Estado norte-americano de desenvolver métodos para controlar as doenças transmissíveis, que 

ameaçavam a ordem internacional, e os esforços de guerra que consolidariam sua hegemonia 

econômica e política mundial (BREILH, 1980; BRASIL, 2005). 

No âmbito do Estado norte-americano, inicialmente as práticas de vigilância surgem 

como uma etapa das ações de erradicação da malária em áreas de guerra. Atendendo aos 

objetivos militares de temor de uma possível guerra biológica no cenário de polarização 

ideológica que caracterizou a Guerra Fria, configura-se uma estratégia verticalizada de 

vigilância, destinada ao manejo rápido e rigoroso de informações sobre a ocorrência de 

doenças em qualquer ponto do país (WALDMAN, 1991). 

Em 1946, o Serviço de Saúde Pública dos EUA cria o Centro de Doenças 

Transmissíveis, futuro Center for Disease Control (CDC), buscando difundir apoio técnico 

aos Estados em guerra no combate a doenças epidêmicas. Enquanto proposta política, 

segundo Waldman (1991) esta medida possuía claro interesse em estabelecer um cordão 

sanitário entre centro e periferia, impedindo a disseminação das doenças transmissíveis dos 

países pobres para os países ricos. 

 

[...] o CDC foi criado no início da era atômica [...] tornando necessário o 
estabelecimento de sistemas de informações de morbidade e mortalidade que 
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permitissem a identificação de uma epidemia, horas ou mesmo dias antes de tornar-
se evidente para os serviços médicos e hospitalares. Tais sistemas deveriam ser 
exclusivamente liderados por epidemiologistas (WALDMAN, 1991, p.18). 

 

O Estado desenvolvimentista gerado no pós-guerra destinou-se a reconstruir sua 

legitimidade e a iniciar um novo ciclo de acumulação capitalista a nível mundial, aportando 

para a ação médico-sanitária recursos como imunização específica, antimaláricos e inseticidas 

de ação residual desenvolvidos com a consolidação do complexo médico industrial 

implementado no esforço de guerra. Deste modo, os programas para o controle e erradicação 

das doenças transmissíveis difundidos mundialmente sob a hegemonia do EUA, constituíram-

se em uma meta para os organismos intergovernamentais como a OMS e a Organização Pan-

americana da Saúde (Opas) (LIMA, FONSECA, HOCHMAN, 2005). 

Estruturados sob moldes centralizadores de ação e decisão, os programa sanitários 

constituíam-se em fases semelhantes às operações e estratégias de combate militares, sendo a 

vigilância referida como a fase de consolidação e manutenção contínua dos resultados 

obtidos, na qual se buscava detectar ativamente os focos de doença, suprimir a transmissão 

residual e comprovar se foi alcançada a efetiva erradicação da doença (BRASIL, 2005).  

Sobre isto, Breilh (1980) ressalta que o objetivo de erradicar as doenças advinha da 

compreensão que o avanço das ciências biomédicas, aperfeiçoado os métodos para destruição 

de agentes e vetores, era suficiente para lidar com as doenças transmissíveis, 

desconsiderando-se os fatores determinantes do processo saúde-doença. 

Em decorrência da insegurança geopolítica mundial vigente no pós-segunda guerra, a 

vigilância passou a ser utilizada com forte inspiração militar, diante das campanhas de 

erradicação de doenças, embriões da organização da VE em muitos países do mundo. A crise 

econômica mundial da década de 1970, principalmente nos Estados periféricos como o 

brasileiro, suscita insatisfações e a persistência de diversas epidemias no quadro sanitário 

nacional (BRASIL, 2005). 

Na década de 1970, a Opas recomenda a seus membros, em seu Plano Decenal de Saúde 

para Américas, a organização de sistemas de VE adequados a estrutura sanitária de cada país, 

objetivando “conhecer permanentemente os caracteres epidemiológicos dos problemas de 

saúde e dos fatores que condicionam as doenças para permitir medidas adequadas e 

oportunas” (WALDMAN, 1991, p.15-16). Nesse sentido, evidencia-se o entrelaçamento deste 

modo de conceber a ocorrência de doenças com os fatores condicionantes descritos na tríade 

ecológica, abarcando, além das tradicionais ações de controle, a conotação preventivista ao 
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propor a adoção de medidas oportunas, exemplificadas na manutenção sistemática da 

imunização específica como uma das etapas de prevenção descritas na HND. 

No Brasil, os questionamentos acerca da relação entre a organização social e a saúde da 

população, acirrados no bojo da crise econômica e social e do recrudescimento das epidemias 

na década de 1970, favorecem a institucionalização da VE no bojo da medicina preventiva e 

do paradigma da HND (BRASIL, 2005). Em 1937, no I Seminário Regional sobre Sistemas 

de Vigilância Epidemiológica de Doenças Transmissíveis e Zoonoses em 1973 realizado pela 

Opas isto se confirma, pois nele se define a VE, para fins operacionais, como 

 
conjunto de atividades que permite reunir a informação indispensável para conhecer 
em todo momento a conduta ou história natural da doença, detectar ou prever 
qualquer mudança que possa ocorrer por alterações nos fatores condicionantes com a 
finalidade de recomendar oportunamente, sobre bases firmes, as medidas indicadas, 
eficientes, que levem a prevenção e ao controle da doença (FOSSAERT, 1974 apud 
TEIXEIRA, COSTA, 2003). 

 

 Esta concepção conduziu a estruturação da VE no Brasil na década de 1970, 

valorizando a informação para a prevenção e controle imediato das doenças que persistiam no 

quadro sanitário brasileiro (BRASIL, 2005).  

Considera-se que mesmo tomando como objeto os fatores condicionantes do processo 

saúde-doença e orientando as ações para um cunho eminentemente preventivo, este modo de 

conceber a VE reforça o aspecto ecológico da determinação das doenças, aprisionando esta 

prática sanitária ao escopo das doenças transmissíveis, desconsiderando a dimensão histórico-

social da determinação das doenças na sociedade. Conseqüentemente, esta intervenção além 

de considerar os condicionantes do processo saúde-doença, engloba os aspectos sociais, 

econômicos, políticos e culturais de vida da população, em uma forte conotação não só de 

prevenção de doenças, mas de promoção da saúde em seu sentido ampliado (ALMEIDA 

FILHO, 1986; BUSS, 2003; SANTOS, 2010). 

Emoldurada pelas definições acima, a VE permanece circunscrita a uma intervenção 

pontual voltada ao controle imediato de doenças transmissíveis, que ainda hoje atingem 

amplas parcelas da população, principalmente as submetidas às iníquas condições de vida e 

saúde e determinam os diferentes jeitos de adoecer e morrer em uma sociedade marcada pela 

desigualdade econômica e social como a brasileira (PAIM, 2000). 

De certa forma, este molde de VE orientada na concepção reducionista do 

condicionamento ecológico e apoiando-se apenas no arsenal biomédico para orientar suas 
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ações, nos mecanismos descritivos da epidemiologia e na notificação compulsória de doenças 

como mecanismo principal de operacionalização de sua prática, mantém com as populações, 

essencialmente as desfavorecidas economicamente, uma relação fragmentária e punitiva. Esta 

relação é agora justificada ideologicamente pelo recurso à clínica e a disciplinas como a 

“bacteriologia, a virologia, a imunologia e a parasitologia” (BRASIL, 1998, p. 01) que 

legitimam cientificamente suas práticas (DONNANGELO, 1976).  

Para Luz (1982), não se pode separar o saber produzido cientificamente em uma 

estrutura social de suas propostas de intervenção na sociedade, de suas proposições políticas 

implícitas. Sobretudo porque este saber diz respeito ao corpo social, isto é, aos grupos e 

classes que constituem a sociedade. 

Historicamente as intervenções estatais para a prevenção e o controle de doenças no 

Brasil foram diretamente influenciadas pelos moldes internacionais, organizando-se em 

resposta as contradições geradas pelo acúmulo mundial de capital, caracterizando um 

desenvolvimento contraditório entre “as próprias necessidades de melhoramento técnico da 

humanidade e de sua instrumentalização para os interesses hegemônicos” (BREILH, 1980, 

p.107). 

Em 1980, no bojo das lutas sociais pela democratização da vida, da saúde e do Estado 

brasileiro, que culminaram na institucionalização do SUS, amplia-se legalmente a concepção 

acerca do processo saúde doença e de VE. Na formulação do Sistema Único de Saúde a VE 

deve passar a considerar os fatores determinantes da saúde, superando o enfoque ecológico da 

cadeia epidemiológica. Nesse sentido, na lei orgânica do SUS 8 080/1990 a VE foi definida 

como 

 
Um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção e a prevenção 
de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual 
e coletiva, e tem como facilidade recomendar e adotar as medidas de prevenção de 
doenças ou agravos (BRASIL, 1998, p.02) 

 

 A construção institucional do SUS desencadeada a partir de 1990 tem possibilitado 

redimensionar o escopo das ações de VE, institucionalizada separadamente da vigilância 

sanitária e dicotomizada entre as práticas individuais e coletivas de saúde, para um modelo 

integrador das suas ações. Dirigido ao território em que vive a população e sob a ótica da 

promoção da saúde em sua concepção ampliada, o modelo da vigilância à saúde articula ações 

destinadas a controlar determinantes, riscos e danos à saúde e torna-se estratégico para a 

reversão do modelo de atenção à saúde no Brasil (TEIXEIRA, 2006). 
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 Contudo, a vigilância é uma prática social, que não se exerce externamente às 

contradições da própria sociedade e da implementação do SUS ao longo do século XXI, mas 

se opera em espaços sociais e de poder. Ainda hoje, reproduz-se nas práticas de VE, área 

estratégica para consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), a busca pelas docilidades 

dos corpos que devem se submeter, sem discussão, às determinações técnicas e políticas do 

sistema e dos seus trabalhadores (SANTOS, 2010). 

Portanto, a necessidade de pensar a saúde e a doença em sua construção social, 

superando o mero monitoramento da causalidade e implicando em uma prática de vigilância 

que considere esta determinação e subsidie a produção de informação para uma atuação 

intersetorial, constitui desafio inerente a reorientação do próprio modelo de atenção. 

Considera-se que o alargamento do objeto de VE no momento histórico atual, 

propiciado com as iniciativas de mudança na relação Estado-sociedade no setor da saúde, 

quando redimensionado no modelo de vigilância à saúde, pode contribuir, de acordo com 

Paim (2000) para evidenciar as iniqüidades determinantes dos distintos riscos de adoecer e 

morrer da população brasileira e para construção de um modelo de atenção pautado em 

princípios como a integralidade, universalidade e equidade. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

A reconstrução histórica da inserção da enfermeira nas ações de VE na Bahia consiste 

em um estudo descritivo, exploratório, qualitativo e de abordagem histórica, realizado através 

de levantamento bibliográfico e documental de fontes escritas referentes à inserção de 

enfermeiras nas ações de VE entre as décadas de 1920, com a profissionalização de 

enfermeiras e visitadoras sanitárias para atuação na Saúde Pública até 1970, quando a VE é 

institucionalizada enquanto serviço nas secretarias estaduais da saúde. 

De acordo com Deslandes e Assis (2002) a abordagem qualitativa toma como objeto as 

relações sociais travadas por sujeitos e grupos sociais em determinado momento da história. 

Tais fenômenos históricos constituem-se como significativos em sua singularidade e sua 

reconstrução enquanto conhecimento dá-se em um campo de relações entre o pesquisador e 

seu objeto de estudo. A este respeito, concorda-se com Barreira (1999, p.89) ao ressaltar que 

“a produção de conhecimento é uma prática social e, portanto, carregada de valores e também 

sujeita a injunções que condicionam o trabalho dos historiadores, homens e mulheres em seu 

tempo e que falam de determinado lugar social, com determinada visão de mundo”. 

Caracteriza-se como um estudo exploratório uma vez que há escassos trabalhos que 

respondam, elucidem ou problematizem a participação destas profissionais nas ações de saúde 

pública na Bahia, sobretudo durante o período proposto neste estudo (GIL, 1999). 

Trata-se de um estudo de caráter descritivo, pretendendo fixar pontos historiográficos e 

aproximativos sobre a inserção histórica das enfermeiras nas ações de VE na Bahia, parte do 

esforço de revelar a participação histórica desta profissão na construção da saúde pública 

brasileira. É preciso salientar que o período investigado é abrangente, objetivando-se alcançar 

uma visão geral sobre a inserção histórica da enfermeira na VE no estado da Bahia, a fim de 

revelar aspectos que possam nortear a construção de questões específicas de pesquisa em 

estudos posteriores. 

Para constituir a base da investigação histórica foi realizado um levantamento 

bibliográfico e documental, entre abril e maio de 2011, de diferentes fontes escritas que se 

relacionaram com a temática abordada. Assim, o estudo apoiou-se em fontes primárias e 

secundárias, incluindo a legislação sanitária estadual concernente ao período em estudo, 

documentos institucionais produzidos pelos órgãos da saúde estadual e federal e publicações 
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de autores que escreveram sobre o período estudado. Tal material foi localizado no acervo da 

Biblioteca da Escola Estadual de Saúde Pública da Bahia (EESP) e da Biblioteca Pública do 

Estado da Bahia, além da busca digital no Banco de Teses e Dissertações da Capes, e no 

Google Acadêmico a fim de localizar estudos ou documentos relacionados com o 

desenvolvimento da saúde pública na Bahia e no Brasil e a participação das enfermeiras. 

A seguir, descrevo as principais fontes localizadas e utilizadas:  

- Legislação sanitária estadual: Como a VE é uma função de Estado, examinar a 

legislação sanitária estadual referente às estruturas administrativas e códigos sanitários 

revelou de que modo a enfermeira é inserida institucionalmente nas ações de Saúde Pública. 

Nesse momento, um ementário publicado na Revista Baiana de Saúde Pública, contendo um 

índice de todas as leis e decretos da Organização Sanitária da Bahia e assuntos correlatos 

entre 1892 e 1983 (BULCÃO, OLIVEIRA, NERY, 1984), orientou o levantamento 

documental da legislação de interesse. A documentação foi localizada e reunida a partir do 

acervo da biblioteca da Escola Estadual de Saúde Pública da Bahia e através da coleção do 

jornal Diário Oficial do Estado da Bahia na seção de jornais da Biblioteca Pública do Estado 

da Bahia. Os principais documentos utilizados no estudo estão descritos abaixo 

 

 

TIPO DE 

DOCUMENTO 

AUTOR 

INSTITUCIONAL 

DATA COMPETÊNCIA 

LEI n.1 811/1925 
 

Assembléia Legislativa 

do Estado 

29 de Julho de 1925 Organiza a Sub-Secretaria 
de Saúde e Assistência 
Pública 

DECRETO n. 

4144/1925 

Assembléia Legislativa 

do Estado 

20 de novembro de 

1925 

Aprova o Código Sanitário 
do Estado da Bahia 

LEI n.1 933 / 1927 Assembléia Legislativa 

do Estado 

21 de julho de 1927 Cria a Secretaria de Saúde e 
Assistência Pública em 
substituição a Subsecretaria 
de Saúde e Assistência 
Pública 

DECRETO n.10 443 Assembléia Legislativa 

do Estado 

15 de dezembro de 
1937 

Reorganiza o corpo de 
enfermeiras visitadoras da 
secretaria de educação, 
saúde e assistência pública e 
aprova o regulamento da 
escola de enfermagem do 
Departamento de Saúde 

DECRETO n.14 864 Assembléia Legislativa 16 de fevereiro de 1951 Organiza a Secretaria de 
Saúde Pública e Assistência 



34 

 

do Estado Social 

DECRETO n.19 931 Assembléia Legislativa 

do Estado 

28 de setembro de 1966 Aprova o regimento da 
Secretaria de Saúde Pública 

LEI n.2 904 Assembléia Legislativa 

do Estado 

15 de fevereiro de 1971 Dispõe sobre o Código de 
Saúde no estado da Bahia 

- Documentos institucionais produzidos pelos órgãos de saúde estadual e federal: Tais 

documentos foram obtidos no acervo da biblioteca da Escola Estadual de Saúde Pública da 

Bahia. 

 

 

TIPO DE DOCUMENTO AUTOR 

INSTITUCIONAL 

DATA 

Relatório da Sub-Secretaria de Saúde 

e Assistência Pública 

Sub-Secretário de Saúde e 

Assistência Pública 

Ano 1927 

Relatório da Sub-Secretaria de Saúde 

e Assistência Pública 

Sub-Secretário de Saúde e 

Assistência Pública 

Ano 1929 

Manual de Normas e Procedimentos 

Técnicos para a Vigilância 

Epidemiológica 

ISEB / CENDHRU 1984 

 

 

- Publicações de autores que escrevem sobre o período estudado: o conhecimento 

referente ao contexto nacional e local foi possível através do uso de fontes transpostas ao 

espaço institucional. Assim, as publicações utilizadas referiram-se a um levantamento 

bibliográfico realizado na coleção da Revista Baiana de Saúde Pública no acervo da biblioteca 

da Escola Estadual de Saúde Pública da Bahia. Tal Revista foi criada em 1974 como órgão 

oficial para divulgação das atividades do setor saúde na Bahia, especialmente no âmbito da 

Secretaria da Saúde do Estado (OLIVEIRA, 1984). Também foi realizada uma busca no 

Banco de Teses e Dissertações da Capes além de identificados e localizados 

assistematicamente trabalhos de interface com o objeto em estudo. Os principais trabalhos 

utilizados estão descritos no quadro abaixo. 

 



35 

 

 

NATUREZA DA 

PUBLICAÇÃO 

ANO DA 

PUBLICAÇÃO 

PERIÓDICO TÍTULO 

Publicação do 

Departamento Cultural 

da Universidade Federal 

da Bahia 

1969 

___ 

Saúde e Desenvolvimento 
na Bahia: Contribuição da 
Enfermagem 

Artigo 1982 Revista Baiana de 

Saúde Pública 

A organização sanitária do 
estado da Bahia-Algumas 
notas para o estudo de sua 
história 

Livro 1989 
___ 

Hegemonia Médica na 
Saúde e na Enfermagem 

Tese 1993 
___ 

A enfermeira ananéri no 
país do futuro: aventura da 
luta contra a tuberculose 

Artigo 1998 Revista Dados As origens da reforma 

sanitária e da 

modernização 

conservadora na Bahia 

durante a Primeira 

República 

Artigo 2003 Revista Baiana de 

Saúde Pública 

Fragmentos da história da 

Erradicação da varíola em 

Bahia e Sergipe 

Dissertação 2005 

___ 

Caçando Mosquitos na 

Bahia 

A Rockefeller e a Febre 

Amarela: inserção, ação e 

a reação popular (1918-

1940) 

Dissertação 2005 

___ 

Juracy Magalhães e a 

construção do Juracismo 

na Bahia 

Livro 2007 

___ 

Saúde e Política 

A Fundação Rockefeller e 

seus parceiros em São 

Paulo 

Livro 2010 

___ 

Na corda Bamba da 

Sombrinha: a saúde no fio 

da história 
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Em seguida procedeu-se a organização e leitura das fontes encontradas década a década, 

a fim de descrever e delimitar cronologicamente a inserção histórica da enfermeira nas ações 

vigilância na Bahia, na totalidade do período proposto nesta pesquisa. Consoante o objetivo e 

o caráter exploratório desse estudo, buscou-se demarcar cronologicamente os elementos 

contextuais mais amplos e os marcos legais e institucionais que envolveram o 

desenvolvimento de práticas de vigilância por enfermeiras no estado da Bahia, nos diferentes 

momentos históricos. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

A descrição dos resultados delimitou-se temporalmente em dois períodos, demarcados 

em função do modo como ocorreu a participação de enfermeiras na saúde pública do estado 

da Bahia e das reconfigurações que sucederam a formação institucional destas trabalhadoras. 

Deste modo, o primeiro período (1925-1940) referiu-se à institucionalização da 

enfermagem moderna na Bahia em 1925, com a organização da Escola de Enfermeiras da 

Subsecretaria da Saúde e Assistência Pública e a expansão das ações de profilaxia e vigilância 

de doenças no âmbito da modernização do aparato institucional da saúde no estado. 

O segundo período (1950-1970) correspondeu ao início da década de 1950, quando a 

Escola de Enfermeiras passa a ser legalmente referida como Escola de Visitadoras, em 

resposta à criação da Escola de Enfermagem da Bahia incorporada à Universidade Federal da 

Bahia (Ufba) e organizada com o apoio financeiro e técnico do Sesp. Nesse momento, no 

campo da saúde pública a atuação de enfermeiras ocorre nos programas e campanhas 

sanitárias, precursoras da organização da VE na Secretaria da Saúde do Estado da Bahia 

(Sesab). 

 

 

4.1 CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DO CAMPO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA NA BAHIA 

(1925-1940) 

 

 

Durante as primeiras décadas do século XX, redefinições no campo político e 

econômico implicaram em mudanças na relação entre o Estado e a sociedade no Brasil, 

sobretudo no que diz respeito à demarcação de uma política nacional de saúde (PONTES e 

cols., 2010). Estas redefinições possibilitaram a ampliação da esfera de ação e poder do 

governo federal na saúde pública, influenciando diretamente o desenvolvimento das ações de 

saúde pública na Bahia (CASTRO SANTOS, 1998). 
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No plano nacional, as mudanças relacionaram-se ao enfraquecimento da hegemonia das 

oligarquias estaduais, detentoras no país, até a crise econômica mundial de 1929, do capital 

produzido com a exportação de produtos primários como o café e a borracha. A saúde foi 

considerada como questão política, fundamental para a construção de um projeto de nação e 

da presença do poder público no território brasileiro. Nesse momento, no bojo das ações de 

controle das doenças transmissíveis que prejudicavam o desenvolvimento do capitalismo do 

país, a saúde torna-se um problema social que requer autoridades constituídas com o objetivo 

de preservá-la (BRAGA, 1983). 

No Brasil, os esforços de modernização do aparato institucional da saúde traduzem-se 

na criação, através do decreto 3 987 de 02/01/1920, do Departamento Nacional de Saúde 

Pública (DNSP) no interior do Ministério da Justiça e Negócios Interiores (PONTES e cols., 

2010). 

A regulamentação do DNSP, através do decreto 16 300 de 30/12/1920, evidencia a 

montagem de um aparato institucional de execução e suporte das ações de profilaxia e 

vigilância de doenças transmissíveis em todo país, ao atribuir a este órgão, dentre outras, a 

responsabilidade acerca da 

 

[...] profilaxia geral e específica de doenças transmissíveis, e de outras evitáveis, e 
polícia sanitária dos domicílios, lugares e logradouros públicos, fábricas, oficinas, 
colégios, estabelecimentos comerciais e industriais, hospitais, casas de saúde, 
maternidades, mercados, hotéis e restaurantes no Distrito Federal [...] o 
fornecimento de soros, vacinas e outros produtos biológicos, que se destinem ao 
combate de epidemias em quaisquer regiões do país e fiscalização do preparo desses 
produtos em institutos e laboratórios particulares [...] a organização estatística 
demógrafo-sanitária e publicação de boletins específicos [...] serviços de higiene 
infantil e profilaxia rural nos estados (BRASIL, 1920, p. 01). 

 

O incremento das atribuições normativas e executivas do DNSP foi particularmente 

importante para a expansão dos serviços públicos de saúde em todo território nacional, e 

favoreceu a penetração da autoridade federal e das idéias de modernização da saúde na Bahia. 

Contudo, até a década de 1920, o cenário de disputas políticas entre as elites agrárias e a 

hipertrofia do poder dos coronéis baianos dificultou as investidas iniciais do governo federal e 

da Fundação Rockefeller em campanhas sanitárias contra a malária e a febre amarela nos 

sertões deste estado (CASTRO SANTOS, 1998; PONTES, 2007). 

Entretanto, somente na segunda metade da década de 1920, a conformação de uma 

frente política, por setores das elites baianas, fornecendo coesão nos embates no Congresso 

Estadual acerca da utilização dos escassos recursos públicos, e o fortalecimento, durante o 



39 

 

governo Góis Calmon (1924-1928), da pesquisa biomédica e experimental a fim de apoiar o 

desenvolvimento do higienismo na Bahia, favoreceram a modernização institucional do 

aparato de saúde no estado, consoante as definições da política nacional. Registra-se, nesse 

período o início da influência norte-americana na atenção à saúde da Bahia, até então 

orientada por uma tradição médica essencialmente européia (CASTRO SANTOS, 1998). 

Neste contexto, a maioria da população, submetida a aviltantes condições sanitárias e 

epidemiológicas pouco participava na definição dos rumos das políticas estaduais. Assim, 

apesar de pressões sociais advindas dos conflitos entre capital e trabalho, com a realização 

entre 1917 e 1920 de mais de duzentas greves nos principais centros urbanos da República 

(KONDER, 2003), a expansão da intervenção estatal na saúde pública na Bahia acontece sem 

o envolvimento de segmentos populares, definida segundo Castro Santos (2004, p.51) como 

“tema típico de conquistas pelo alto, em que estão em jogo percepções e valores de 

intelectuais, camadas médias e altas e a participação direta do Estado Nacional”. 

Durante o governo Calmonista, ocorrem mudanças administrativas que culminaram na 

organização, em 1925, da Subsecretaria da Saúde e Assistência Pública, subordinada 

diretamente ao governador e tendo a seu cargo todas as ações de higiene e saúde pública 

executadas ou a executar no estado da Bahia (BAHIA, 1925a). Assim, somada às campanhas 

sanitárias de caráter estritamente pontual realizadas desde o início do século XX, a 

organização da Subsecretaria estrutura a atuação permanente de ações de prevenção, controle 

e vigilância de doenças transmissíveis e de serviços assistenciais em centros de saúde e postos 

de higiene criados a partir de então. 

Os centros de saúde emergem como alternativa assistencial nos EUA na década de 

1910, considerando as propostas de reorganização racional da atenção pública ofertada no 

país, ainda pulverizada em diversos serviços de assistência médico sanitária. Nesse momento, 

a assistência destinou-se a higienizar, através de um cunho educativo e preventivo as 

populações pobres da cidade, essencialmente os imigrantes europeus que forneciam a mão-de-

obra necessária ao desenvolvimento fabril nos EUA, vistos como uma ameaça à saúde pública 

norte-americana, dado os elevados índices de mortalidade e pobreza desta população (FARIA, 

2007). 

Unificando os programas de higiene e assistência social, os centros de saúde 

vincularam-se às cidades norte-americanas em que a presença da imigração européia era 

significativa. No Brasil, os primeiros centros de saúde foram criados na década de 1920, 

acompanhando as mudanças institucionais e a influência norte-americana na organização da 
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atenção à saúde brasileira, influenciando marcadamente as ações sanitárias na Bahia 

(CASTRO SANTOS, 1998; FARIA, 2007). 

Em novembro de 1925 estabelece-se o primeiro Código Sanitário da Bahia, através do 

decreto n. 4 144 de 11 de novembro de 1925, para nortear as ações de competência da 

Subsecretaria de Saúde e Assistência Pública (BAHIA, 1925b). 

Tal normatização obrigava os municípios, submetidos intensamente aos interesses das 

oligarquias baianas, a adotar todas as determinações do código sanitário registrando a 

iniciativa do poder estadual, através de ações pretensamente técnicas, em penetrar sua 

autoridade sanitária nos territórios que envolviam os interesses políticos em conflito. 

Contudo, Castro Santos (1998) esclarece que as ações sanitárias avançaram pouco para os 

sertões da Bahia, concentrando-se durante muito tempo apenas em Salvador, capital do 

estado. 

Do ponto de vista da concepção do processo saúde-doença, o código decretado 

evidencia que as práticas de vigilância estiveram vinculadas ao paradigma bacteriológico, 

assentado na associação causal entre o agente etiológico e um meio favorável à disseminação 

deste (BAHIA, 1925b).  

De acordo com Pontes e cols., (2010) esta teoria enunciava que as doenças eram 

causadas por micróbios específicos. Portanto, a intervenção para proteger os corpos sadios 

consistia em destruir o agente patológico e impedir seu contato com os corpos doentes e sua 

propagação no ambiente. 

Na Bahia, as autoridades sanitárias estaduais incumbidas da profilaxia geral de doenças 

transmissíveis deveriam proceder a 

 
[...] notificação compulsória de casos confirmados ou suspeitos de doenças, de 
comunicantes e de portadores de germes [...] rigoroso inquérito epidemiológico para 
averiguar a origem, fontes de contágio, meios de propagação das doenças [...] 
extinção de veiculadores de doenças transmissíveis encontrados na roupas, 
vestimentas, etc [...] isolamento nosocomial e domiciliário (BAHIA, 1925b, p.400). 

 

A orientação bacteriológica conduziu as ações de saúde pública no Brasil desde o início 

do século, subsidiando as ações de controle de doenças através da regulação sanitária do 

espaço e do ambiente urbano, nesse momento ainda sob influência da medicina social 

francesa (PONTES e cols., 2010). Contudo, nas primeiras décadas do século XX, sem 

modificar substancialmente a compreensão sobre o processo saúde-doença, as intervenções 

passam a considerar o ser humano como um meio facilitador à ação do agente etiológico, 
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centrando-se na prevenção de doenças através da formação de uma “consciência sanitária” 

(MERHY, 1985, p.103) nos indivíduos. 

Portanto, além das práticas de vigilância dirigidas ao controle do meio externo, 

organizam-se ações de vigilância, apoiadas pela expansão do aparato de saúde e pelo cunho 

educativo da política sanitária, a fim de prevenir a ocorrência de doenças transmissíveis nos 

indivíduos. 

Tratava-se da vigilância de pessoas e de espaços, aplicadas individualmente através de 

medidas como o isolamento e o policiamento sanitário das acomodações. Os doentes e os 

comunicantes eram submetidos ao isolamento domiciliar ou nosocomial e seus familiares 

punidos com multas se não comunicassem o “caso” as autoridades sanitárias. Outro 

componente da vigilância de pessoas referia-se à fiscalização dos hábitos e costumes da 

população, sobretudo do operariado, das nutrizes e dos escolares (BAHIA, 1925b). 

Em essência, a organização das práticas sanitárias na Bahia revela a manutenção das 

tendências policiais e coercitivas que caracterizaram o desenvolvimento da vigilância 

enquanto prática estatal orientada para manutenção da ordem social, ainda que emolduradas, 

de acordo com Merhy (1985) pelo caráter supostamente consensual e científico de práticas 

educativas que buscam a sujeição dos indivíduos as normas higiênicas estabelecidas. 

Apesar de algumas modificações nas estruturas administrativas da Subsecretaria, o 

Código Sanitário de 1925 persiste como base doutrinária das ações de saúde pública na Bahia 

até 1970, quando é instituído novo código no estado através do decreto 2 904 de 15 de 

fevereiro de 1971 (NERY, 1982). Desta forma, a compreensão subjacente e o foco das ações 

de vigilância, identificadas na principal legislação sanitária referente ao primeiro período 

histórico delimitado neste estudo (1925-1940) estão descritas no quadro abaixo. 
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CÓDIGO SANITÁRIO DO ESTADO DA BAHIA DE 1925: EXPANSÃO E CENTRALIZAÇÃO DAS 
AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA NA BAHIA 

Base legal 

Compreensões 
acerca do 

processo saúde 
doença 

Foco das ações Ações de vigilância executadas 

Decreto n.4.144 de 
11/11/1925 
(Aprova o Código 
Sanitário do Estado da 
Bahia) 

Concepção 
bacteriológica 
 
Perspectiva 
ecológica e 
higienista 

Polícia Sanitária 
 
Vigilância de 
pessoas  
 
Profilaxia de 
doenças 
transmissíveis 
 
Educação Sanitária 

Inspeção de prédios, casas e 
comércios 
 
Isolamento domiciliar 
Isolamento nosocomial 
Expurgo e Desinfecção 
Notificação compulsória 
Inquérito epidemiológico 
Imunização 
Higiene escolar 
Higiene materna e infantil 

 Fonte: Código Sanitário do Estado da Bahia, 1925 

 
Quadro 1-Ações de vigilância estabelecidas no Código Sanitário do Estado da Bahia de 1925 

 

 

Em 1927, a Subsecretaria tornou-se Secretaria da Saúde e Assistência Pública, 

independente da Secretaria do Interior, aplicando-se a esta todos os dispositivos do código 

sanitário (BAHIA, 1927a). No mesmo ano, o Relatório do agora secretário estadual da saúde 

indica a tuberculose como a doença transmissível com maior número de óbitos na Bahia 

(BAHIA, 1927b). Esta doença, de acordo com Barreira (1993), tornou-se objeto de atenção 

dos órgãos de saúde pública a partir da conformação da classe operária no Brasil, constituindo 

o mais grave problema sanitário das cidades.  

Na Bahia, o alcance das ações se restringiu à população urbana da capital, aprovando-

se, através da lei n. 2 156 de 21 de maio de 1929, um acordo com o governo federal para 

organizar os serviços de profilaxia da tuberculose e higiene infantil na capital do estado 

(BULCÃO, OLIVEIRA, NERY, 1984). 

Em quatro anos, além dos serviços de profilaxia da tuberculose e higiene infantil, 

executados em colaboração financeira com a União, Salvador contava com dois centros de 

saúde, conhecidos como um e dois e situados nos bairros da Calçada e Monte Serrat, 
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respectivamente. Sobre os objetivos concernentes aos centros de saúde, o Relatório anual das 

atividades da Subsecretaria no ano de1929 afirma que 

 
[...] a oportunidade de oferecer a população pobre da cidade assistência médica e 
dentária, autoriza-nos a preconizar a metarmofose [...] da 2ª, 3ª, 4ª delegacias de 
saúde, situadas respectivamente às ruas Carlos Gomes, Dr. Seabra e Sete Portas, em 
centros de saúde (grifo nosso) (BAHIA, 1929, p. 151). 

 

Dentre os motivos apontados para a criação dos centros de saúde está o seu caráter de 

assistência mais ampla que as delegacias, possibilitando a realização dos serviços de educação 

sanitária, polícia das habitações, epidemiologia e notificação compulsória de doenças, higiene 

pré-natal, higiene infantil, higiene mental, imunização preventiva contra varíola, tuberculose e 

meningite, tratamento da sífilis, doenças venéreas, paludismo e verminoses, assistência 

dentária e consultas de afecções de garganta, nariz e ouvidos (BAHIA, 1929). 

Portanto, outro aspecto a considerar é que o foco da atenção dos centros de saúde, 

enquanto formato de organização sanitária, constituiu-se na população pobre da cidade, ou 

seja, integrar sob um discurso modernizador estas populações às novas necessidades do 

desenvolvimento econômico e social no estado (PONTES, 2007). Somente na segunda 

metade da década de 1930 criam-se serviços de saúde no interior da Bahia, pois 

 
A incapacidade das elites baianas em consolidar uma administração centralizada e o 
acentuado caráter de oposição das facções partidárias rivais no legislativo, 
desenvolveu sérios obstáculos para a integração política das regiões e para a 
interiorização de programas de saúde no Estado. O frágil equilíbrio político na 
composição de forças entre o interior e a capital desnudava o descaso dos grupos 
dirigentes, residentes em Salvador, em relação à saúde das populações rurais 
(PONTES, 2007, p.71). 

 

Após 1930 caracterizou-se um quadro de instabilidades e disputas políticas, com as 

mudanças advindas da vitória do movimento político-militar que levou Getúlio Vargas ao 

poder no país. Na Bahia, a crise gerada em 1930 intensifica descontentamentos nos setores 

médios e das camadas mais pobres da população, gerando protestos como o que ficou 

conhecido como “quebra-bondes” e a greve dos trabalhadores urbanos em 1934 (SAMPAIO, 

1992 apud CARVALHO, 2005) 

Juracy Magalhães foi designado interventor federal da Bahia em 1931 permanecendo 

neste posto até 1934, quando é eleito governador no estado (CARVALHO, 2005). No curto 

período constitucional (1934-1937), não houve modificações substanciais na organização da 

saúde pública, com as incorporações administrativas para consolidar as iniciativas das 
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décadas anteriores. Um exemplo foi a criação, em 1935, da Secretaria de Estado da Educação, 

Saúde e Assistência Pública e da Inspetoria de Profilaxia da Tuberculose (BULCÃO, 

OLIVEIRA, NERY, 1984). 

Entretanto, até o início da segunda metade do século XX, incorporam-se novas 

dinâmicas ao setor saúde na Bahia decorrentes das transformações políticas, sociais e 

econômicas operadas no país em fins da década de 1930, em meio ao regime ditatorial 

conhecido como Estado Novo (1937-1945). A emergência e ascensão ao poder de grupos 

ligados à industrialização e de correntes dissidentes das velhas oligarquias redesenha o pacto 

federativo entre as elites no Brasil, contrapondo aos interesses regionais a intervenção de um 

Estado forte e centralizador (PONTES e cols., 2010). 

Neste contexto, a progressiva centralização da participação federal na saúde, tendência 

desenhada desde a década de 1920, aliada aos interesses de fornecer as bases ao 

desenvolvimento urbano-industrial do país, direciona na Bahia as ações de controle e 

prevenção de doenças transmissíveis às populações rurais excluídas da atenção médica 

previdenciária, delineada para assistir os trabalhadores assalariados das indústrias em 

expansão (BULCÃO, OLIVEIRA, NERY, 1984; PONTES e cols., 2010). 

Em 1938, o interventor federal na Bahia, Landulfo Alves, assina convênio para 

implantar serviços de higiene especializados por enfermidade, no interior do estado, em um 

contexto em que os municípios, ainda sob a influência do coronelismo, não possuíam 

qualquer estrutura sanitária para assistir à população (PONTES, 2007; BAHIA, 1938). 

No quadro abaixo, estão os principais marcos institucionais relacionados à vigilância e 

profilaxia de doenças transmissíveis entre 1927 e 1940. 
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MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA NA BAHIA (1927-1940): MARCOS INSTITUCIONAIS 
RELACIONADOS À VIGILÂNCIA E PROFILAXIA DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS 

Órgão institucional Base legal 
Elementos 
contextuais 

Foco das 
ações 

propostas 

Ações de vigilância 
relacionadas 

Secretaria da Saúde 
e Assistência Pública 

Lei n.2.156 de 
21/05/1929* 
(Aprova o acordo 
celebrado entre o 
Departamento Nacional 
de Saúde Pública e o 
governo do estado para 
execução dos serviços 
de higiene infantil e 
profilaxia da tuberculose 
na Bahia) 

Centralização e 
expansão das 
ações de Saúde 
Pública 
 
Perspectiva 
bacteriológica/ 
ecológica/ 
higienista 
 
Em 1927, foram 
registrados 1.031 
óbitos por 
tuberculose na 
capital da Bahia 
 
Organização dos 
dispensários de 
tuberculose 

Polícia 
Sanitária 
 
Vigilância de 
pessoas 
 
Profilaxia de 
doenças 
transmissíveis 
 
Educação 
Sanitária 
 
Tratamento 
nos 
dispensários 
 
 

Inspeção de prédios, 
casas, comércios 
 
Isolamento 
nosocomial 
Higiene escolar 
Higiene materna e 
infantil 
Desinfecção 
concorrente 
Notificação 
compulsória 
Inquérito 
epidemiológico 
Imunização 
 

Secretaria de 
Estado, da 
Educação, Saúde e 
Assistência Pública 

Lei 54 de 25 /07/1936* 
(Cria a Inspetoria de 
Profilaxia da 
Tuberculose na 
Secretaria de Estado, da 
Educação e Assistência 
Pública) 
 
Decreto n.11.380 de 
1939* 
(Cria sub-postos 
destinados à profilaxia 
do tracoma no interior 
da Bahia) 
 
Decreto n.11.566 de 
1939* 
(Cria Serviços de 
profilaxia da Lepra no 
interior da Bahia) 
 

Centralização 
das ações de 
Saúde Pública 
 
Início da 
assistência 
médico 
hospitalar 
previdenciária  
 
Sanitarismo 
campanhista 
 
Interiorização 
das ações de 
saúde na Bahia 
 
Instituída a 
Divisão de 
Tuberculose na 
secretaria 

Polícia 
Sanitária 
 
Profilaxia de 
doenças 
transmissíveis 
 
Tratamento 
nos 
dispensários 
 
 

Inspeção de prédios, 
casas, comércios 
 
Notificação 
compulsória 
Isolamento 
nosocomial 
Imunização 
 

* Fonte: Ementário da Legislação Sanitária do Estado da Bahia (1984) 

 

Quadro 2- Modernização administrativa na Bahia (1927-1940): Ações de vigilância e 

profilaxia de doenças transmissíveis 

 



46 

 

Em 1941, consolida-se no Brasil um modelo centralizado e fragmentado de atenção à 

saúde, organizado em serviços e programas especializados por enfermidades e implantados 

nos estados e municípios de modo centralizado e hierárquico. A este formato de atuação 

soma-se a ação do Sesp, criado em 1942 sob os auspícios da reorientação de política externa 

dos EUA para a América Latina, visando sanear e erradicar as doenças transmissíveis e as 

endemias rurais nas regiões fornecedoras de matérias-primas para o esforço bélico na segunda 

grande guerra (PONTES e cols., 2010). 

Este modelo antecede a organização vertical das campanhas de erradicação de doenças 

transmissíveis sob as quais se desenvolve, a partir da década de 1950, os moldes da vigilância 

epidemiológica no país e na Bahia (INSTITUTO DE SÁUDE DO ESTADO DA BAHIA, 

1984). 

 

 

4.2 IDEOLOGIA HIGIENISTA: A PARTICIPAÇÃO DE ENFERMEIRAS NAS AÇÕES 

DE VIGILÂNCIA E PROFILAXIA DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS NA BAHIA (1925-

1940) 

Como meu começo é meu fim, quando eu estou aqui no começo, eu estou aqui no fim. Toda hora que 
meu fim é posto em cheque, eu vou ao começo saber o que tem de errado. 

Tom Zé 

 

 

A enfermagem moderna institucionaliza-se na Bahia em 1925, vinculada as ações de 

profilaxia e controle de doenças transmissíveis (BAHIA, 1925a, 1925b), a partir do processo 

de modernização institucional da saúde pública no estado, decorrente das novas configurações 

na política nacional e na conjuntura local. 

Nacionalmente, os antecedentes históricos à emergência da enfermagem na Bahia 

referem-se, no contexto de construção de uma política nacional de saúde assentada na 

higienização dos hábitos e costumes da população brasileira, à implantação em 1920 da 

enfermagem moderna ou profissional no Rio de Janeiro, através da Missão de Cooperação 

Técnica para o Desenvolvimento da Enfermagem no Brasil, conhecida como missão Parsons, 

em referência à enfermeira norte-americana Ethel Parsons, que a chefiou (PIRES, 1989).  

Segundo Pires (1989), a missão Parsons, subvencionada pela Fundação Rockefeller, 

sustentou a construção institucional e política da Reforma Carlos Chagas na década de 1920. 
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Carlos Chagas, então diretor do DNSP, conduziu a reforma iniciando o programa de 

cooperação com a Fundação Rockefeller, em correspondência à penetração do capital 

americano em nosso país (BARREIRA, 1993). 

Este sanitarista, ao visitar os serviços de saúde dos EUA entrou em contato com o 

trabalho em enfermagem, realizado diretamente com a população através dos centros de saúde 

e estruturado nos moldes nightingaleanos, advogando que a enfermeira configurava-se como 

elemento essencial à estratégia governamental sanitarista a ser construída no Brasil (PIRES, 

1989). 

Criou-se, assim, o Serviço de Enfermeiras de Saúde Pública e a Escola de Enfermeiras 

do DNSP, pois 

 
[...] para promover o atendimento às grandes endemias e epidemias o governo 
contava com pouquíssimo equipamento de saúde, com alguns médicos e nem outro 
profissional qualificado no setor saúde, capaz de promover medidas curativas e 
preventivas aos indivíduos e as coletividades e de constituir-se em um elo entre o 
médico do consultório e as famílias (PIRES, 1989, p.129). 

 

Embora registre-se resistências locais ao desenvolvimento de uma tradição médica 

apoiada na bacteriologia e à penetração do poder federal no território dominado pelo 

coronelismo baiano, com as primeiras incursões do governo federal e da Fundação 

Rockefeller nas ações de saúde pública neste estado (CASTRO SANTOS, 1998), as 

iniciativas de reorganização dos serviços de saúde nacionais, inspiradas no modelo norte-

americano de ensino e pesquisa em saúde pública, tiveram influência decisiva na conformação 

de um serviço sanitário no estado da Bahia e de um campo de atuação para enfermeiras de 

saúde pública e visitadoras sanitárias em 1925 (BAHIA, 1925a, 1925b). 

Inspirada na legislação federal, a Lei estadual n. 1 811 de 19 de julho de 1925 organiza 

o Serviço de Enfermeiras Sanitárias na Subsecretaria da Saúde e Assistência Pública da 

Bahia. Este serviço estruturou-se a fim de atender as demandas referentes à enfermagem nos 

serviços e órgãos vinculados a Subsecretaria, tendo sob sua responsabilidade, dentre outras, a 

vigilância dos casos de doenças transmissíveis, a educação sanitária da população, os serviços 

de higiene infantil e a inspeção escolar (BAHIA, 1925a, 1925b). 

Sublinha-se que, apesar de nesse período outras profissões da saúde, originadas da 

divisão técnica e social do trabalho médico, fossem institucionalizadas na Bahia no campo do 

ensino e da legislação profissional, como por exemplo a do farmacêutico e odontólogo, 
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nenhuma destas profissões possuía na estrutura da Subsecretaria um órgão centralizador das 

suas atividades (BAHIA, 1925a, PIRES, 1989).  

Para Pires (1989), isto aponta o valor estratégico das agentes de enfermagem na 

consecução da política de saúde, na medida em que as características ideológicas de 

submissão e servilidade que permearam a construção histórica deste campo profissional não 

representou ameaça à ordem do Estado e do poder médico vigente. 

O Serviço de Enfermeiras Sanitárias da Bahia constituía um órgão anexo à Diretoria de 

Epidemiologia e Profilaxia Geral da Subsecretaria, relacionado diretamente à assistência de 

profilaxia da sífilis, doenças venéreas e da tuberculose, além dos postos de higiene e das 

delegacias de saúde, que em 1927 originaram os centros de saúde no estado (BAHIA, 1925b; 

BAHIA, 1927a). 

A despeito de sucessivas reorganizações administrativas, com a criação da Secretaria da 

Saúde e Assistência Pública em 1927 e da Secretaria de Estado, da Educação, Saúde e 

Assistência Pública em 1935, o Serviço de Enfermeiras Sanitárias mantêm-se com a mesma 

estrutura e atribuições até 1937 quando, sob os auspícios da intervenção federal do governo 

ditatorial, o corpo de enfermeiras visitadoras é reorganizado para atender aos princípios da 

racionalidade administrativa introduzidos na saúde pública (BAHIA, 1937; PONTES e cols., 

2010). 

Dirigido pela enfermeira-chefe, enfermeira de saúde pública diplomada pela Escola de 

Enfermeiras do DNSP e escolhida pelo Subsecretário, o Serviço de Enfermeiras Sanitárias da 

Subsecretaria contava ainda com 05 cinco enfermeiras distritais e 15 quinze enfermeiras 

sanitárias. As enfermeiras distritais eram responsáveis pela fiscalização direta nas áreas de 

vinculação dos centros de saúde das atividades assistenciais incumbidas às enfermeiras 

sanitárias (BAHIA, 1925a). 

As diferentes posições, atribuições e o papel delegado a estas trabalhadoras, mais do 

que a hierarquia advinda da função ocupada na organização sanitária vigente, formalizou 

entre as trabalhadoras de enfermagem da Subsecretaria a hierarquização e a divisão entre 

trabalho intelectual e manual que caracterizou o desenvolvimento histórico da enfermagem 

nos hospitais ingleses e foi transposto ao campo da saúde pública brasileira pelas enfermeiras 

norte-americanas (BAHIA 1925a; PIRES, 1989).  

Desta forma, cabia à enfermeira-chefe estabelecer o regime de trabalho e assumir a 

supervisão e o controle do processo de trabalho, devidamente intermediada pela enfermeira 
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distrital, enquanto que as enfermeiras sanitárias responsabilizavam-se pela execução direta 

das atividades desenvolvidas, comparecendo ao centro de saúde nas horas estabelecidas pela 

enfermeira distrital (BAHIA, 1925a, 1925b). A posição, atribuições e o papel cumprido pelas 

trabalhadoras de enfermagem do Serviço de Enfermeiras Sanitárias, entre 1925 e 1937, estão 

descritos no quadro abaixo. 

 

 

POSIÇÃO, ATRIBUIÇÕES E PAPEL DAS TRABALHADORAS EM ENFERMAGEM (1925-
1937) NO SERVIÇO DE ENFERMEIRAS SANITÁRIAS DA BAHIA 

Posição da Enfermeira* 
 

Atribuições* 
 

Papel identificado 

Enfermeira-chefe Superintender o serviço de 
enfermeiras sanitárias 
 
Dirigir a escola de 
enfermeiras** 

Administração Sanitária 

Enfermeira distrital Orientar e fiscalizar em sua 
circunscrição o trabalho das 
enfermeiras sanitárias, ficando 
responsável pela boa execução 
de todas as providências que lhe 
forem determinadas pela 
enfermeira chefe, de acordo com 
as solicitações das autoridades 
sanitárias 
 
Organizar boletins semanais e 
mensais do trabalho executado 

Supervisão e Fiscalização 

Enfermeira Sanitária Realizar trabalhos técnicos da 
arte de enfermeira especialmente 
de higiene maternal, infantil e 
escolar, profilaxia da 
tuberculose, sífilis e doenças 
venéreas e o isolamento 
domiciliário de casos de doenças 
de notificação compulsória 
 
Comparecer diretamente à 
Delegacia de Saúde nas horas 
estabelecidas pela enfermeira 
distrital 
 

Assistência Sanitária 

    * Fonte: Código Sanitário do Estado da Bahia (decreto n.4.144 de 11 de novembro de 1925) 
    ** Escola de Enfermeiras de que trata o artigo 40 da Lei 1.811 de 29 de julho de 1925 

 
Quadro 3- Serviço de Enfermeiras Sanitárias da Bahia (1925-1937) 

 

Tal situação legitimava-se através da diferença de escolaridade entre estas trabalhadoras 

e do prestígio conferido à Escola do DNSP, futura escola Anna Néri, nomeada como padrão 
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para efeito de equiparação das demais escolas, já que a função de enfermeira-chefe somente 

poderia ser ocupada por uma enfermeira de saúde pública diplomada na Anna Néri. Para 

assumir o cargo de enfermeira sanitária ou distrital, além do concurso público destinado às 

enfermeiras de saúde pública, abria-se uma exceção, podendo ser nomeadas mulheres 

oriundas dos cursos de Educação Sanitária, realizados em São Paulo e no Rio de Janeiro, com 

o objetivo de profissionalizar professoras primárias como visitadoras de higiene (BAHIA, 

1925a, 1925b; PIRES, 1989). 

Durante esse período, em alguns estados como São Paulo, as autoridades sanitárias 

deram preferência à formação de visitadoras, com requisitos menos exigentes de ingresso e 

formação, em detrimento da formação de enfermeiras de saúde pública. Enquanto no Rio de 

Janeiro o estabelecimento do padrão “Ana Néri” (BARREIRA, 1993, p.07) logo determinou a 

substituição das visitadoras por enfermeiras diplomadas, em São Paulo isso somente ocorre a 

partir da segunda metade dos anos 1940 com a criação da Escola de Enfermagem da 

Universidade de São Paulo (FARIA 2007). O quadro abaixo ilustra as exigências de 

escolaridade e provimento estabelecidas para o Serviço de Enfermeiras Sanitárias na Bahia. 

FUNÇÃO PROVIMENTO ESCOLARIDADE 

Enfermeira-chefe Nomeada pelo governador mediante 
proposta do Subsecretário 

Enfermeira de Saúde Pública, 
diplomada pela Escola do 
Departamento Nacional de Saúde 
pública ou estabelecimentos 
congêneres nacional ou estrangeiro 
 

Enfermeira Distrital Concurso Público  
Nomeadas pelo Subsecretário caso 
possuíssem curso especializado em 
estabelecimentos oficiais ou 
certificado de estágio no Instituto 
Oswaldo Cruz da capital federal, do 
Instituto Butantan em SP ou 
estabelecimentos congêneres aqui ou 
no exterior 

 
Curso de Enfermeiras da 
Subsecretaria de Saúde e Assistência 
Pública 
 
 
 

Enfermeira Sanitária Concurso Público  
Nomeadas pelo Subsecretário caso 
possuíssem curso especializado em 
estabelecimentos oficiais ou 
certificado de estágio no Instituto 
Oswaldo Cruz da capital federal, do 
Instituto Butantan em SP ou 
estabelecimentos congêneres aqui ou 
no exterior 

 
 
 
Curso de Enfermeiras da 
Subsecretaria de Saúde e Assistência 
Pública 
 

     Fonte: Código Sanitário do Estado da Bahia (decreto n.4.144 de 11 de novembro de 1925) 

Quadro 4- Serviço de Enfermeiras Sanitárias na Bahia: modo de provimento e escolaridade 
exigida às funções (1925-1938) 
 

A legislação sanitária também menciona a criação, em 1925, no âmbito da Subsecretaria 

da Saúde e Assistência Pública, da Escola de Enfermeiras, escola própria instituída com o 
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propósito de formar enfermeiras profissionais, gerais ou especializadas. Tais profissionais 

seriam formadas exclusivamente para os serviços sanitários da Subsecretaria, em virtude do 

diploma conferido por esta somente ter validade em seus próprios serviços (BAHIA, 1925a). 

Assim, o ensino ofertado na Escola da Subsecretaria, embora equiparado aos moldes 

curriculares da escola padrão como exigência para a obtenção do poder legal de emitir 

diplomas (PIRES, 1989), configurou-se na realidade como um treinamento rigoroso para o 

trabalho de enfermeiras de saúde pública no estado (BAHIA, 1925a, 1925b). 

A Escola deveria ser dirigida pela Enfermeira-chefe, sob a tutela docente de 

funcionários técnicos da Subsecretaria, provavelmente médicos. Projetada segundo o modelo 

nightingaleano adaptado pelas enfermeiras norte-americanas ao Brasil, a Escola de 

Enfermeiras da Subsecretaria condicionou ao ingresso de estudantes, além de critérios de 

escolaridade considerados elitistas à época, rígidos princípios morais e de conduta, 

eliminando do curso as estudantes que viessem a ser comportar “de modo inconveniente à 

moral ou a decência” (BAHIA, 1925b, p.526). Deste modo, exigiu-se das aspirantes à 

enfermeira 

 
[...] diploma da Escola Normal ou aprovação em exame de habilitação próprio da 
Subsecretaria [...] attestado de bôa conduta passado por duas pessoas idôneas, a 
juízo da Directoria [...] certidão de idade provando ter mais de 21 anos e menos de 
35 [...] attestado de vacinação ou revacinação antivariólica [...] attestado de inspeção 
de saúde provando não sofrer de doença contagiosa ou transmissível ou defeito 
physico (BAHIA, 1925b, p.527). 

 

O perfil exigido para o ingresso na profissão de enfermeira relacionava-se aos esforços 

de atrair à profissão candidatas pertencentes aos estratos da elite, estratégia utilizada na 

institucionalização da enfermagem moderna a fim de conferir à enfermagem prestígio e status 

perante a sociedade (PIRES, 1989). Ademais, os atributos requeridos para o exercício 

profissional da enfermagem reforçaram a naturalização de qualidades historicamente 

construídas e socialmente atribuídas às mulheres, e também, às enfermeiras, enquanto 

“profissão apropriada à parcela feminina da raça humana” (BARREIRA, 1993, p.49), 

articulada aos interesses das classes dominantes, dóceis e submissas aos homens, aos médicos 

e ao Estado (PIRES, 1989). 

 Logicamente o currículo proposto pela Escola de Enfermeiras da Subsecretaria era 

muito parecido com a estrutura curricular padronizada na escola do DNSP, ambos cumpridos 

em quatro meses preliminares e dois anos letivos. O programa de instrução comum 

evidenciava disciplinas como “Noções de microbiologia”, “Hygiene Individual”, “Moléstias 
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Epidêmicas”, “Arte de Enfermeiras de Saúde Pública” e “Tuberculose”, fundamentais para o 

trabalho a ser desenvolvido na Saúde Pública (BAHIA, 1925b, PIRES, 1989). 

 Apesar deste arcabouço curricular, Pires (1989) salienta a dicotomia entre as 

características do trabalho demandado na saúde pública e a formação de enfermeiras na escola 

do DNSP, dada à importância conferida ao estudo sistemático de doenças nos estágios 

hospitalares que ocupou boa parte da carga horária destinada a formação de enfermeiras, 

consoante a influência do modelo nightingaleano desenvolvido pelas enfermeiras norte-

americanas. 

Nesse sentido, evidencia-se que durante o curso da Escola de Enfermeiras na Bahia, as 

estudantes deveriam fazer um estágio de três meses no Hospital São João de Deus, no 

Hospital de Isolamento e no Serviço de Socorro de Urgências (BAHIA, 1925b). 

 Portanto, a Escola de Enfermeiras da Subsecretaria, de acordo com a legislação 

sanitária examinada, deveria ser criada nos moldes da escola padrão que inspirou sua 

organização e legalmente autorizou sua criação, para fornecer a mão-de-obra necessária à 

sustentação das ações de profilaxia e vigilância de doenças no estado da Bahia (BAHIA 

1925a, 1925b). 

Contudo, observa-se que ao contrário da Escola de Enfermeiras do DNSP prontamente 

instalada anexa ao Hospital São Francisco de Assis no Rio de Janeiro (PIRES, 1989), a Escola 

de Enfermeiras na Bahia nasce sem a indicação legal de instalações próprias. Segundo o 

decreto 4 144 de 11 de novembro de 1925, enquanto a Escola não estivesse funcionando 

seriam organizados, na medida da necessidade dos serviços da Subsecretaria, cursos 

intensivos de instrução teórica e prática para visitadoras de higiene, nas dependências da 

então centenária Faculdade de Medicina ou do Hospital Santa Izabel (BAHIA, 1925b). 

Nas fontes examinadas para este estudo, apesar dos marcos institucionais estabelecidos 

na legislação sanitária, não se encontrou evidências consistentes de que a Escola de 

Enfermeiras da Subsecretaria efetivamente manteve um funcionamento regular entre 1925 

quando é instituída, até 1951 quando é legalmente transformada em uma Escola de 

Visitadoras, através do decreto n.14 864 de 01 de fevereiro de 1951 (BAHIA, 1951). 

Porém, um relatório da Subsecretaria e Assistência Pública registra que já em 1926 o 

quadro de pessoal do Serviço de Enfermeiras Sanitárias estava completo, contando com 21 

trabalhadoras, entre a enfermeira chefe, as enfermeiras distritais e enfermeiras sanitárias. Tal 

fato é curioso, pois mesmo que a Escola de Enfermeiras da Subsecretaria tivesse sido posta 
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em funcionamento imediatamente após a vigência do arcabouço legal que a criou, em 1926, 

ainda não havia decorrido o tempo necessário à formação de enfermeiras de saúde pública, de 

acordo com o programa de ensino estabelecido (BAHIA, 1927b). 

Sobre isto, delineiam-se apenas pistas. O relatório das atividades da Subsecretaria em 

1927, refere que 

 
Tornando-se urgente o concurso das enfermeiras sanitárias e na impossibilidade de 
serem obtidas candidatas com a especialização exigida, foi levado a efeito um curso 
intensivo para Visitadoras de Hygiene, no qual se inscreveram 36 alumnas, maiores 
de 21 annos, diplomadas pela Escola Normal da capital, em sua quase totalidade 
(BAHIA, 1927b, p.287). 

 

Portanto, até 1927, parece que a proposta de criação na Bahia de um curso nos moldes 

da escola padrão para enfermeiras não se sustentou, apesar das intenções expressas no aparato 

legal constituído em 1925. Assim, pode-se afirmar que em 1927 a função de enfermeira 

sanitária da Subsecretaria foi ocupada por visitadoras de higiene, submetidas a cursos de 

treinamento intensivo em saúde pública, conforme ocorreu no DNSP de 1922 até 1924, 

quando estes cursos foram interrompidos por decisão das enfermeiras norte-americanas, 

considerando os cursos de emergência como uma formação incompleta e precária,  e 

objetivando introduzir no país outro tipo de formação, dentro dos padrões das mais modernas 

escolas de enfermeiras dos EUA (PIRES, 1989). 

Pires (1989) elucida que em 1926, no Rio de Janeiro, as visitadoras de higiene foram 

completamente substituídas nos serviços do Departamento Nacional por enfermeiras 

diplomadas. Pondera-se que no estado de São Paulo até aproximadamente a década de 1940 o 

privilegiamento da formação de visitadoras em detrimento de enfermeiras de saúde pública, 

ocorreu por decisão explícita das autoridades sanitárias, sendo que a formação de enfermeiras 

somente é institucionalizada no estado quando foi criada a Escola de Enfermagem da 

Universidade de São Paulo (USP), sob a égide do Sesp (FARIA, 2007).  

Na Bahia, não se sabe as razões pelas quais a Escola de Enfermeiras não foi 

imediatamente criada para sustentar a reforma do aparato sanitário. Entretanto, considera-se 

que os fatos e os acontecimentos envolvidos na criação ou não da Escola de Enfermeiras na 

Bahia, a partir de 1925, farão parte de uma história que deverá ser revelada em outro 

momento. 

Em 1926, contava-se um total de trinta e cinco enfermeiras diplomadas na Escola do 

DNSP, atual Escola Ana Néri, e as que mais se destacavam no curso recebiam bolsas para 
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posterior aperfeiçoamento nos EUA. Devido ao pequeno quantitativo de enfermeiras 

diplomadas eram constantes solicitações ao DNSP de enfermeiras para dirigir e administrar as 

atividades de enfermagem nos estados (PIRES, 1989). 

O relatório do Subsecretário da Bahia em 1929 relata as atividades de aperfeiçoamento 

técnico proporcionadas pela Subsecretaria aos funcionários, revelando que havia uma 

enfermeira, oriunda do curso de enfermagem de saúde pública do DNSP, nomeada como 

chefe do Serviço de Enfermeiras Sanitárias na Bahia. Na ocasião, o referido relatório 

menciona que Estephania Barros, então estudante da Escola de Enfermeiras do DNSP, 

continuou a freqüentar o curso no Rio de Janeiro (BAHIA, 1929).  

Outra menção à identidade da enfermeira-chefe Estephania Barros refere-se à sua 

nomeação, no bojo da reorganização do corpo de enfermeiras visitadoras em 1937, como 

Enfermeira Inspetora do Departamento de Saúde Pública na Bahia, provavelmente nesse 

momento já devidamente diplomada pela Escola Ana Néri (BAHIA, 1937). Destarte, 

provavelmente esta enfermeira de saúde pública ocupou a função de chefe do Serviço de 

Enfermeiras Sanitárias e dirigiu a possível formação de enfermeiras de saúde pública e a de 

visitadoras de higiene entre 1929 e 1937. 

 Nesse período, as ações de saúde pública na Bahia, apoiadas na profilaxia e vigilância 

de casos de doenças transmissíveis, orientaram-se fundamentalmente para a promoção da 

higiene urbana da população pobre, sustentando-se tanto em medidas de cunho preventivo e 

educativo quanto em medidas coercitivas de controle de doenças, acionadas a partir da 

notificação compulsória dos casos, atividade realizada principalmente pelas enfermeiras ou 

visitadoras de higiene, elos entre a rede assistencial em expansão e a vida cotidiana da 

população (BAHIA, 1925a, 1925b). 

 É justamente para se constituir no elemento de ligação entre a população necessitada e 

os centros de saúde e postos de higiene que o trabalho de enfermeiras é incorporado à saúde 

pública nos EUA e no Brasil, entendendo-se que este era o principal vetor de difusão da 

ideologia higienista neste projeto sanitário. Estas profissionais, a partir de sua condição 

feminina, foram consideradas ideais à penetração nos lares brasileiros e aos objetivos de 

ensinar e aconselhar a população a prevenir doenças e “ter saúde” (BARREIRA, 1993, p.52). 

Um defensor da institucionalização de enfermeiras visitadoras, baseado em sua própria 

experiência como inspetor de higiene, ilustra que 
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[...] mourejava todas as manhãs [...] entrando naquelas enormes casas de cômodos 
[...] nessa peregrinação - de rua em rua, de casa em casa, de quarto em quarto, de 
pessoa em pessoa – com paciência e bondade, que comecei a perceber que, de certo, 
isso não era propriamente serviço para médico (grifo da autora) (FONTENELLE, 
1941, p.05 apud BARREIRA, 1993, p.50)  

 

 As atividades de visitação, tidas como próprias às enfermeiras ou visitadoras da 

Subsecretaria, relacionavam-se com a disseminação de medidas individuais de higiene 

profilática de doenças como tuberculose, a sífilis, a lepra, promovendo a vinda dos doentes 

recalcitrantes aos dispensários e vigiando se o tratamento estava sendo realizado conforme 

prescrito pelo médico. Além disso, as enfermeiras realizavam a inspeção higiênica dos 

ambientes que visitavam, especialmente os coletivos como as escolas e as fábricas. Portanto, 

cabia a estas visitar 

 

[...] todos os tuberculosos verificados, para os objetivos de vigilância, educação 
profilática e proteção higiênica dos mesmos [...] as escolas e todas as instituições em 
que se ensinem, eduquem ou criem meninos com o fim de verificar a existência de 
tuberculosos e aconselhar providências necessárias, quer em relação aos doentes e 
aos predispostos, quer em relação às condições higiênicas dos edifícios em que 
funcionam os estabelecimentos [...] os doentes [...] na profilaxia das doenças 
venéreas zelando para que [...] levem a termo o tratamento e encaminhando para os 
dispensários os que precisam de cuidado (BAHIA, 1925b, p.400). 

 

Ressalta-se que os médicos do serviço deveriam fiscalizar todas as atividades de 

visitação realizadas pelas enfermeiras ou visitadoras da Subsecretaria na Bahia (BAHIA, 

1925b). Apesar disso, Castro Santos e Faria (2010) sustentam que o formato dos centros de 

saúde, que dispunham de igual número de médicos e visitadoras, possibilitou a estas 

profissionais o exercício de determinadas atividades relativamente independentes da 

supervisão e orientação dos médicos. 

Na realidade, a abertura de um espaço relativo de autonomia decorre do próprio 

exercício da principal função a que foi incumbida estas profissionais: a educação sanitária da 

população. Conformado no contato permanente com a população durante a visitação 

domiciliar ou nas atividades de profilaxia da tuberculose, da lepra, de doenças venéreas, da 

higiene infantil e materna, o processo pedagógico desenvolvido pelas enfermeiras e 

visitadoras na Bahia visavam à construção de uma “consciência sanitária” e normalização de 

hábitos e costumes (BAHIA, 1925a, 1925b; FARIA, 2007). 

Nesse terreno, superando o modelo hegemônico e autoritário das primeiras ações de 

saúde pública, às enfermeiras e visitadoras da Subsecretaria cabia obter o consenso dos 
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indivíduos na adoção de hábitos de higiene estabelecidos como inerentes à civilização, 

sobretudo a higiene pré-natal, materna, infantil e escolar em paralelo à disponibilização de 

orientações quanto às medidas de prevenção das doenças específicas (BAHIA, 1925b; 

MERHY, 1985). Assim, as novas agentes da saúde pública, cujo recrutamento havia sido 

realizado entre mulheres nos quadros do magistério, foram consideradas como importantes 

aliadas na divulgação das noções e conceitos de higiene (FARIA, 2007). 

 Nos serviços de higiene materna e infantil e nas atividades junto aos escolares as 

enfermeiras e visitadoras da Subsecretaria exerciam a representação dos interesses das classes 

dominantes. Agiam para domesticar e docilizar os corpos das classes subalternas, contando 

com as mães, a quem a divisão sexual do trabalho delegou a função sanitária nos domicílios, 

como veiculadoras da higienização na mão-de-obra necessária às atividades urbano-

industriais fortalecidas na economia baiana no período seguinte (BAHIA, 1925b; PONTES, 

2007). 

 As práticas educativas das enfermeiras e visitadoras, segundo Barreira (1993), partiam 

da suposição de que as classes sociais subalternas ignoravam como deviam conduzir sua 

própria vida e somente poderiam aprender a se comportar mediante a inculcação do 

higienismo pregado, conforme pode observar-se nas atribuições conferidas a estas 

profissionais 

 

[...] promover a vinda ao dispensário de mulheres grávidas, mães e crianças sadias, 
ensinando-lhes as regras da alimentação, vestuário, asseio corporal, no serviço de 
higiene materna e infantil [...] na inspeção escolar ajudando a correção dos defeitos 
encontrados, incutindo hábitos de higiene nos professores e nos alunos, 
estabelecendo relações entre a escola e o domicilio, acompanhando o 
desenvolvimento psicológico e mental das crianças, cuidando-lhes da alimentação, 
do asseio e dos exercícios físicos (grifo nosso). (BAHIA, 1925b, p.525)  

 

Portanto, as enfermeiras e visitadoras da Subsecretaria exerciam permanente vigilância, 

através das medidas profiláticas e preventivas, da vida social da população urbana. Contudo, a 

regulação realizada por estas profissionais também se estendeu, uma vez instaladas as doença, 

às ações de vigilância da disseminação desta através da fiscalização do comportamento do 

indivíduo doente (BAHIA, 1925a, 1925b). 

 Evidencia-se o tom de polícia médica que permeou as práticas de vigilância na Bahia, 

sendo punidas com multas as pessoas que não notificassem os casos de doenças 

transmissíveis às autoridades sanitárias, invariavelmente médicos. Estas autoridades, legítimas 

detentoras do conhecimento científico biomédico, procediam aos inquéritos epidemiológicos 
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para averiguar a origem e os meios de contágio e propagação de doenças, conforme a 

concepção do processo saúde-doença vigente no período. Cabia também somente aos médicos 

a realização da imunização antivariólica (BAHIA, 1925a, 1925b). 

 Além disso, a concepção reducionista de vigilância, relacionada ao controle de 

indivíduos doentes, desconsidera os condicionantes e determinantes do processo saúde-

doença, em uma época em que péssimas condições sanitárias e de vida predominavam entre a 

população da Bahia (BAHIA, 1925b; PONTES, 2007).  

No campo da vigilância de doentes, as enfermeiras e visitadoras da Subsecretaria 

auxiliavam a fiscalização das determinações médicas aos casos notificados, sendo incumbidas 

de garantir que medidas repressivas como o isolamento domiciliário, incluindo as proibições 

de troca de cômodos e do uso de transportes públicos e particulares, e medidas como a 

desinfecção concorrente1 fossem executadas conforme o determinado pelas autoridades 

sanitárias. Além disso, enfatizava-se o papel destas profissionais na instrução dos doentes e 

dos que os rodeiam acerca dos perigos de contágio por doenças transmissíveis (BAHIA, 

1925a, 1925b). 

 Percebe-se a importância estratégica que estas agentes possuíam nas ações de 

profilaxia e vigilância de doenças transmissíveis na Bahia, no contexto de expansão 

institucional do aparelho de saúde e de fortalecimento da autoridade estatal sobre o território. 

Sublinha-se também a carga ideológica conferida à participação das enfermeiras e visitadoras 

nas ações de saúde pública do período. Sobre isto, concorda-se com Barreira (1993) ao 

afirmar que a formação da identidade da enfermeira de saúde pública ocorre  

 
[...] em um contexto mundial onde a figura da mulher enquanto construção de 
gênero está carregada de representações e ideologias que restringem sua participação 
na sociedade [...] e as mulheres tinham poucas oportunidades de ascensão social 
independente (BARREIRA, 1993, p.01). 

 

 Desta forma, contraditoriamente reconhece-se que mesmo subordinadas às hierarquias 

de gênero na condução da política de saúde implementada e em um campo de atuação comum 

aos papéis historicamente atribuídos às mulheres pela sociedade, estas profissionais 

demarcaram um território de decisão e ação que não constituiu simples poder delegável pela 

autoridade médica (FARIA, 2007). Castro Santos e Faria (2010) acrescentam que mesmo 

                                                 
1 Conjunto de medidas levadas a efeito no curso de doenças infecto-contagiosas executadas até o final das 
doenças ou extinção dos focos alimentados por portadores de germes, visando restringir o contágio e combater 
os meios de transmissão (BAHIA, 1925b). 
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imbuídas das orientações biomédicas na sua prática profissional, a inserção de enfermeiras e 

visitadoras sanitárias junto à população permite a estas configurarem uma práxis de cuidado 

marcada na experiência e de algum modo lhes confere a ampliação de espaços de autonomia 

em relação à hierarquia do poder médico e masculino. 

 Como estímulo a estudos futuros sobre a participação histórica de enfermeiras na 

construção de uma política nacional de saúde no Brasil, identificou-se na legislação sanitária 

estudada quatro papéis que marcaram historicamente a inserção da enfermeira nas ações de 

profilaxia e vigilância de doenças no período delimitado por este estudo, exercidos em 

consonância com determinações ideológicas, políticas e sociais mais amplas e com o espaço 

historicamente demarcado para atuação destas profissionais. São estes: auxiliar, fiscalizar, 

educar/higienizar e assistir socialmente. 

 No tocante ao papel auxiliar, pode-se afirmar que as enfermeiras e visitadoras, a partir 

da sua configuração como elo entre o médico e as comunidades, foram fundamentais para 

garantir que as recomendações médicas fossem cumpridas, auxiliando a dispensação de 

medicamentos, promovendo a vinda dos doentes e de mulheres grávidas, mães e crianças aos 

serviços ambulatoriais. Para cada pessoa matriculada nos dispensários organizava-se uma 

ficha contendo os conselhos médicos que a enfermeira deveria executar no âmbito das 

competências profissionais e técnicas que lhe eram atribuídas (BAHIA, 1925a, 1925b).  

Na vigilância sobre os casos de doenças transmissíveis evidencia-se o caráter repressor 

da prática das enfermeiras e visitadoras, a quem competia à fiscalização do isolamento 

domiciliar e nosocomial, além do auxilio nas medidas de polícia médico-sanitária durante as 

inspeções realizadas nos ambientes individuais e coletivos, principalmente nas escolas 

(BAHIA, 1925a, 1925b). 

 Contudo, as ações de vigilância sobre as pessoas, realizadas pelas enfermeiras e 

visitadoras, não se sustentaram apenas em práticas eminentemente repressivas. Apoiavam-se 

por vezes em técnicas de dominação que buscaram o consenso e a responsabilização 

individual das pessoas para o projeto higienista vigente. O papel de educar/higienizar 

traduzia-se na instrução aos doentes e familiares acerca dos perigos de contágio por doenças 

transmissíveis, além das regras de vestuário, higiene e asseio corporal, medidas aliadas do 

pretenso progresso civilizatório no estado (BAHIA, 1925a, 1925b). 
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 Outro papel desempenhado pelas enfermeiras e visitadoras referiu-se à assistência 

social, principalmente no auxílio às gestantes pobres e crianças em fase pré-escolar e escolar 

nos serviços de higiene infantil e materna (BAHIA, 1925a, 1925b). 

 Em 1937, a legislação estadual reorganiza o corpo de enfermeiras visitadoras no 

âmbito da Secretaria de Educação, Saúde e Assistência Pública e aprova um novo 

regulamento para a Escola de Enfermeiras. A partir deste momento somente as enfermeiras 

diplomadas na Escola de Enfermeiras poderiam ser nomeadas como visitadoras nas várias 

dependências da secretaria. O quadro abaixo ilustra o corpo de enfermeiras visitadoras da 

Secretaria da Educação, Saúde e Assistência Pública. 

 

 

Base Legal Órgão institucional   Posição da Enfermeira 
Visitadora 

    Função 

DECRETO 10.443 
DE 15 DE 
DEZEMBRO DE 
1937 

Secretaria de Educação, 
Saúde e Assistência Pública 

01 Enfermeira Inspetora Chefiar o 
Serviço de 
Enfermeiras e a 
Escola de 
Enfermeiras 

06 Enfermeiras chefes Chefiar as 
atividades de 
enfermagem 
nos centros de 
saúde, 
inspetoria de 
Tuberculose, e 
no 
departamento 
da criança 

50 Enfermeiras visitadoras Executar as 
atividades de 
educação e 
saúde  

Fonte: Decreto 10.443 de 15 de dezembro de 1937 

 
Quadro 5- Reorganização do Serviço de Enfermeiras Sanitárias em 1937 
 

O novo decreto exige que o cargo de enfermeira visitadora, ocupado na Bahia por 

visitadoras de higiene em meados da década de 1920, somente venha a ser ocupado por 

enfermeiras diplomadas na Escola de Enfermeiras da Bahia. Com tais exigências em 1937, 

talvez se delineia nesse momento a evidência mais consistente de que a Escola de Enfermeiras 

manteve funcionamento regular nesse momento, para a qualificação da mão-de-obra 

requisitada pela Secretaria. 
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Na década de 1940, a ampliação da presença do governo federal na Bahia, através das 

Delegacias de Saúde Federais criadas em 1937, favorecem o intercâmbio entre o Sesp, as 

escolas e o estado para a instalação da Escola de Enfermagem na década seguinte, 

incorporada à Universidade Federal da Bahia (Ufba) e destinada a consolidar a enfermagem 

profissional na Bahia. O Sesp auxiliou na organização e estruturação da nova escola, 

suplementando inicialmente o salário pago as enfermeiras-docentes, provavelmente como 

fator atrativo à vinda das enfermeiras paulistas que organizaram o corpo docente inicial desta 

escola (BAHIA, 1937, UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, 1969). 

Ademais, também estabeleceu intercâmbio com o serviço de saúde local, fomentando 

ações de educação e saúde nos sertões da Bahia, realizadas por pessoal auxiliar recrutado, 

selecionado e treinado pelas enfermeiras da Secretaria (BAHIA, 1937; RENOVATO, 

BAGNATO, 2008). 

A política de extensão da assistência hospitalar com a ampliação dos serviços 

previdenciários aprofunda, já no fim da primeira metade do século XX em paralelo ao as 

campanhas voltadas à erradicação de doenças transmissíveis e endemias rurais, a dicotomia, 

apenas desenhada no período anterior, entre as ações preventivas e curativas na saúde pública 

brasileira (PONTES e cols., 2010).  

Nesse contexto, a formação de enfermeiras deveria acompanhar o crescimento da 

assistência hospitalar, espaço que passará a se configurar como prioritário para inserção destas 

profissionais nas décadas seguintes. 

 

 

4.3 RECONFIGURAÇÃO DA ATUAÇÃO DE ENFERMEIRAS: INSERÇÃO 

HOSPITALAR E PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA 

EPIDEMIOLÓGICA NA BAHIA (1950-1970) 

 

 

 A partir da segunda metade do século XX processaram-se mudanças na formação e 

nas atividades profissionais das enfermeiras, através da criação da Escola de Enfermagem da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) em 1946, e das reconfigurações da atuação de 

enfermeiras e visitadoras sanitárias nas ações de saúde na Bahia. 
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A Escola de Enfermagem, vinculada à Ufba e instalada em sede própria no campus 

universitário, durante vinte e dois anos constituiu-se como a única instituição de ensino 

superior em enfermagem da Bahia, até quando em 1968 criou-se a Faculdade de Enfermagem 

da Sagrada Família na Universidade Católica do Salvador (UNIVERSIDADE FEDERAL DA 

BAHIA, 1969). Portanto, durante boa parte do período estudado (1950-1970) as enfermeiras 

que compunham a mão-de-obra das atividades de saúde pública na Bahia foram formadas pela 

Escola da Ufba. 

 Em 1951, em paralelo a criação de uma escola universitária para o ensino profissional 

de enfermagem na Bahia, extingue-se a formação de enfermeiras de saúde pública na Escola 

própria desenhada no arcabouço legal de 1925, pois a legislação sanitária em vigor 

determinou que a “atual Escola de Enfermeiras do Departamento de Saúde Pública passará a 

denominar-se Escola de Visitadoras e se regulará por instruções a serem baixadas pelo 

secretário” (BAHIA, 1951, p.03). Nesse ano, ocorreu a separação entre a educação e a saúde 

na Bahia, tendo a pasta da saúde existência autônoma e secretário de Estado para se incumbir 

exclusivamente de questões relativas à saúde e assistência social (BAHIA, 1951). 

Embora permaneça como área técnica até 1971, a educação sanitária, importante vetor 

da orientação higienista e do trabalho de enfermeiras e visitadoras desde a década 1920, tem 

sua importância diminuída na configuração institucional das ações de saúde a partir de 1950, 

enfraquecendo o valor simbólico atribuído ao trabalho de enfermeiras de saúde pública e 

visitadoras na política de saúde vigente (BAHIA, 1925b, 1951, 1971). 

Todavia, ao passo que a formação de enfermeiras se desvinculou da Secretaria da Saúde 

e Assistência Social em 1951, atrelada ao almejado ensino universitário, institucionalizou-se a 

formação de pessoal técnico e auxiliar diretamente vinculado a este órgão, a fim de subsidiar 

a interiorização das ações de saúde, devendo 

 
[...] ser criadas volantes de saúde e assistência, que percorrendo o território do 
estado, farão o trabalho de profilaxia das endemias rurais e educação sanitária, 
procurando beneficiar principalmente as coletividades desprovidas de qualquer 
recurso médico-sanitário (BAHIA, 1951, p.03). 

 

 A estrutura institucional da nova Secretaria ratifica a consolidação do atendimento 

médico previdenciário no setor baiano da saúde, organizando-se um departamento próprio 

para a administração da assistência médico-hospitalar e para a coordenação dos auxílios e 

subvenções concedidos a instituições privadas e filantrópicas. Nesse sentido, competia a este 

Departamento 
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[...] fiscalizar a administração e o patrimônio das instituições oficiais de assistência 
oficial e médico hospitalar que lhes estejam subordinadas, sugerindo medidas que 
possam ampliar o raio de ação dessas instituições ou mesmo criar serviços novos 
[...] estudar e emitir parecer técnico sobre a concessão de auxílios e subvenções a 
instituições particulares de assistência social e médico-hospitalar, fiscalizando a 
aplicação destes mesmos auxílios e subvenções [...] promover inquéritos de caráter 
social e médico-hospitalar em todo território do Estado no sentido de apurar as 
necessidades regionais, articulando-se para isso com as repartições competentes [...] 
educar o povo nas campanhas de assistência, interessando nas mesmas prefeitos e as 
populações rurais (BAHIA, 1951,p.02). 

 

A segmentação e o caráter corporativo do Complexo Previdenciário, passando a ser a 

maior referência para a prestação de serviços públicos de saúde até a década de 1980, 

vinculou o acesso a serviços médicos-assistenciais à contribuição dos trabalhadores inseridos 

no mercado formal de trabalho, excluindo a maioria da população brasileira do raio de 

atenção médica, sobretudo, as populações do meio rural submetidas a relações trabalhistas 

informais (PONTES e cols., 2010). 

 Nesse contexto, enquanto a expansão do sistema previdenciário, estruturado para 

ofertar atendimento médico de cunho curativo dirigiu-se aos trabalhadores urbanos 

assalariados, as ações de saúde pública, com foco na prevenção, voltavam-se 

predominantemente à população rural, desassistida de qualquer serviço assistencial (PONTES 

e cols., 2010). 

Deste modo, a segmentação instalada nas ações de saúde na Bahia direciona as de saúde 

pública, organizadas em outro departamento da secretaria, às populações do interior, 

caracterizando a denominada “cidadania regulada”, ou seja, a concessão do direito de 

cidadania vinculada tão somente à inserção no processo produtivo em alguma ocupação 

reconhecida e definida em lei (PONTES e cols., 2010). 

 

[...] a conseqüência imediata deste ponto é clara: seriam pré-cidadãos todos os 
trabalhadores da área rural, que fazem parte ativa do processo produtivo e, não 
obstante, desempenham ocupações difusas, para efeito legal; assim como seriam 
pré-cidadãos os trabalhadores urbanos em igual condição, isto é, cujas ocupações 
não tenham sido reguladas por lei [...] a regulamentação das profissões, a carteira 
profissional e o sindicato público definem, assim, os três parâmetros no interior dos 
quais passa a se definir a cidadania (SANTOS, 1989, p.74 apud REIS, 2010, p.130). 
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Percebe-se que a interiorização das ações de saúde na Bahia, atendendo à própria 

dinâmica de segmentação do direito à saúde no país, exige a formação de profissionais 

auxiliares como as visitadoras e auxiliares hospitalares, impulsionada no convênio realizado 

entre o governo do estado e o Sesp, no início da década de 1950 (NERY, 1982; BULCÃO, 

OLIVEIRA, NERY, 1984), sob a supervisão das enfermeiras do Sesp e de unidades sanitárias 

do estado (RENOVATO, BAGNATO, 2008). 

Desta forma, a transposição da formação de enfermeiras na Bahia para o ensino 

universitário, conforme aspirado pelas enfermeiras norte-americanas desde 1920, financiada 

com recursos técnicos e financeiros do Sesp, aprofunda a hierarquização do trabalho em 

saúde, na medida em que conferiu às enfermeiras a legitimidade de um diploma universitário, 

nos moldes das escolas norte-americanas, em detrimento da formação de pessoal auxiliar que 

permanece nos organismos diretamente encarregados da execução das práticas sanitárias, 

reforçando no campo simbólico a divisão entre o trabalho intelectual e manual característica 

do campo profissional da enfermagem desde o seu surgimento no século XIX (RENOVATO, 

BAGNATO, 2008; PIRES, 1989; NASCIMENTO, LIMA, TYRREL, 2003). 

Na década de 1950, no bojo da consolidação institucional do atendimento médico 

hospitalar e da existência da saúde em uma pasta própria na Bahia, o Serviço de Enfermeiras 

Sanitárias é substituído por um órgão técnico de “enfermagem”, vinculado ao Departamento 

de Saúde Pública no trabalho nos serviços verticalizados de Lepra, Doenças Venéreas e 

Tuberculose e nos serviços de saúde do interior do estado (BAHIA, 1951). 

Nesse cenário de reconfiguração da prática de enfermagem como elemento fundamental 

à organização hospitalar, Araújo (1974) afirma que a seção de enfermagem do Departamento 

de Saúde Pública possuía um caráter meramente regimental, sem nenhuma ação sobre as 

atividades de enfermagem realizadas nos serviços da capital e do interior. 

Assim, na segunda metade do século XX direcionou-se a atuação de enfermeiras na 

Bahia para o âmbito das ações curativas e hospitalares, espaço para o qual se dirigiu o ensino 

profissional de enfermeiras desde a institucionalização da enfermagem moderna no Brasil na 

década de 1920 (UFBA, 1969; PIRES, 1989). Silva (1986) ilustra que entre 1940 e 1950, o 

quantitativo de enfermeiras diplomadas trabalhando nos serviços hospitalares brasileiros 

cresceu de 0,9% para 49,4%. 

Na Bahia, apesar de institucionalmente vinculada às ações de saúde pública no âmbito 

da Secretaria de Saúde Pública e Assistência Social, a enfermeira, agente historicamente 
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relacionada à supervisão e coordenação do processo de trabalho em enfermagem no âmbito da 

saúde pública, passa a exercer este papel fundamentalmente na esfera dos hospitais criados na 

capital. Em 1966, Salvador concentrava, em relação a oito grandes centros urbanos do estado, 

62% dos serviços hospitalares, sendo que 80% destes hospitais eram privados e subsidiados 

com o mecanismo de seguro social da previdência (UFBA, 1969). 

 As atividades médico-hospitalares da capital contavam com duzentas e três 

profissionais enfermeiras em contraponto a apenas cinquenta enfermeiras compondo as 

equipes de saúde pública em Salvador. No interior do estado, para onde foram segmentadas as 

ações de saúde pública no período, considerando os oito maiores centros urbanos do interior 

do Bahia, somavam-se trezentas e trinta e quatro profissionais de enfermagem, sendo que 

somente 7,7% do percentual do pessoal de nível superior eram enfermeiras (UFBA, 1969). 

 Portanto, o trabalho das enfermeiras era predominantemente realizado nos hospitais da 

capital, sendo que no interior do estado, mesmo que de modo precário e insuficiente, 

reforçava-se o caráter pontual e provisório dos programas campanhistas projetados pelo 

governo federal junto aos estados, executados por pessoal auxiliar, como atendentes, 

visitadoras e auxiliares de enfermagem, formados pela Secretaria da Saúde ou pelo Sesp, para 

a execução do trabalho de saúde pública, com a participação docente de enfermeiras destes 

órgãos (UFBA, 1969; RENOVATO, BAGNATO, 2008). 

 Evidencia-se que a estrutura permanente, com ações de cunho assistencial e 

preventivo, montada desde o início da década de 1920 tornou-se secundária à atenção médica 

e curativa, progressivamente sustentada no assalariamento dos trabalhadores das atividades 

industriais em expansão na Bahia. O impasse envolvendo o estágio de estudantes de 

enfermagem da Ufba nos centros de saúde da capital revela a desestruturação operacional 

destes serviços, considerados pelas docentes da Escola inadequados ao desenvolvimento do 

trabalho de enfermeiras e ao bom andamento da aprendizagem das estudantes (UFBA, 1969). 

Diante do embaraço colocado às práticas pedagógicas, a diretoria da Escola delibera a 

delimitação de uma área exclusiva para o intercâmbio ensino-serviço no centro de saúde 

escolhido, a ser financiada com recursos da Fundação Rockefeller. Solicita-se uma reunião 

com o secretário da saúde e assistência social da Bahia, exigindo-se 

 
[...] autorização para centralizar as atividades de saúde pública em parte de uma 
zona do 10 centro de saúde, sendo-lhe facultado escolhê-la [...] acesso de professoras 
e estudantes aos ambulatórios do 1o centro, bem como facilidades para o trabalho de 
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educação sanitária, e ainda facilidades para um trabalho de enfermagem nas 
unidades (UFBA, 1969, p. 99). 

 

Em busca de melhores condições para desenvolver o ensino de enfermagem, as 

estudantes passam a realizar os estágios de saúde pública nas unidades sanitárias estruturadas 

pelo Sesp nas cidades de Juazeiro, Itabuna e Ilhéus. Como o estágio de estudantes de 

graduação prescindia do acompanhamento sistemático de enfermeiras, supõe-se que 

possivelmente nestas localidades do interior da Bahia havia enfermeiras desenvolvendo o 

trabalho assistencial nas unidades sanitária do Sesp (UFBA, 1969). 

 Contudo, as dificuldades enfrentadas para a sustenção do modelo assistencial dos 

centros de saúde implantados no Brasil afetavam principalmente as ações externas, 

relacionadas ao trabalho de visitação sanitária, o que permitia o desenvolvimento das ações de 

vigilância realizadas pelo pessoal de enfermagem na esfera local desde 1920 (BAHIA, 1925b, 

UFBA, 1969). 

A reorientação da política norte-americana para a América Latina, como parte do 

projeto de hegemonia formulado pelos países centrais ao fim da Segunda Grande Guerra, 

impulsiona a elevação da saúde como questão social, fundamental para os avanços 

econômicos e sociais brasileiros, sob a égide dos investimentos externos oriundos do capital 

monopolista que se consolidou internacionalmente (PONTES e cols., 2010). 

Nesse contexto, atribuiu-se ênfase a mecanismos de planificação da economia e de 

racionalização de gastos como instrumento capaz de superar o subdesenvolvimento e intervir 

nos problemas sociais que atingiam a população. Contudo, para a intervenção planificada na 

sociedade era imprescindível não só do conhecimento dos problemas, como também da 

elaboração dos melhores métodos e técnicas para fazê-lo (PONTES e cols., 2010). 

Na Bahia, em 1966, durante o governo Lomanto Junior (1963-1976), ocorreu uma 

reforma institucional da saúde, no bojo da Reforma Administrativa do estado, marcada pela 

complexificação do aparato administrativo da saúde estadual e por iniciativas de 

regionalização administrativa, dividindo a Bahia em vinte e uma regiões administrativas 

(BAHIA, 1966a).  

O modelo de gestão em saúde adotado na Bahia apoiou-se nos mecanismos de 

centralização normativa por parte do aparelho central, então Secretaria da Saúde Pública, e na 

descentralização executiva nos centros executivos regionais (CER) a serem instalados, a partir 

de 1966, nas cidades sedes de cada uma das vinte e uma regiões delimitadas. Desta maneira, 
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sob a tutela do governo central, inicia-se uma excessiva normatização como forma de induzir 

o gerenciamento dos serviços públicos de saúde para as instâncias administrativas regionais, 

configurando intensa burocratização do sistema regionalizado (BAHIA, 1966b; ARAÚJO, 

FERREIRA, NERY, 1973).  

Paralelamente registra-se a organização na Secretaria da Saúde Pública de uma divisão 

de epidemiologia, destinada à normatização das ações de prevenção e controle de doenças 

transmissíveis a serem executadas sob a supervisão dos CER, delimitando um incipiente 

serviço de VE no aparato burocrático da saúde na Bahia, ao configurar-se atribuições como 

 
[...] elaboração de normas referentes às atividades epidemiológicas [...] 
levantamento do quadro epidemiológico do estado [...] zoneamento epidemiológico 
[...] estudo e determinação dos fatores condicionantes das epidemias [...] realização 
de inquéritos epidemiológicos [...] preparação de programas específicos de 
imunização e outros meios de prevenção [...] preparação de normas para campanhas 
específicas de imunização e outros meios de prevenção [...] supervisão da execução 
dos programas pelas unidades locais e entidades descentralizadas (BAHIA, 1966b, 
p.03). 

 

Entretanto, limitações estruturais regionais reduziram a abrangência da descentralização 

executiva das ações de saúde, conforme proposto na divisão inicial. Como até o início de 

1967 o sistema de administração regionalizada de saúde da Bahia contava apenas com um 

CER, com sede localizada em Salvador, os técnicos da Secretaria resolveram propor nova 

divisão em oito macro-regiões, cobrindo todo território do estado e tornando mais viável as 

propostas de capilarização institucional da saúde (ARAÚJO, FERREIRA, NERY, 1973).  

Contudo, a regionalização administrativa no estado facilitou a montagem de um sistema 

de informações, acerca das condições de saúde no interior, com o fluxo mantido através de 

malotes enviados semanalmente, e as exigências de planificação da saúde consoantes as 

diferentes realidades regionais da Bahia, embasadas nos planos de desenvolvimento 

governamental e da União (BAHIA, 1966b; ARAÚJO, FERREIRA, NERY, 1973). 

No contexto da nova ordem mundial instalada no pós-guerra também emerge a 

confiança depositada no poder da ciência e da medicina em combater e até mesmo erradicar, 

utilizando-se das tecnologias desenvolvidas com o esforço bélico, as doenças transmissíveis 

que persistiam no quadro sanitário brasileiro. A confiança no uso de tecnologias biomédicas, 

em um contexto de impulso ao desenvolvimento econômico e social como forma de evitar 

crises e conflitos, suscitou a organização das campanhas mundiais para erradicação de 

doenças transmissíveis, como a malária e a varíola (PONTES e cols., 2010). 



67 

 

 Em 1966, a organização da campanha para erradicar a varíola no Brasil, capitaneada 

pela OMS é emblemática dos planos globais de desenvolvimento associados à saúde e 

dirigidos à erradicação das doenças transmissíveis, a partir do otimismo sanitário vigente. No 

ano seguinte, estabelece-se convênio para execução da Campanha de Erradicação da Varíola 

(CEV) no estado da Bahia, iniciando-se o trabalho de campanha a partir do início de 1968 

(INSTITUTO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA (ISEB), 1984; PONTES e cols., 2010). 

 Subordinada à esfera federal da saúde, em moldes verticalizados e centralizados de 

decisão e ação, a CEV teve um papel estruturante na organização de um sistema de vigilância 

epidemiológica no Brasil e na Bahia, ao considerar a VE como a etapa de garantia permanente 

dos resultados alcançados com a imunização sistemática na primeira fase do programa de 

erradicação da varíola. As ações de vigilância da CEV apoiaram-se basicamente na 

imunização em massa da população, na notificação regular de casos de varíola e em 

investigações epidemiológicas dos casos e surtos (ISEB, 1984; GAZÊTA e cols., 2005). 

Deste modo, a VE, organizada na fase de manutenção dos resultados, deveria constituir 

responsabilidade dos estados e territórios em que foi desenvolvido o trabalho de campo 

inicial. Os serviços de VE implantados justificaram-se como componentes fundamentais da 

erradicação da varíola no país na década de 1970, considerando-se o modelo organizativo que 

originou a VE, ao unir aspectos como eficiência e ação centralizada, fundamental para o 

controle e erradicação de outras doenças transmissíveis (ISEB, 1984; GAZÊTA e cols., 2005). 

 Ressalta-se que o modelo campanhista vertical, direcionado às doenças específicas, 

ainda que alcançando resultados satisfatórios nas metas de erradicação da varíola, constitui 

um modo fragmentado e pontual de operar as ações de saúde, desviando a necessidade da 

implementação de ações permanentes sobre o quadro sanitário e as condições de vida das 

populações. Ademais, este modelo guiava-se por uma concepção biologicista do processo 

saúde-doença, influenciando a organização da vigilância epidemiológica assentada somente 

no fluxo de informações do comportamento e casos de doenças transmissíveis, e em medidas 

de prevenção como imunização, controle e erradicação de vetores (GAZÊTA e cols., 2005). 

Durante a campanha de erradicação da varíola, estruturante da VE na Bahia, a equipe de 

execução da fase de ataque, onde deveriam ser vacinadas cerca de 90% da população dos 

municípios baianos, contou com dois médicos sanitaristas, cerca de trezentos homens entre 

vacinadores e motoristas e uma normalista, recrutada no interior da Bahia por sua própria 

irmã, enfermeira da CEV no estado de Goiás (BARRETO, 2003). 
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Delegou-se a esta professora primária a execução das atividades de educação sanitária 

da CEV, centrada em causar medo a partir de informações construídas sobre a pretensa 

superioridade da ciência, a fim de facilitar a aceitação da população das atividades de 

imunização executadas (BARRETO, 2003). Sobre as estratégias utilizadas para o 

convencimento da população nas medidas adotadas pela CEV, o relato histórico sobre estas 

atividades de educação sanitária na Bahia retrata  

 
[...] recebi um treinamento de como fazer palestras, reuniões e mobilizar as familiar 
para aceitarem a vacina [...] na época estávamos tentando falar do valor da vacina, 
dos agravos da doença [...] para [...] orientar e divulgar a Campanha [...] contava 
com limitados recursos: cartazes escritos, cartazes com a foto de um menino com 
rosto cheio de vesículas-caroços-que causava pânico e pavor aos mais destemidos 
[...] os slides eram copiados de revistas médicas [...] e me permitiam criar história, 
contra fatos e despertar o medo da doença, buscando assim atingir a vacinação (grifo 
nosso) (BARRETO, 2003, p.107). 

 

 Demonstra-se deste modo o cunho intimidador da propaganda sanitária utilizada na 

fase de ataque da CEV. Não foram encontrados registros acerca da participação de 

enfermeiras na coordenação logística das campanhas ou mesmo no treinamento de 

vacinadores e visitadoras na Bahia, em semelhança ao que ocorreu em São Paulo durante as 

atividades da CEV. Contudo, é possível que estas tenham participado do treinamento da 

visitadora, pois as atividades da CEV integravam-se à estrutura operacional já existente nos 

estados (GAZÊTA e cols., 2005; SANTOS, SANNA, 2006). 

O mundo hospitalar como espaço prioritário de inserção das enfermeiras formadas a 

partir de 1950 na Bahia consolida-se institucionalmente na segunda metade da década de 

1960, no contexto dos anseios desenvolvimentistas e modernizadores aplicados à saúde com a 

Reforma Administrativa do estado. A enfermagem, até então vinculada na estrutura 

organizacional à esfera das ações preventivas de saúde pública, nesse momento é deslocada 

ao setor da assistência médico-hospitalar da Secretária da Saúde Pública em 1966.  

Tinha como função, predominantemente no âmbito médico-hospitalar 

 

[...] o estabelecimento de requisitos técnico-administrativos e materiais para o 
funcionamento de serviços de enfermagem [...] supervisão da execução dos 
programas de saúde pelas unidades locais e descentralizadas, no que se refere ao 
serviço de enfermagem (BAHIA, 1966b, p.01). 

 

 Assim, a Seção de Enfermagem, instalada na Secretaria de Saúde Pública em 1966, 

consoante a divisão administrativa regionalizada e a descentralização executiva proposta, 
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atuava na coordenação e supervisão executiva das atividades de enfermagem desenvolvidas 

nas fundações hospitalares da administração descentralizada e, subalternamente a assistência 

hospitalar à qual se vincula diretamente, nos programas de saúde pública desenvolvidos na 

capital e no interior (BAHIA, 1966a, 1966b). 

Ilustrativamente, neste ano existiam duzentas e trinta e quatro enfermeiras em exercício 

nas instituições de saúde em Salvador, excetuando-se as professoras da Escola de 

Enfermagem da Ufba. Desta totalidade, apenas vinte e sete trabalhavam na saúde pública, 

sendo que as duzentas e sete restantes estavam alocadas no trabalho hospitalar nos quarenta e 

quatro hospitais, entre públicos e privados, existentes na capital do estado (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DA BAHIA, 1969). 

 As atribuições normativas das atividades de enfermagem na Secretaria da Saúde 

Pública foram entregues a três enfermeiras, possuindo funções diferenciadas: a enfermeira 

chefe, a supervisora e a enfermeira que deveria encarregar-se do treinamento de pessoal 

auxiliar para sustentar o modelo regionalizado proposto (ARAÚJO, 1974). 

Porém, ao passo em que se fortaleceu no nível central da Secretaria o setor médico-

hospitalar e a atuação de enfermeiras neste âmbito, acredita-se que a administração 

regionalizada da saúde instalando CER nas oito macro-regiões desenhadas pela Secretaria da 

Saúde Pública, possibilitou maior envolvimento das enfermeiras, responsáveis por normatizar 

no âmbito regional todas as atividades concernentes ao pessoal de enfermagem, com as ações 

de saúde pública estruturadas nos municípios do interior do estado. Em 1966, dentre os oito 

CER instalados regionalmente seis contavam com enfermeiras entre suas coordenadoras, 

supervisoras e responsáveis por treinamento (BAHIA, 1966a, 1966b; ARAÚJO, 1974). 

Em 1969, a intenção de manter os resultados iniciados com a campanha de erradicação 

da varíola impulsiona a organização de um sistema meticuloso de notificação semanal na 

Bahia, a partir da estruturação de uma Unidade de Vigilância Epidemiológica (UVE) no 

âmbito da Secretaria da Saúde Pública e de postos de notificação regular nos serviços locais 

de saúde da capital e no interior, no contexto da administração regionalizada da Bahia. Cabia 

aos CER proceder à investigação de casos de áreas não vacinadas contra a varíola e a adoção 

de medidas de bloqueio vacinal, a fim de conter possíveis surtos (ISEB, 1984; GAZÊTA e 

cols., 2005). 

A necessidade de estabelecer um arcabouço de ações preventivas nos municípios do 

estado, em um contexto de crise social, intensificação de doenças transmissíveis e precária 
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cobertura de serviços de saúde, direciona as atividades administrativas do CER para o 

desenvolvimento de ações verticais de prevenção e controle de doenças. Nesse sentido, as 

atividades de enfermeiras dos CER englobaram a notificação de casos, o controle dos doentes 

em tratamento e dos comunicantes e a coleta de material para laboratório, dentre outras. Além 

disso, coordenavam o desenvolvimento das ações de vigilância historicamente realizadas 

tanto por enfermeiras quanto por pessoal auxiliar, presente em maior número nos serviços 

locais (SEMINÁRIO SOBRE O DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE 

ENFERMAGEM NAS SECRETARIAS DE SAÚDE DO NORDESTE, 1969). 

 Em 1973, na reforma institucional do aparato de saúde da Bahia paralelamente à 

integração das ações de VE às estruturas regionais, manteve-se um órgão normativo de 

enfermagem no âmbito da então criada Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), 

implantando-se progressivamente a vigilância, com capacitação de pessoal e iniciativas de 

capilarização das ações para as instâncias regionais, agora denominadas Diretorias Regionais 

de Saúde (Dires) (ISEB, 1984). 

 Envolvidas na construção da vigilância epidemiológica a partir do trabalho nos centros 

executivos regionais, em um contexto em que a enfermagem institucionalmente vinculava-se 

à supervisão e coordenação das atividades médico-hospitalares, hegemônicas na atenção à 

saúde ofertada na capital do estado, as enfermeiras na nova estrutura administrativa de 1973 

destacam-se na assessoria técnica às intervenções programáticas de epidemiologia e saúde 

materno-infantil (ARAÚJO, 1974). 

No âmbito central, seis enfermeiras assessoraram diretamente estes programas da Sesab, 

enquanto que nas Dires geralmente se contava com apenas uma ou duas enfermeiras para 

desenvolver os programas da Secretaria. Em 1973, a regionalização contava com dezessete 

Dires, sendo que apenas em três delas não haviam enfermeiras na condução das ações 

regionais (ARAÚJO, 1974). 

 Nesse cenário, as iniciativas de descentralização administrativa na Bahia, ainda que 

parciais e precárias do ponto de vista da sustenção institucional, possibilitaram a inserção de 

enfermeiras na organização regional das ações programáticas da Sesab, direcionadas a 

prevenção, controle e vigilância de doenças transmissíveis e contagiosas como a poliomielite, 

a raiva e as meningites. 

A trajetória de organização da VE no estado da Bahia nesse período (APÊNDICE A) 

delineia-se no bojo dos programas especiais normatizados pela Secretaria e executados nos 
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CER. No início da década de 1980 são definidas as atribuições dos níveis central, regional e 

local para a execução da VE na Bahia, desencadeada a partir da organização do sistema de 

serviços de VE no Brasil em meados da década de 1970. 

O espaço conferido ao trabalho de enfermeiras na orientação higienista vigente desde o 

início da década de 1920 é reconfigurado para sustentar o processo de trabalho hospitalar a 

partir da segunda metade do século XX. No contexto de montagem sistêmica das ações de VE 

e das iniciativas de interiorização das ações de saúde no estado da Bahia, delimita-se o campo 

da vigilância às ações de notificação e prevenção de doenças transmissíveis.  

Deste modo, a participação da enfermeira na trajetória de organização institucional da 

vigilância epidemiológica, entre 1950 e o fim da década de 1970, permaneceu assentada 

apenas no controle dos casos de casos de doenças transmissíveis. Além disso, como o 

quantitativo de enfermeiras inseridas nas ações de saúde pública era pequeno, esta 

profissional desloca-se da esfera de execução para o âmbito de organização e gestão dos 

programas sanitários desenvolvidos e capilarizados com a regionalização administrativa. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A inserção de enfermeiras na Saúde Pública e nas ações de vigilância epidemiológica 

ocorre em um contexto de reconfiguração do padrão de acumulação capitalista no Brasil, 

transitando de uma base econômica agroexportadora para uma base industrial. Isto consolida a 

formação de uma burguesia nacional interessada na higienização da força de trabalho, alicerce 

da progressiva acumulação de capital industrial no Brasil, a partir de meados da década de 

1920. 

 Nesse sentido, assumindo um discurso ideológico de modernização do aparato de 

Estado no país, os interesses das elites que disputam a hegemonia junto ao poderes 

oligárquicos, encontram terreno nas iniciativas de construção de uma política nacional da 

saúde, essencial para ampliar o poder e a penetração do Estado na sociedade brasileira. 

A partir destas considerações, desenha-se no país, semelhante ao ocorrido na Europa 

do século XVIII, uma medicina social dos trópicos, assentada em ações disciplinadoras não 

somente de corpos doentes, mas também dos hábitos e costumes das populações excluídas dos 

supostos avanços civilizatórios ocidentais. O trabalho da enfermeira institucionaliza-se no 

Brasil como suporte político e ideológico para as ações sanitárias impulsionadas com a 

Reforma Carlos Chagas. 

Na Bahia, somente através de pactos estabelecidos entre as elites dirigentes locais e 

com o avanço das contradições geradas pelos setores interessados na industrialização, torna-se 

possível reformar o aparato da saúde pública. Conforme as definições nacionais, abre-se um 

campo de formação e trabalho para enfermeiras de saúde pública. 

No primeiro período deste estudo (1925-1940), o papel da enfermeira nas ações de 

saúde pública e vigilância na Bahia revestiu-se de aspectos ideológicos, pois esta profissional 

deveria representar as determinações higienistas e biomédicas da política de saúde no interior 

da vida social da população baiana. Na realidade, pode-se afirmar que as enfermeiras 

deveriam ser “os olhos e os ouvidos do rei”, ou melhor, “os olhos do poder” biomédico em 

sua ação sanitária. 

Além disso, a escolha desta profissional para atuar como elo entre a população e os 

serviços de saúde estruturados entre 1925 e 1940 é marcada por múltiplas determinações 

sociais de sexo e de gênero, na medida em que a condição de mulher foi considerada como 

elemento facilitador e essencial para a penetração na vida intíma da população, 
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especificamente nas atividades em seu domicílio, e para a função de reproduzir 

principalmente junto às outras mulheres, a quem historicamente se atribui a função sanitária 

nos lares, os preceitos higienistas concernentes à ação sanitária. 

Nesse momento, para continuar a tecer algumas pistas sobre a participação de 

enfermeiras na saúde pública na Bahia, abre-se espaço para uma consideração acerca da 

institucionalização da profissão de enfermeira de saúde pública, no campo da formação e do 

trabalho. 

A questão refere-se às evidências encontradas de que na realidade, em detrimento do 

marco legal estabelecido em 1925 para a organização de uma escola própria para formação de 

enfermeiras de saúde pública nos mesmos moldes curriculares da Anna Nery no Rio de 

Janeiro, a ação assistencial e de visitação atribuída nos quadros da Subsecretaria a estas 

profissionais foi realizada, pelo menos inicialmente, por visitadoras de higiene recrutadas nos 

quadros do magistério, em semelhança ao que se configurou no Rio de Janeiro e em São 

Paulo.  

Restaram indagações sobre a reorganização do corpo de enfermeiras em 1937, ao 

estabelecer que a função de enfermeira visitadora da Secretaria de Educação, Saúde e 

Assistência Pública somente poderia ser ocupada por enfermeira diplomada na Escola própria, 

apoiou-se na existência concreta e regular da Escola de Enfermeiras vinculada a Secretaria, 

ainda que esta determinação legal de algum modo indique que sim. 

Deste modo, no período compreendido entre 1925 e 1940 evidencia-se que a 

enfermeira atuou predominantemente na supervisão e no treinamento de visitadoras no que 

hoje se conhece como Educação e Saúde. Devidamente intermediada pela função da 

enfermeira distrital, esta profissional articulou e fiscalizou as ações de profilaxia e vigilância 

executadas pelas visitadoras de higiene. O trabalho pedagógico delegado às enfermeiras 

sanitárias, conduzido no contato permanente com a população e configurado como elo entre 

os domicílios e os serviços assistenciais, assemelha-se atualmente, guardadas as devidas 

proporções, à participação do agente comunitário de saúde na prestação de serviços à 

população. 

A ação estatal de vigilância epidemiológica na Bahia, nas quais as profissionais em 

enfermagem foram agentes durante todo o período abrangido neste estudo (1920-1970), 

baseou-se em uma concepção reducionista do processo saúde-doença, essencialmente 

individualizada quando se realiza apenas na perspectiva do controle de “casos” de doenças 

transmissíveis e nas iniciativas de responsabilização das pessoas por suas condições 

higiênicas e comportamentais, como se o “indivíduo” considerado pudesse escolher entre 
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estar saudável e doente, em um cenário, tal como o atual, onde as condições coletivas de vida 

da maioria da população baiana não lhes permitiam muitas escolhas. 

Entre 1925 e 1940, as práticas históricas de vigilância epidemiológica que se 

expressam na intervenção realizada por enfermeiras e visitadoras na Bahia, indicam o caráter 

punitivo e a articulação de classe desta prática na medida em que se sustentaram na polícia 

médico-sanitária e na vigilância de pessoas doentes através de práticas como inspeções, 

isolamento domiciliário, sem que se configurasse uma ação estatal mais ampla para impactar 

nas condições de vida e saúde da população baiana, a qual influía pouco nos rumos da política 

de saúde executada. 

Nesse período, dirigidas a higienizar principalmente a população pobre da capital 

baiana, em consonância com o modelo sanitário implantado, as práticas profissionais no 

campo da educação sanitária na Bahia constituíram-se na expressão mais importante do 

trabalho de enfermeiras e visitadoras de higiene, dado o valor estratégico que estas práticas 

possuíam na Saúde Pública e os possíveis desdobramentos concretos da ação pedagógica 

realizada, pois apesar de aprisionada nas orientações mais gerais do biologicismo e da 

normatividade, possibilitou a configuração histórica de um campo de atuação profissional 

autônomo e menos impregnado pelo que repercute do modelo biomédico, até hoje no trabalho 

das enfermeiras. 

Deste modo, as ações educativas desenvolvidas por enfermeiras e visitadoras de 

higiene na Bahia, ao mesmo tempo em que desvelam as relações entre classes sociais 

expressas na ação do Estado, sob o discurso ideológico de responsabilização individual da 

população acerca de sua própria saúde, propiciaram a interação das agentes desta prática com 

a dinâmica de vida concreta da população baiana, o que por sua própria natureza já delimita 

um espaço de intervenção mais permeável aos interesses e necessidades desta população. 

 No período entre 1950 e 1970, aliadas à segmentação instalada com o avanço da 

assistência médico-hospitalar, espaço prioritário para a realização do trabalho das enfermeiras 

no estado, as práticas de vigilância epidemiológica na Bahia enraízam-se através de 

programas campanhistas de intervenção vertical e pontual nas epidemias que persistiam no 

quadro sanitário do estado, agora emolduradas pelo caráter cientifico e supostamente neutro 

das novas tecnologias aportadas para ação sanitária, sobretudo a imunização, que passa a 

configurar como a estratégia principal para a prevenção e controle de doenças. 

Nesse contexto de tecnificação e especialização das práticas de saúde e sem 

modificações substanciais na concepção biologicista que embasou a vigilância epidemiológica 
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desde o inicio do século, a atuação da enfermeira de saúde pública na organização da VE, 

enquanto serviço e sistema na Bahia permanece assentada apenas no controle dos casos de 

doenças transmissíveis e na ação pontual dos programas sanitários desenvolvidos e 

capilarizados com a regionalização administrativa. 

O trabalho das enfermeiras de saúde pública na Bahia, agente historicamente 

vinculada à supervisão e coordenação do processo de trabalho dos demais agentes de 

enfermagem no âmbito da saúde pública, perdendo parte substancial do valor simbólico que 

possuiu na construção de uma política nacional de saúde desde 1920, vinculou-se no final da 

década de 1970 as iniciativas racionalizadoras e as necessidades de sustentação de um fluxo 

de informações burocrático que possibilitasse a planificação na saúde e de erradicação de 

doenças transmissíveis nas regiões do estado. 

A atuação de enfermeiras de saúde pública baiana durante o período estudado (1920-

1970) revelou uma prática vigilante, prontamente disposta a aplicar orientações normalizantes 

às complexas condições de vida e saúde das pessoas e restritas apenas ao escopo de prevenção 

de doenças transmissíveis e ainda hoje cristalizam desafios à natureza das relações das 

enfermeiras no trabalho desenvolvido em contato permanente com a população na esfera da 

atenção primária à saúde, notadamente na Estratégia Saúde da Família, espaço considerado 

potencial para a transformação da atenção fragmentada e individual historicamente ofertada 

no Brasil. 

O estudo da presença histórica da enfermeira nas ações de saúde pública na Bahia no 

período compreendido neste trabalho é fundamental para o reconhecimento e a valorização 

atual dos cuidados de enfermagem, pois permite a estas profissionais refletir sobre a 

reprodução histórica de práticas ideológicas e mantenedoras da ordem social vigente e sobre a 

conformação histórica de um espaço para o trabalho de enfermeiras na saúde pública no 

Brasil. 

Da reflexão crítica acerca das injunções históricas, políticas e sociais das práticas 

profissionais de enfermeiras na saúde pública a partir da institucionalização da enfermagem 

moderna na Bahia na década de 1920, afirma-se que estas profissionais estiveram sempre ao 

lado das políticas de saúde e da representação do Estado, pois sua atuação histórica revela 

uma prática dirigida à vigilância e a normalização dos corpos da classe trabalhadora. 

Este trabalho representa um ponto inicial para a compreensão da presença e da prática 

histórica da enfermeira no âmbito da saúde pública, ao longo das sucessivas transformações 
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econômicas, políticas e sociais que acompanham o desenvolvimento da sociedade brasileira e 

baiana. 
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CRONOLOGIA DA ORGANIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO ESTADO DA 
BAHIA (1950-1970) 

Ano Base Legal Competência Ações propostas 
1955 Decreto n.16.275 Institui a Campanha 

Estadual contra a 
Tuberculose 

Imunização BCG 
Educação Sanitária 
Controle dos comunicantes 

1955 Decreto n.16.297 Institui a notificação 
obrigatória e vacinação  dos 
nascidos vivos  

Imunização obrigatória de 
recém-nascidos 

1966 Decreto n.19.931 Aprova o Regimento da 
Secretaria de Saúde Pública 
do estado da Bahia 

Estrutura a divisão de 
epidemiologia como parte 
integrante do Departamento 
de Higiene 

1967  Convênio entre o governo do 
estado da Bahia e o 
Ministério da Saúde para 
execução da Campanha de 
Erradicação da varíola 
(CEV) 

Incremento das atividades de 
vacinação antivariólica 

1968  Inicio da fase de ataque da 
CEV na Bahia 

Vacinação sistemática em 
massa 
Notificação rápida e regular 
dos casos de varíola 
Bloqueio vacinal 

1969  Organização em caráter 
experimental de uma 
Unidade de Vigilância e 
Bloqueio da Varíola na 
Delegacia Regional de 
Saúde - Bahia 

Investigação de casos das 
áreas ainda não vacinadas 
Adoção de medidas de 
contenção de surto 

1970  Criada a Unidade de 
Vigilância Epidemiológica 
como órgão da Divisão de 
Epidemiologia integrante do 
Departamento de Higiene 

 

1973 Decreto-lei n.11.522 Reorganiza a secretaria da 
saúde pública, institui a 
fundação de saúde do estado 
da Bahia e dá outras 
providências 

Iniciar o controle outras 
doenças como a raiva, 
poliomielite e as meningites 

1979  Cria-se a coordenação das 
ações básicas de saúde com 
a responsabilidade das ações 
de vigilância epidemiológica 

Definição das atribuições 
dos três níveis de atuação: 
central, regional, local 
Implantação de um sistema 
de informações  

Fonte: Manual de Normas e Procedimentos Técnicos para Vigilância Epidemiológica (1984)  

 

Quadro 6-Cronologia da organização da VE no estado da Bahia (1950-1970) 
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Fonte: Código Sanitário do Estado da Bahia, 1925 
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Fonte: Código Sanitário do Estado da Bahia, 1925 

 


