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Resumo 

 

As redes de atenção à saúde do Sistema Único de Saúde - SUS propõe que cada nível de 
atenção seja capaz de ofertar serviços específicos de acordo com sua complexidade, uma vez 
que a organização dos serviços em Redes pode proporcionar um impacto significativo nos 
níveis de saúde. Tais impactos podem resultar na melhoraria da qualidade assistencial, com 
consequente satisfação dos usuários, e principalmente, melhorando os indicadores de saúde, o 
que resulta na redução dos custos do sistema de atenção à saúde. Todavia sabe-se que para 
que as Redes funcionem vários atores são envolvidos, sejam eles políticos, sociais ou 
econômicos, no que se refere à elaboração das políticas, em especial às de saúde. Com isso 
tendo Juazeiro, um município de médio porte situado no interior da Bahia, evidências de uma 
rede de serviços organizados de tal forma que contribuiu para a melhoria dos indicadores de 
saúde, viu-se a importância de conhecer as condições político-institucionais que colaboraram 
para o bom funcionamento da rede de serviços do município. Trata-se de um estudo 
qualitativo, onde foram realizadas entrevistas, com utilização de roteiro estruturado e análise 
de documentos oficiais, com o objetivo de compreender do ponto de vista histórico a 
construção da rede local de saúde. Nesta perspectiva, em retrospectiva dos 12 anos de gestão 
equivalentes ao período que variou entre os anos de 2001 a 2012, o município traduz o grande 
investimento em implantar e ampliar o PSF como estratégia de reorganização dos serviços de 
saúde local. Mostra também que, mesmo com as constantes mudanças dos gestores, inclusive 
da base política municipal, não houve um movimento sistemático que imprimisse rupturas na 
trajetória da saúde pública local em dar continuidade às ações desenvolvidas pelas gestões 
anteriores, podendo-se inferir que as ações de saúde foram contínuas e articuladas. Dessa 
forma, a experiência de reorganização da rede de saúde de Juazeiro pode contribuir para 
municípios de mesmo porte populacional, ao servir como referência de uma experiência 
exitosa de melhora nos indicadores de saúde, por principiar tal reorganização na AB. Esta, 
uma vez consolidada, se tornou a porta de entrada para o acesso aos demais serviços que 
foram implantados, consequentemente, nos níveis secundário e terciário de atenção.  
 

Palavras-chave: Redes de Serviços de Saúde; Neo-institucionalismo; Atenção Básica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

Networks of health care for the Unified Health System - SUS proposes that each level of 
attention to be able to offer specific services according to their complexity, since the 
organization of services in networks can provide a significant impact on health status. Such 
impacts can result in improve quality of care, with consequent user satisfaction, and most 
importantly, improving health indicators, which results in reducing the costs of the health care 
system. However it is known that for the networks operate several actors are involved, be they 
political, social or economic, with regard to policy, in particular to health. With that having 
Juazeiro a medium size city located in Bahia, evidence of a network of services organized in a 
way that contributes to the improvement of health indicators, saw the importance of knowing 
the political and institutional conditions that contributed for the proper functioning of the 
network of council services. This is a qualitative study where interviews were conducted, 
using structured questionnaire and analysis of official documents in order to understand the 
historical point of view the construction of the local health care system. In this perspective, in 
hindsight of 12 years equivalent to the period ranging from the years 2001 to 2012 managed 
the municipality translates the large investment in deploying and expanding the PSF as the 
reorganization of local health services strategy. It also shows that, even with the constant 
change of managers, including the municipal political base, no systematic movement from 
printing breaks in the trajectory of the local public health to continue the actions developed by 
previous administrations could be inferred that the actions of health were continuous and 
articulated. Thus, the experience of reorganization of the health network of Juazeiro can help 
municipalities with the same population size, to serve as a benchmark of a successful 
experience improvement in health indicators, begin by such reorganization in AB. This, once 
consolidated, became the gateway for access to other services that have been deployed, hence 
the secondary and tertiary levels of care. 

 

Key words: Network Health Services; Neo - institutionalism; Primary Care. 
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1. INTRODUÇÃO  

Desde a implementação do Sistema Único de Saúde – SUS, a partir da promulgação 

da Lei 8080/90, tem-se tentado reorganizar os serviços de saúde do país, surgindo então, uma 

extensa agenda de debates sobre a reforma do sistema brasileiro (GERSCHMAN e SANTOS, 

2006). Nesta lógica surge a tentativa de se organizar o sistema de saúde em Redes 

regionalizadas.  

A primeira definição completa de uma rede regionalizada surgiu da solicitação do 

governo inglês, através da elaboração do Relatório Dawson, o qual possuía o intuito de 

mudanças no sistema de proteção social do país, no pós-primeira guerra mundial, em 1920. 

(KUSCHNIR E CHORNY, 2010)  

Esse documento visava organizar a oferta dos serviços de saúde para a população, e 

para isso preconizava a organização dos serviços em três níveis de atenção: a atenção 

primária, a atenção secundária e a atenção terciária. A atenção primaria seria composta pelos 

centros de saúde localizados em comunidades e que estariam intercomunicados com os 

centros de saúde secundários, estes localizados em cidades maiores. Em casos mais 

complexos e de internação, seria estabelecido à referência aos hospitais nos grandes centros 

urbanos. (ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD, 1920)  

O Relatório Dawson orientou a reorganização dos sistemas de saúde em vários países, 

ao preconizar a organização dos serviços de saúde em redes como uma maneira de garantir 

acesso com equidade a toda uma população, levando-se em conta as condições locais e a 

forma de como o território foi ocupado, conforme explicita Kuschnir e Chorny (2010, p. 

2310): “O modelo de organização em redes foi seguido por todos os países que construíram 

sistemas nacionais de saúde, como os nórdicos e o Canadá, com as devidas adaptações às 

especificidades locais.”  

No caso brasileiro, com a importância dada às questões da descentralização político-

administrativa, a instituição de redes foi, em termos práticos, secundarizada, voltando aos 

debates somente a partir da publicação da Norma Operacional da Assistência à Saúde - 

NOAS1 em 2000, e do Pacto pela Saúde2 em 2006.  (KUSCHNIR E CHORNY, 2010)  

                                                
1 As NOAS foram aprovadas com o objetivo de ampliar as responsabilidades dos municípios na Atenção Básica, 
buscando atender ao proposto pelo processo da regionalização da assistência, como estratégia de hierarquização 
dos serviços de saúde. Em 26 de janeiro de 2001 foi aprovada a primeira publicação, tendo sido reeditada em 
janeiro de 2002. No que se refere à:  
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Conforme nos sinaliza Mendes (2009), “Rede de saúde” nada mais é que a junção de 

diversos serviços poliárquicos de saúde, que interagem entre si, com objetivos comuns. Possui 

a atenção primária como centro de comunicação entre os diversos nós de uma rede horizontal, 

que tem responsabilidade sanitária e econômica, sempre objetivando a atenção contínua e 

resolutiva à população adscrita. 

A organização dos serviços de saúde em redes de atenção garante o melhor acesso aos 

serviços e consequentemente uma melhor assistência à população. Tal assertiva ganha sentido 

e se apoia em evidências encontradas na literatura nacional e internacional sobre o assunto. 

Exemplos de estudos nessa linha são os de Vasquez et. al. (2005) e Nuno (2008) onde 

apresentam os resultados positivos dos sistemas integrados da Espanha, de que as redes de 

atenção à saúde auxiliam na melhora da qualidade clínica, nos resultados sanitários, na 

satisfação dos usuários e em reduzir os custos dos sistemas de atenção à saúde.  

Ainda de acordo com Mendes (2010) as redes de atenção à saúde constituem-se de três 

elementos fundamentais e que interagem entre si: a população, a estrutura operacional e o 

modelo de atenção à saúde.  

A população é de fundamental importância dentro das redes de atenção à saúde, uma 

vez que estas irão se organizar de acordo com o perfil epidemiológico da população. Assim a 

população que vive sob responsabilidade de uma dada rede de serviços, deve ser conhecida e 

cadastrada, para que então suas necessidades sejam sanadas. (MENDES, 2011) 

No que se refere à estrutura operacional das redes de atenção à saúde, esta é 

constituída de cinco componentes: o centro de comunicação, a atenção primária à saúde (são 

considerados os nós que conformam a rede); os pontos de atenção secundários e terciários; os 

sistemas de apoio; os sistemas logísticos; e o sistema de governança da rede de atenção à 

saúde. Os modelos de atenção à saúde contribuem com as redes de atenção ao organizar o 

funcionamento das mesmas. (MENDES, 2009)  

                                                                                                                                                   
- Regionalização e Organização da assistência as NOAS propõe a Elaboração do Plano Diretor de 
Regionalização - PDR; a ampliação da Atenção Básica; a qualificação das microrregiões na assistência à saúde; 
a organização da média complexidade; e a criação da política para a alta complexidade. - Fortalecimento da 
Capacidade de Gestão do SUS as NOAS propõe a programação da assistência; a garantia de acesso da população 
referenciada; e o controle, avaliação e regulação da assistência.   
2 O Pacto pela Saúde foi criado em 2006, a partir da Portaria GM/MS nº. 399, com a intensão de redefinir as 
responsabilidades de cada gestor, nas três esferas de governo, a partir do comprometimento em desenvolver 
ações de promoção à saúde, de atenção primária, de assistência a média e alta complexidade, de epidemiologia e 
controle de doenças, de vigilância sanitária e ambiental; por meio da adesão de Municípios, Estados e União ao 
Termo de Compromisso de Gestão (TCG) que deve ser aprovado pelos respectivos Conselhos de Saúde e 
revisado anualmente no mês de março. 
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Lima e Rivera (2009) afirmam que as ligações entre os nós da rede podem acontecer 

mediante a interação entre os gestores (os responsáveis pela organização do sistema), os 

profissionais e os prestadores e a população. Os autores afirmam também que “as formas de 

organizar a atenção à saúde são expressão das relações e das interações entre estes três 

atores centrais.” (p. 331) 
Segundo Feuerwerker et al. (2000, p.10) apud Lima e Rivera (2009, p.331): 

  
“apesar de nesse processo [constituição de redes de serviços de saúde] 
estarem envolvidas instituições e projetos, são sempre pessoas que se 
articulam e conectam. São sempre pessoas que constroem vínculos. É a 
unidade básica do vínculo, a relação entre sujeitos, que vai conformar uma 
rede”  
 

Pode-se inferir, portanto, com base no que foi exposto, que a organização das redes de 

saúde, bem como o funcionamento adequado das instituições a ele ligadas, não se reduz aos 

“determinantes técnico-organizacionais”. Há, como nos demonstra a literatura, orientações 

politico-institucionais que exercem pressão e, em boa medida, orientam e reorientam a 

organização e funcionamento das instituições de saúde e do próprio sistema de saúde local. 

É sob este tipo de orientação que este estudo pretende se ancorar. Interessa, portanto, 

pensar as razões político-institucionais que definem ou permitem o bom funcionamento em 

rede dos sistemas de saúde. Entenda-se por razões político-institucionais um conjunto de 

elementos relativos à cultura organizacional, à estrutura e infraestrutura da máquina pública 

local; às redes de vínculos, institucionais e não-institucionais, entre atores sociais da rede; às 

ideologias e normas que imprimem movimento ou constrangem os diversos atores. 

 

2. JUSTIFICATIVA  
 

 Com a implantação do SUS, como uma iniciativa de reorganização do sistema de 

saúde brasileiro, assume-se que os serviços de saúde em nosso país devem atuar de forma 

universal e igualitária. Na perspectiva da atenção focada nas diversas realidades locais, o 

Ministério da Saúde inicia a consolidação do processo de descentralização e regionalização 

dos serviços de saúde, a partir da promulgação das Normas Operacionais Básicas–NOB/SUS3 

                                                
3 As Normas Operacionais Básicas – NOB/SUS 01/91, 01/92 e a 01/93 foram implementadas com o objetivo de 
regulamentar e definir estratégias para o estabelecimento da descentralização do sistema de saúde, 
redirecionando as responsabilidades e as normas de financiamento das ações de saúde no âmbito federal, 
estadual e municipal, dentre outras determinações. Todavia a NOB 01/93 se destaca em dar ênfase ao processo 
da municipalização.  
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as quais visam à desconcentração da responsabilização político-administrativa. 

(GUIMARÃES, AMARAL E SIMÕES, 2006) 

Na perspectiva de reorganização das ações e dos serviços de saúde, insere-se a 

proposta das redes regionalizadas e hierarquizadas, as quais preconizam a organização da 

assistência à saúde em níveis crescentes de complexidade.  De acordo com Lima e Xavier 

(2009) as Redes Assistenciais de Saúde – RAS possuem o poder de organizar a assistência à 

saúde e de reorientar a gestão das instituições geridas com o modelo burocrático hierárquico, 

a fim de que a população possa ter total acesso aos serviços ofertados pela rede.  

 Lima e Xavier (2009) afirmam que as redes são resultados de “desejos, compromissos 

e responsabilidades” (p. 129) dos atores que a compõe, os quais são responsáveis pela 

concretização de objetivos únicos, o que leva a serem chamadas de “redes de pessoas”. Os 

autores afirmam também que “a riqueza das organizações vem, assim, do poder das conexões 

que consegue estabelecer”. (p. 125) 

Com isso, segundo Silva (2009) os sistemas de saúde organizados em redes podem 

favorecer condições que possibilitem a integralidade da atenção, com consequente redução 

dos custos dos serviços, por promover “racionalidade sistêmica na utilização dos recursos”. 

(p. 2755) 

Em todo o território brasileiro, na conformação da grande rede de serviços de saúde do 

país, diversos são os municípios que assumiram a responsabilidade da Atenção Primária à 

Saúde - APS, juntamente com a contrapartida de todos os estados brasileiros e do governo 

federal.  Todavia há municípios que não conseguem estruturar o nível primário, trazendo 

consequências desastrosas para a rede, como por exemplos, a inacessibilidade do usuário aos 

serviços e a deficiência na operabilidade do maquinário da saúde, seja pela falta de recursos 

humanos, seja pela escassez de recursos físicos e/ou materiais. (VILLELA et. al., 2013) 

Em contrapartida, há no país municípios que se destacaram em seus estados, por 

conseguirem conformar um sistema local de saúde que possibilitasse uma visão privilegiada 

dentre os demais municípios de mesmo porte populacional. É o caso do município escolhido 

para a realização desta pesquisa. 

Juazeiro, situado no interior da Bahia, é sede de macro e de micro regiões de saúde. 

Foi o município que, durante toda a minha trajetória, mais conheci de perto e que tive a 

oportunidade de vivenciar e utilizar o sistema local de saúde. 

 Assim, como vários municípios do país, Juazeiro aderiu ao Programa Saúde da 

Família como estratégia de reorganização das ações de saúde e, dentro do espaço de tempo 
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demarcado neste estudo, se destacou como um município que conseguiu estruturar uma rede 

regionalizada que pôde garantir acesso contínuo e organizada à população.  

Contudo, tive o privilégio de conhecer outras realidades, no que se refere à rede local 

de saúde. Ao residir em Goiânia/GO e no Rio de Janeiro/RJ, foi de fácil percepção a 

dicotomia entre a organização dos serviços de saúde das cidades referidas. Mesmo sem poder 

comparar Juazeiro com Goiânia e com o Rio de janeiro, pois as mesmas são cidades 

consideradas de grande porte populacional, foi inevitável notar a facilidade do acesso e de 

utilização dos serviços de saúde que o usuário tinha dentro da rede de saúde em Juazeiro.  

Este estudo não pretende realizar um comparativo entre a rede de serviços de saúde de 

tais cidades, todavia pretende-se expor os fatores que impulsionaram o sistema de saúde local 

a se tornar referência dentro do estado da Bahia. 

Ao se deparar com essas diversas realidades de se ver e fazer saúde em locais onde 

compartilham as mesmas características sociais e econômicas, faz emergir alguns 

questionamentos que precisam ser respondidos. Considerando o mesmo contexto nacional, e 

até estadual, por que municípios de mesmo porte populacional e com características 

organizacionais semelhantes não têm o mesmo desenvolvimento estrutural em saúde? Quais 

são os elementos que possibilitam uma melhor organização no aparelho de saúde? Que 

condições políticas e institucionais foram necessárias para conformar a rede de serviços de 

saúde? Quais os atores-chave na organização do sistema de saúde local?  

A resposta para tais indagações pode estar no proposto por Gottems et al. (2009, p. 

1411) ao afirmarem que “as características institucionais e a trajetória da política 

constituem categorias que refletem o conjunto de regras e acordos que nortearam a política 

de saúde nos diferentes momentos e podem contribuir para explicar sua conformação atual.”  

Com isso, busca-se neste estudo compreender do ponto de vista histórico a construção 

da Rede local de saúde de município de médio porte no interior do Estado da Bahia, 

considerando que a resposta para os questionamentos aqui levantados podem produzir 

subsídios interessantes para uma reflexão que envolva municípios em condições comparadas 

ao objeto desse estudo. Eventualmente, com base nessa mesma reflexão, poderemos 

contribuir com informações que apoiem a implementação de políticas públicas que possam 

dar suportes às condições político-institucionais locais definidoras da qualidade da RAS, 

especialmente do aparato de APS.  
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3. OBJETIVO GERAL 
 
Compreender do ponto de vista histórico a construção da Rede local de saúde de 

município de médio porte no interior do Estado da Bahia. 

 

3.1 Objetivos específicos 

 

 Identificar os atores-chave na organização do aparelho de saúde da região 

 Elaborar um mapa de correlação de forças políticas associada ao funcionamento da 

Rede; 

 Descrever as condições políticas e institucionais que conformam a Rede de serviços de 

saúde. 

 

4. REVISÃO DE LITERATURA 
 

4.1 Antecedentes do SUS  

 

A organização dos serviços de saúde e da assistência prestada à população brasileira 

antes do surgimento do SUS era baseada em ações de prevenção de doenças, com ênfase nas 

campanhas de vacinação e controle das endemias que predominavam, como o combate à 

tuberculose, e apoio ao paciente psiquiátrico. (SOUZA, 2002)  

Antes da década de 50, a situação sanitária do Brasil era precária. A grande maioria da 

população vivia em pequenos aglomerados urbanos que quase inexistiam serviços de 

saneamento básico e de saúde. Essa realidade era um pouco diferente nos grandes centros 

urbanos, onde a situação sanitária era um pouco melhor e onde se localizava uma parcela da 

população que podia pagar pelos serviços de saúde. (BASTOS, 1996) 

No que se refere ao quadro de morbimortalidade da população brasileira na época, o 

mesmo autor afirma que: 

 
 
“A doença e a morte causavam pesadas perdas. Existiam no País doenças 
tão difundidas que constituíram por si mesmas uma séria preocupação 
social, servindo, ao mesmo tempo, como uma grande barreira oposta ao seu 
desenvolvimento econômico e ao seu progresso.” (BASTOS, 1996, p. 16) 
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Partindo desta realidade, o sistema de saúde brasileiro busca desenvolver algumas 

estratégias, as quais serão descritas posteriormente, para tentar diminuir os problemas de 

saúde vigentes no período. Algumas delas envolveram uma certa percepção da organização 

dos serviços em rede, mesmo que de maneira imatura e pontual, ao promover articulações 

entre diversos órgãos de saúde, cada um responsável pelo desenvolvimento de ações de saúde 

específicas, que visavam a assistência às necessidades da população. 

A criação do Serviço Especial em Saúde Pública – SESP, que posteriormente 

transformou-se em Fundação SESP4, é um exemplo de se tentar racionalizar a organização 

dos serviços e regionalizar as ações de saúde no país. 

 Além do SESP, poderíamos apontar a criação do Sistema Nacional de Saúde – SNS 

como um segundo exemplo de tentativa de organização de rede de saúde no país. O SNS 

visava ampliar a assistência à saúde, tanto de caráter individual, como no coletivo, e 

desenvolvia atividades que visavam à promoção, proteção e recuperação da saúde, voltadas 

para a classe social de baixa renda. O SNS foi instituído pela Lei nº 6229 de 17 de julho de 

1975. (MERHY e QUEIROZ, 1993)  

O Art. 3o da referida lei discorre sobre as ações que a União deveria exercer em 
relação a cada área de atuação:  

 

“I - No campo da saúde coletiva, ação própria no combate às endemias. No 
controle das epidemias, nos casos de calamidade pública e nas ações de 
caráter pioneiro, utilizando na medida do possível a colaboração dos 
Estados e Municípios. II – No campo da saúde individual, ações próprias e 
supletivas, de preferência conjugando os esforços da União, dos Estados e 
dos Municípios e das entidades privadas.” (BRASIL, 1975) 

                                                
4 O SESP surgiu durante a 2o Guerra Mundial, com o intuito de cuidar da saúde dos homens que ali pelejavam. 
Tinha como responsabilidade a instauração de ações de saúde pública, como a instalação de uma unidade de 
saúde modelo em uma das principais cidades do Vale do Rio Doce; e a profilaxia de doenças, como a malária; 
desenvolvendo também serviços de saneamento básico, como o aumento da cobertura do abastecimento de água. 
(BASTOS, 1996)  
Em 1960, através da lei nº 3.750, de 1960, o Sesp foi transformado em Fundação vinculada ao Ministério da 
Saúde, passando a ser chamado de Fundação Serviço de Saúde Pública - FSESP. Nessa época a FSESP passou 
por um período de expansão na área de cobertura de suas ações, atuando em todos os estados, como também em 
alguns municípios, e na construção de sistemas de abastecimentos de água e esgotos. O FSESP desenvolveu 
também alguns programas de promoção de saúde, como o que foi realizado no Nordeste em parceria com 
instituições internacionais, como a Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional (Usaid), a 
Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). 
(ANDRADE, 2003)  
A partir de 1963 a FSESP pára de receber o financiamento destinado à construção dos sistemas de abastecimento 
de água e esgotos, passando esta atribuição para o Departamento Nacional de Obras e Saneamento, o que 
culminou com a crise da fundação.  (BASTOS, 2006) 
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No que se refere à iniciativa privada, o Estado deveria arcar com o financiamento e a 

regulação dos serviços prestados pela rede, a qual possuía convênios com o Instituto Nacional 

de Previdência Social – INPS, cabendo ao setor o atendimento aos usuários que podiam pagar 

pelos serviços. (PONTE, 2010)  

O INPS que em 1978 passou a ser chamado de Instituto Nacional de Assistência 

Médica da Previdência Social – INAMPS tinha a responsabilidade assistencial médico-

hospitalar de seus segurados, garantindo a assistência em estruturados centros de saúde em 

diversas regiões do país. Para se ter direito aos serviços prestados pelo INAMPS era 

necessário que o trabalhador fosse devidamente cadastrado na empresa que trabalhava, com a 

“carteira assinada”, cobrindo apenas os seus dependentes e excluindo os demais brasileiros. 

Quem vivia do comércio informal não possuía nenhum tipo de direito à saúde, salvo os 

serviços disponibilizados aos indigentes, já descritos anteriormente. Neste período, de acordo 

com Souza (2002), os brasileiros, com relação à assistência à saúde, estavam divididos em 

três categorias:  

1. Os que podiam pagar diretamente pelos serviços; 

2. Os que tinham direito a assistência prestada pelo INAMPS; e 

3. Os que não tinham nenhum direito5. 

Contudo, na década de 70 deu-se o inicio da crise da Previdência Social. Na década de 

80 o INAMPS utiliza de algumas estratégias para tentar fugir da crise e passa a comprar 

serviços do setor público. Com este mesmo intuito foi criado também o Conselho Nacional de 

Administração da Saúde Previdenciária – CONASP. Segundo Levcovitz (1997) apud Souza 

(2002):  

 
“A partir do plano do CONASP, foi implementada a estratégia das Ações 
Integradas de Saúde – AIS, visando alcançar níveis de articulação 
institucional que viabilizassem ações mais eficientes e eficazes”. 

 
Partindo desta perspectiva foram criadas as Ações Integradas de Saúde – AIS, 

estratégia de extrema importância para o processo de descentralização da saúde. Tratava-se 

de um projeto interministerial (Previdência-Saúde-Educação), que visava um novo modelo 

assistencial e incorporava o setor público, procurando integrar ações curativas-preventivas e 

educativas ao mesmo tempo. Assim, a Previdência passa a comprar e pagar serviços prestados 

por estados, municípios, hospitais filantrópicos, públicos e universitários. (PAIM, 1986) 

                                                
5 Embora não tivessem o direito, muitos tinham acesso à assistência, por intermédio da filantropia. 
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Em 1987, se dá a criação do Programa de Desenvolvimento de Sistemas Unificados e 

Descentralizado de Saúde – SUDS nos estados. Este programa foi criado a partir da firmação 

de convênios entre o INAMPS e os governos estaduais, através da publicação do Decreto n° 

94.657 de julho do referido ano. 

O SUDS tinha como proposta norteadora para o setor, a hierarquização, a 

regionalização e a integração dos serviços de saúde, partindo da integração da área de atuação 

das Secretárias Estaduais e Municipais de saúde. As secretarias atuavam através de convênios 

tripartites com intuito de implementar a assistência médica, para construir um sistema 

unificado e integrado de saúde. (COHN, 1987) 

A mesma autora afirma que o SUDS representou “um avanço na organização dos 

serviços de saúde”. (p.56) Todavia ela afirma também que para que este representasse, em 

cada estado, a descentralização fazia-se necessária a delegação do poder federal para o 

estadual e municipal. 

 Com isso, de acordo com Paim (1992), o SUDS e as AIS podem ser consideradas 

estratégias de transição para o SUS, uma vez que:  
 
“o SUDS teve como principais objetivos a unificação do INAMPS com o 
Ministério da Saúde, formando o Ministério da Previdência e Assistência 
Social – MPAS e por consequência a universalização da cobertura e a 
descentralização.” (SOUZA, 2002. p. 29) 

 
A partir do período SUDS, o Brasil passa a experimentar um sistema de saúde de 

caráter universal e descentralizado, mesmo antes da promulgação da Lei 8.080 de 19 de 

setembro de 1990, que implementou o SUS.  

A descentralização dos serviços de saúde no país, no período SUDS, introduz a ideia 

do funcionamento dos serviços em redes assistências, possibilitando, antes mesmo do 

nascimento do SUS, que o sistema de saúde enfrentasse os principais impedimentos da 

conformação das redes assistências à saúde hoje, que, de acordo com Mendes (2011, p. 22), 

são:  
“os sistemas de informação deficientes; a atenção primária à saúde de 
baixa qualidade; o protagonismo da atenção especializada; a cultura 
organizacional com base na autonomia dos serviços; os incentivos 
econômicos em sentido contrário ao da conformação das redes de atenção à 
saúde; a debilidade na gestão integrada dos sistemas de saúde; a 
valorização relativa, pelos usuários, das ações de atenção secundária e 
terciária; a pouca tradição no uso da gestão da clínica; e a fragilidade dos 
sistemas logísticos na saúde.” 
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Sem perder de vista a trajetória da saúde pública brasileira, e como procedeu à 

organização da oferta dos serviços de saúde, nota-se que a construção do SUS foi uma 

conquista, em termos de uma agenda de cidadania e direitos sociais, do povo brasileiro, uma 

vez que a saúde passou de um favor, para direito adquirido. E isso se deveu ao fato de, 

essencialmente, lideranças da academia e do movimento social reivindicar pelos seus direitos 

e lutar pela reforma sanitária do país, conforme será descrito posteriormente neste estudo. 

Com isso, pode-se afirmar que as iniciativas de organização da oferta dos serviços de saúde 

em rede que surgiram ao longo dos anos, mesmo que muito incipientes e destinadas ao 

fracasso, subsidiaram a elaboração dos princípios e diretrizes do SUS, na constituição de 

1988, e à formação da rede de serviços de saúde atual.  

4.2 Organização da Rede de Serviços de Saúde no Brasil a partir da criação do SUS  

As discussões sobre a reforma sanitária brasileira são extensas e fogem dos objetivos 

deste trabalho. Todavia torna-se fundamental fazer um breve apanhado geral sobre o tema, 

uma vez que os movimentos sociais de redemocratização do país marcaram o fim da década 

de 80 no Brasil pela busca incessante por melhores condições de saúde da população, pela 

melhoria no acesso aos serviços de saúde e pela descentralização das ações de saúde. 

Ainda na década de 80, em 1985 mais especificamente, foi eleito o primeiro presidente 

da república através do expediente da eleição indireta, levando ao fim o período de 

autoritarismo militar que dominou o país desde 1964. Concomitantemente à criação da Nova 

República, dá-se o prosseguimento ao movimento da reforma sanitária brasileira, com a 

criação do projeto de reforma sanitária como forma de combater à ditadura e à privatização 

dos serviços de saúde da Previdência Social. (FLEURY, 2009) 

O projeto da reforma sanitária tem suas origens, portanto, na luta pela ditadura, desde 

os anos 70, mas configura-se, como proposta formal e mais objetiva, em 1986, durante a VIII 

Conferência Nacional de Saúde – CNS em Brasília, cujo lema era “Saúde, Direito de Todos, 

Dever do Estado”.  

 
“A conferência reuniu cerca de 4.000 pessoas nos debates, e aprovou, por 
unanimidade, a diretriz da universalização da saúde e o controle social 
efetivo com relação às práticas de saúde estabelecidas”. (MATTA e 
PONTES, 2007. p. 49) 

 
 Foi na conferência que algumas propostas foram levantadas e que deram subsidio e 

reforçaram as idéias da Reforma Sanitária, como a ampliação do conceito de saúde, o 
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reconhecimento da saúde como direito de todos e dever do estado, a criação de um Sistema 

Único de Saúde, a descentralização da gestão, a integralidade das ações, o fortalecimento do 

município, a participação da comunidade, a regionalização e a hierarquização, com o intuito 

de cada município brasileiro assumir responsabilidades com a saúde. Todavia, o projeto da 

reforma sanitária foi, de fato, formalizado posteriormente, na Assembleia Nacional 

Constituinte em 1987. (CAMELO et. al., 2000)  

Todavia as propostas da VIII CNS não foram prontamente praticadas. Com o término 

da conferência, por ordem do MPAS/Inamps, foi instituído o SUDS, o qual teve suma 

importância enquanto estratégia de transição para a construção do SUS. 

De acordo com o Jornal da Reforma Sanitária, em sua primeira edição, tem-se o 

seguinte conceito para Reforma Sanitária: 

 
 “A Reforma Sanitária deve ser entendida como um longo processo politico 
de conquistas da sociedade em direção à democratização da saúde, num 
movimento de construção de um novo Sistema Nacional de Saúde”. 

 (PROPOSTA, 1987ª, p.3 apud PAIM, 2007). 
 

A reforma sanitária partiu da sociedade, tendo como principais atores os profissionais 

de saúde, usuários, políticos e lideranças populares, com o intuito de promover mudança 

social e a reestruturação do sistema de saúde brasileiro, superando o modelo de organização 

dos serviços de saúde existentes no país. (PAIM, 2007) 

Neste período a população já podia experimentar um sistema de saúde que se 

aproximava do SUS, com as características dos modelos assistências até então vigentes, como 

as do sanitarismo campanhista e do modelo médico-assistencial hospitalocêntrico. No 

primeiro as ações eram baseadas em campanhas e programas de controle de doenças, já o 

segundo modelo tinha o médico como o detentor do saber e as ações voltavam-se para a cura 

da doença, sempre organizados em hospitais. (TEIXEIRA, 2011) 

 Com isso, em 1987/88 aconteceu a Assembleia Nacional Constituinte, na qual se 

discutia o relatório final da VIII CNS com vistas a promover a reforma do setor saúde. Foi 

então que em 1988 foi promulgada a Nova Constituição Brasileira com a incorporação de 

grande parte das idéias contidas no relatório final da VIII CNS, as quais garantiram o direito à 

saúde para todo cidadão, transformando-a num dever do Estado. (MATTA e PONTES, 2007).  

O SUS foi regulamentado na Lei Federal n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990, que 

dispõe sobre a organização e regulação das ações de saúde e sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
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correspondentes e dá outras providências; e na Lei Federal n.º 8.142, de 28 de dezembro de 

1990, a qual acerta o financiamento da saúde e do controle social. (BRASIL, 1990)  

O SUS, em sua lei que o regulamenta, possui alguns princípios e diretrizes que o 

norteiam, como o princípio da universalidade, expresso na Saúde como direito de todos e 

definido no art. 196 da Constituição Federal; e os princípios da descentralização, do 

atendimento integral e da participação da comunidade, explicitados no art. 198.  

O princípio da universalização do acesso às ações e serviços de saúde garante que 

todos os cidadãos devem ter acesso aos serviços de saúde, sem fazer acepção de pessoas, ou 

seja, todo o cidadão tem o direito de ser acolhido baseado em suas necessidades, de forma 

resolutiva, dentro das limitações e capacidades do sistema, visando sempre a assistência, tanto 

do coletivo como individual. (FARIA, et al. 2010) 

Os serviços de saúde ofertados pelo SUS são dispensados à população a partir da 

organização do sistema segundo níveis de atenção: primário, secundário e terciário. 

O nível primário, também chamado de atenção primária, caracteriza-se pela oferta de 

serviços com um baixo grau de tecnologia. De acordo com Elias (2011), neste nível de 

atenção necessita-se de investimentos em capacitações de pessoal, a fim de prepara-los para o 

atendimento da diversidade das necessidades de saúde da população. O autor afirma que entre 

85% e 90% dos casos que chegam à atenção primária, podem ser resolvidos neste nível de 

atenção. As unidades básicas de saúde e os centros de saúde são os principais representantes 

das instituições de saúde que conformam este nível de atenção. 

O nível secundário oferta serviços que envolvem tecnologia intermediária, como a 

realização de exames como a endoscopia digestiva, a ultrassonografia com doppler colorido, 

dentre outros. No nível terciário estão concentrados os serviços mais especializados e que 

apresentam maior uso de tecnologia. A ressonância magnética e a tomografia 

computadorizada exemplificam bem os tipos de serviços ofertados.  

Os níveis de atenção que organizam a oferta dos serviços de saúde disponibilizados 

pelo SUS, operam de forma complementar e é a base para formação da Rede de serviços de 

saúde do país. 

 No SUS os diversos tipos de serviços disponibilizados formam duas grandes redes, a 

própria e a contratada. A primeira é composta pelos serviços ofertados pelos três entes 

federativos, concentrando suas ações em grande parte no setor primário. A segunda é formada 

pelos serviços privados que são comprados e disponibilizados aos usuários do SUS e é 

composto pelos serviços do nível secundário e alguns do terciário.  
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De acordo com Elias (2011, p. 7):  
 
“Para cumprir todas as atribuições previstas na Constituição de 1988, além 
da rede de serviços assistenciais, o SUS conta com diversos organismos nas 
três instâncias de governo. São, por exemplo, os órgãos de vigilância 
epidemiológica (voltados para controle das doenças de interesse para a 
saúde pública como as que provocam epidemia), da vigilância sanitária 
(controlam procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a 
saúde, o funcionamento de hospitais, ambulatórios, unidades básicas de 
saúde, consultórios particulares, medicamentos, produtos de beleza, entre 
outros) da federação, dos estados e dos municípios.” 
 

 Todavia, desde o seu nascimento, o SUS pôde experimentar grandes conquistas, como 

a melhora de diversos indicadores de saúde, em especial nas regiões norte e nordeste do país, 

como também enfrenta sérios problemas que o impedem de exercer seus princípios e 

diretrizes de forma eficaz. (SALLES e MORAES, 2010) 

Um dos principais problemas que interferem o desenvolvimento do SUS é a presença 

marcante do setor privado, atuando de forma complementar na assistência à saúde. No 

entanto, à medida que o setor privado ganha vultuosa proporção entre a população que paga 

pelos seus serviços, cresce o entrelaçamento entre o setor público e o privado, uma vez que o 

Estado se responsabiliza pela regulação dessa relação. Tal interação gera divergências entre os 

serviços ofertados, o que resulta em uma competição injusta, comprometendo dessa forma o 

acesso aos serviços de saúde. (PAIM et al., 2011) 

O financiamento também é outro problema que compromete o bom desempenho do 

SUS. Apesar dos recursos federais terem aumentado aproximadamente quatro vezes da ultima 

década até os dias atuais, o montante do orçamento federal que se destina à saúde não sofreu 

alteração, o que resulta em deficiências na manutenção da aparelhagem da saúde, tanto na 

infraestrutura do sistema como nos recursos humanos. (PAIM et al., 2011)) 

A reestruturação do financiamento do setor saúde é fundamental para a conformação 

das redes assistenciais ao garantir a formação de arranjos institucionais que prestem serviços 

de saúde equitativos e integrais a uma população definida. O investimento de recursos 

financeiros em saúde contribui também para reduzir as desigualdades na oferta de serviços e 

viabilizar o acesso; favorece também a contratação de pessoal para os recursos humanos, 

possibilitando a realização de aperfeiçoamento profissional e, por consequência, a melhoria da 

assistência prestada. (OPAS, 2011) 

No entanto sabe-se que o SUS é um sistema de saúde em constante desenvolvimento, 

que busca atender a toda a população do país de forma igualitária e ofertando serviços de 
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qualidade. Todavia de acordo com Paim et al. (2011), sabe-se que, por ser Brasil ser um país 

de grande extensão territorial e de grandes desigualdades sociais, alguns problemas, como o 

de acesso, prevalecerá por muito tempo, mas que, para que o sistema de saúde brasileiro 

supere os desafios atuais, faz-se necessário que haja um maior comprometimento político na 

efetivação e reestruturação do financiamento e redefinir os papéis dos setores público e 

privado.  

  

4.3 Organização da Rede de Serviços de Saúde na Bahia  

 

Apesar de se ter conseguido inúmeras conquistas e avanços no setor saúde a partir do 

movimento sanitário, seja na Bahia ou em nível nacional, o Brasil ainda apresenta 

desigualdades no acesso aos serviços de saúde, devido às diferenças de desenvolvimento 

econômico e social de cada região. Para que uma rede de serviços de saúde funcione de 

maneira integral e resolutiva, faz-se necessário que a mesma disponibilize infraestrutura física 

e humana adequada e que os gestores das três instâncias governamentais trabalhem em 

comum acordo, com o intuito de disponibilizar os serviços de saúde, referente aos três níveis 

de atenção, com qualidade e equidade, garantindo assim uma assistência humanizada e a 

melhoria dos indicadores de saúde da população. (GUIMARÃES, AMARAL e SIMÕES, 

2002)  

Como em todo o país, a assistência à saúde na Bahia, antes da criação do SUS, era 

excludente, baseava-se no combate à doença, estava centrada no médico, tendo acesso aos 

melhores serviços de saúde somente quem podia pagar, ou seja, quem fosse assalariado e 

contribuísse com a Previdência Social.  

No entanto, a mobilização em todo país em torno da busca pela redemocratização da 

saúde, era também perceptível no estado, através da união de alguns atores fundamentais que 

contribuíram maciçamente com pensamentos inquietantes sobre mudanças no setor saúde do 

Brasil. 

Em sua tese de doutoramento, Molesini (2011) transcreve a fala de um dos atores que 

integraram o corpo do movimento da reforma sanitária na Bahia, falando a cerca de quando se 

deu o início da reforma no estado: 

 
 “[...] eu já disse isso em outras oportunidades, aqui na Bahia, pelo menos, a 

Reforma Sanitária nasceu junto com a Reforma Psiquiátrica, depois houve 
caminhos diversos; mas, a origem foi muito, muito presente e de forma 
conjunta [...]” (JAIRNILSON PAIM, 01/12/2010 apud MOLESINI, 2011) 
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Na Bahia os ideais da reforma sanitária surgiram dentro da Associação Psiquiátrica da 

Bahia - APB, pois na época que se difundia o tema, a APB já carregava consigo a luta pela 

mudança da assistência psiquiátrica no estado. O presidente da associação, Luiz Umberto 

Pinheiro6, no período de sua gestão, tomou a iniciativa de convidar o chefe do Departamento 

de Medicina Preventiva da Universidade Federal da Bahia – UFBA, Jaírnilson da Silva Paim7 

para fazer parte da APB. Com isso, temas, ligados não somente à psiquiatria, começam a ser 

debatidos na APB. A saúde coletiva passa então a compor a agenda de discussões da 

associação, o que condicionou outro ator importante a afirmar que: “[...] ela (a APB) não só 

pensava em Reforma Psiquiátrica, ela se posicionava pensando a Reforma Sanitária 

brasileira”. (RONALDO JACOBINA, 25/11/2010 apud MOLESINI, 2011, p. 49) 

 Com o caminhar do movimento, vários intelectuais, de diversas áreas, foram 

convidados à Bahia para debater sobre a saúde, tais como  Marilena Chauí, Guilherme 

Rodrigues da Silva, Antônio Sérgio Arouca, Cecília Donnangelo e Carlos Gentile de Mello; 

sem deixar de mencionar as presenças de Michel Foucault e do professor italiano Giovanni 

Berlinguer, os quais deixaram suas brilhantes contribuições para a reforma baiana. 

(MOLESINI, 2011) 

 Com o auxilio da APB Revista, com seu primeiro exemplar em 1977 e ultimo em 

1983; do jornal O Conflito, iniciado em 1978; do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde - 

Cebes, criado em 1976 e da Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva - 

Abrasco, criada em 1979, o movimento da reforma sanitária ganha força no estado, com 

reconhecimento em âmbito nacional, conforme expressa o presidente da APB, Luiz Umberto 

Pinheiro, em sua fala transcrita por Molesini (2011, p. 119):  

 
“[...] Nós sempre tivemos uma presença razoável no plano nacional, a 
Bahia é um dos lugares, fora São Paulo e no Rio, que tinha uma presença 
tanto no movimento nacional, como nas articulações, aí entra um papel 
importante de Jairnilson (Paim) e Sebastião (Loureiro) [...].” (PINHEIRO, 
23/11/2009). 

 
                                                
6 Médico psiquiatra, residente em Salvador. Professor do Departamento de Neuropsiquiatria da Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Foi um dos principais nomes entre os militantes pela 
reforma psiquiátrica na Bahia. Reestruturou a Associação Psiquiátrica da Bahia como presidente em 1976. Foi 
eleito deputado estadual pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB em 1982/1988, tendo 
fundamental importância nas articulações do governo na área da saúde.  

7Médico, graduado (1972) e mestrado em Medicina (1975) pela Universidade Federal da Bahia - UFBA em 
1972. Doutor em Saúde Pública, também pela UFBA, em 2007. Atualmente, é professor titular no Instituto de 
Saúde Coletiva desta mesma universidade e coordenador do Grupo de Pesquisa em Planificação, Gestão e 
Avaliação em Saúde.  
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O movimento sanitário na Bahia se intensifica no ano de 1980 ao se formalizar o 

convênio entre o Cebes/Ba e a Associação Médica da Bahia – AMB. A contribuição do Cebes 

estava em garantir a formulação das políticas de saúde que eram discutidas pela AMB. A 

partir daí foi implantado representações do Cebes/Ba em Vitória da Conquista, Itabuna, 

Juazeiro e Feira de Santana.  (MOLESINI, 2011) 

Com o transcorrer do movimento, o Cebes/Ba articula-se com os movimentos sociais 

então vigentes, ganhando reforço de outras classes profissionais da saúde, o que corroborou 

para que as discussões se estendessem para os bairros e demais municípios do estado, 

divulgando e difundindo ainda mais a ideia de necessidade de uma reforma do sistema de 

saúde local. 

Foi através da Secretaria de Saúde da Bahia – SESAB que o Movimento Sanitário no 

estado pôde propiciar alterações na saúde, ao realizar a ocupação dos cargos da secretaria por 

militantes do movimento. Nesta perspectiva a secretaria passa a estruturar mecanismos 

democráticos e de reorientação do modelo assistencial, como a adoção da distritalização, o 

que faz o estado da Bahia ganhar destaque em nível nacional, no que se refere à consolidação 

dos ideais da Reforma Sanitária.(MOLESINI, 2011)  

De acordo com Santos Filho e Costa (1999, p. 48):“A distritalização deu-se a partir de 

1989, quando foi iniciada a discussão sobre estratégias de descentralização dos serviços de 

saúde no âmbito do município, tanto no que concerne ao acesso da população, quanto à sua 

gestão.”  

A partir de então, os serviços de saúde foram reformados e reorganizados, passando a 

receber investimentos em equipamentos, o que resultou em melhoria dos serviços, e 

interrupção do fechamento de unidades de saúde que vinha acontecendo devido o 

sucateamento do sistema. No que concerne aos recursos humanos, os profissionais servidores 

estaduais que estavam inseridos no setor saúde, receberam reajustes salariais, equiparando-se 

aos funcionários do INAMPS. (PAIM, 2002) 

 A Bahia, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE (2012), atualmente possui uma população de 14.175.341 habitantes. Devido sua grande 

extensão territorial e a necessidade dos gestores formularem políticas de saúde equânimes e 

de caráter resolutivo, o estado foi dividido em 9 macrorregiões de assistência à saúde: a 

centro-leste, centro-norte, extremo sul, leste, nordeste, norte, oeste, sudeste e sul; com o 

intuito de regionalizar as ações e serviços de saúde a fim de garantir acesso à saúde de 

maneira resolutiva e com equidade. (BAHIA, 2012)  
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A regionalização dos serviços de saúde na Bahia visa contribuir para o 

desenvolvimento das Regiões Sanitárias dotando-as de um maior grau de autonomia, com 

maior resolutividade, assim como integra as Regiões Sanitárias e as Regiões Administrativas, 

contribuindo assim, para a construção da integralidade das ações e serviços de saúde na 

região. (BAHIA, 2012) 

O diagnóstico de cada região de saúde é de fundamental importância, uma vez que se 

torna imprescindível para a elaboração das politicas de saúde e para a tomada de decisões com 

intuito de melhorar os indicadores de saúde e ampliar a oferta de serviços para a população. 

(TEIXEIRA, 2002) 

O estado é formado por 417 municípios. São referenciados para a capital Salvador 

aqueles que não possuem os serviços do setor terciário, considerados de alta complexidade, 

uma vez que no restante do estado há um predomínio dos serviços da atenção primária e de 

hospitais de pequeno porte. Os municípios sedes das macrorregiões, e que se encontram sob 

Gestão Plena do Sistema, estes disponibilizam de serviços de alta complexidade, com 

equipamentos de tecnologia de grande porte. 

De acordo com o Ministério da Saúde, espera-se que cada município seja 

autossuficiente na atenção primária, cada microrregião seja autossuficiente na atenção 

secundária (média complexidade) e cada macrorregião seja autossuficiente na atenção 

terciária (alta complexidade) (BRASIL, 2006) 

No entanto, de acordo com o Plano Estadual de Saúde - PES (2012) há uma 

distribuição irregular dos serviços nas macrorregiões, sendo a macro Leste a que detêm o 

maior volume de serviços do estado. As regiões Centro-Norte, Extremo Sul, Nordeste, Norte 

e Oeste são as que possuem menor concentração de serviços. Já as macrorregiões Leste, 

Centro-Leste, Sudoeste e Sul são as que possuem um maior numero de serviços e unidades 

contratadas do setor privado para atender à demanda da população. 
“A concentração de serviços em saúde reflete os investimentos realizados ao 
longo dos anos, seja em número e especialidade de serviços (especialmente 
alta complexidade), capacidade instalada e presença de unidades 
assistenciais hospitalares da rede estadual.” (PES, 2012, p. 21) 
 

A Bahia conta hoje com 510 novas Equipes de Saúde da Família - ESF implantadas 

em todo o estado, perfazendo um total de 3.658 equipes, com uma cobertura de 11.271.346 

milhão de pessoas em 2012. (DATASUS, 2012) De acordo com a SESAB, em 2011 o Estado 

da Bahia ocupou o 3º lugar do Brasil em implantação de novas ESF no período de 2007 a 

2010. 
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No que se refere aos recursos humanos do estado, o governo da Bahia aprovou a Lei 

nº. 11.373 de 5 de fevereiro de 2009 a qual dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e 

vencimentos dos funcionários públicos da saúde. O Estado investe também na formação do 

pessoal de saúde, ao desenvolver processos educativos baseados nos problemas de saúde da 

população e na melhoria do processo de trabalho dos profissionais. Com isso o Estado 

disponibiliza cursos de aperfeiçoamento e especialização para os seus funcionários ofertados 

pela SESAB. Em 2011, 296 gestores da Atenção Básica concluíram a Especialização em 

Gestão, 2.500 profissionais participaram do Curso Introdutório da ESF e 319 médicos, 

enfermeiros e odontólogos estão em Curso de Especialização da Atenção Básica.  

Em 2011, foram criados 1.218 novos leitos de internação e cinco grandes novos 

hospitais regionais, em Salvador, Irecê, Juazeiro, Santo Antônio de Jesus e Feira de Santana. 

No mesmo ano, foram reformadas e ampliadas 36 unidades hospitalares públicas estaduais. 

Com a criação dos novos hospitais gerais no interior, o Estado tenta cumprir com o 

principio da descentralização, ao garantir assistência à saúde fora da capital baiana, de forma 

mais acessível à população. 

 
4.4 O neo-institucionalismo como ferramenta de análise de Redes de Serviços de Saúde 

Durante a 8o
 Conferência Nacional de Saúde, se intensifica no Brasil as idéias de 

reorganização dos serviços de saúde, cuja finalidade era de melhorar as condições de vida da 

população. Com a promulgação da Norma Operacional Básica - NOB 96, e a intensificação 

do movimento pela municipalização da saúde, a organização dos serviços de saúde em Redes 

se tornou obrigatório, uma vez que a Constituição da República preconizou aos estados e 

municípios a seguinte competência: “Participar do planejamento, programação e 

organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde - SUS, em 

articulação com sua direção estadual”. (PAIM, 1992, p. 35) 

Contudo, sabe-se que as redes são formadas por pessoas e que estas sofrem influência 

de organizações e instituições locais, o que pode interferir no arranjo e dinâmica de tais redes, 

justificando-se assim a utilização do enfoque neo-institucional nesta pesquisa, o qual será 

utilizado para subsidiar a análise das condições políticas e institucionais que colaboram para o 

bom funcionamento da Rede de serviços de saúde de Juazeiro, município de médio porte no 

interior do Estado da Bahia.  

O neo-institucionalismo trata-se de uma abordagem metodológica de análise da 

influência que as instituições mantém sobre os diversos tipos de atores sociais que a 
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compõem. É utilizado também para a análise de politicas públicas, no setor saúde. O neo-

institucionalismo surgiu na década de 1970 e de acordo com Lima, Machado e Gerassi (2001) 

não remete a um renascimento do institucionalismo já existente, uma vez que esta abordagem 

caracteriza-se pela análise comparativa de instituições, o que difere do proposto pela nova 

vertente. 

Com o intuito de realizar uma apreciação do comportamento social de uma instituição, 

a utilização do enfoque neo-institucional permite uma investigação temporal e histórica dos 

fatos mais detalhada.  (GOTTEMS, et al, 2009) 

Para isso, faz-se necessário a prévia compreensão da significação do termo 

“instituição”. Segundo Lima, Machado e Gerassi (2001) entende-se por instituições qualquer 

norma ou maneira de sujeição que culminem em alterar e conformar as interações humanas. 

Portanto a importância da utilização do enfoque neo-institucional está em identificar quais 

instituições interferem no comportamento dos indivíduos, seja de caráter individual ou 

coletivo, reconhecendo de que maneira e através de quais métodos ocorreu tal influencia 

sobre as decisões politicas.   

De acordo com Levi (1991) apud Rocha (2005), as “instituições representam uma 

barganha social a partir da qual emergem retornos de obediência” (p. 22). Entende-se por 

barganha o ato de trocar algo, de maneira errônea ou não.  Nesta ótica configura-se a ideia de 

que as instituições detém uma forte influencia sobre o meio social a qual está inserida, 

influenciando com suas normas o comportamento social das pessoas, modificando-as de 

acordo com seus interesses. 

Com o intuito de análise do papel desempenhado pelas instituições sobre os processos 

políticos e sociais, é que surgiram as várias vertentes do neo-institucionalismo, as quais são 

complementares, são elas: o institucionalismo por escolha racional; o institucionalismo 

histórico; o institucionalismo sociológico; o institucionalismo construtivista e o 

institucionalismo de redes. Estes dois últimos apresentaram alguns avanços conceituais em 

relação às anteriores. 

O institucionalismo da Escolha Racional surgiu na tentativa de compreender como 

certas normas criadas no Congresso norte-americano influenciavam o comportamento dos 

atores políticos. Nesta vertente as instituições surgem como palco da atuação dos atores 

políticos, impondo limitações nas ações que privilegiam os próprios interesses. (LIMA, 

MACHADO e GERASSI, 2011) 
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O institucionalismo histórico, assim como no de escolha racional, possui o objetivo de 

analisar a realidade local a partir da noção de que os acontecimentos da atualidade podem 

representar consequências de fatos que ocorreram no passado, influenciando, dessa forma, as 

ações dos atores políticos. Todavia preocupa-se também com a análise dos atores, como estes 

interagem e distribuem o poder e seus interesses. 

De acordo com Thelen e Steinmo apud Lima, Machado e Gerassi (2011), as 

instituições devem ser analisadas e vistas a partir de duas prerrogativas: como agentes, ao 

influenciarem na atuação dos atores, e como produto da historia, ao resultarem das ações 

idealizadas e voluntárias desenvolvidas pelos atores. 

O institucionalismo histórico propõe uma analise histórica institucional, pois afirma 

que tal história pode influenciar e conformar as ações desenvolvidas pelos atores ao 

interagirem entre si. Skocpol (1995) apud Lima, Machado e Gerassi (2011) afirma ainda que 

os “resultados anteriores estabelecem parâmetros para eventos subsequentes”. (p.119) 

A partir dessa concepção surge um conceito utilizado nesta vertente, o de dependência 

de trajetória (path-dependence), o qual prediz que acontecimentos do passado podem 

influenciar as decisões politicas no presente (THELEN & STEINMO, 1992 apud LIMA, 

MACHADO E GERASSI). 

No institucionalismo sociológico a instituição é vista como um conjunto de fatores 

(engloba símbolos, esquemas cognitivos e padrões morais) que norteiam o comportamento 

dos indivíduos. 

Nesta vertente, cultura e instituição passam a ter conceitos comuns, uma vez que 

segundos os autores Lima, Machado e Gerassi (2001), cultura é tida como “uma rede de 

hábitos, símbolos e cenários que modelam a ação humana”. (p.120) 

No institucionalismo histórico a instituição pode sofrer mudanças devido à 

interferência da cultura social da instituição, a qual culmina em influenciar as ações dos 

indivíduos. 

O institucionalismo construtivista é outra vertente do neo-institucionalismo, todavia é 

mais recente do que as demais. Assim como no institucionalismo histórico, utiliza o conceito 

do path-dependence, não ficando restrito a este conceito, utilizando também o conceito do 

path-shaping, o qual considera que as alterações e modelagens sofridas no decorrer da 

trajetória, traduzem em mudanças nas instituições. 

O institucionalismo de redes é tido como uma vertente do neo-institucionalismo, a 

partir do pressuposto de redes como instituição.  De acordo Lima, Machado e Gerassi (2001, 
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p.121), as redes interferem na “distribuição de poder, na construção de interesses e 

identidades” o que culmina em alterações significativas na instituição. 

Todavia, o presente estudo procura abranger as características institucionais da política de 

saúde do município selecionado a partir do estudo de documentos e entrevistas realizadas, 

uma vez que tais documentos podem expressar a realidade do momento em questão. A 

vertente neo-institucional a utilizada foi a histórica, por possibilitar a análise temporal dos 

processos políticos no espaço de tempo selecionado e sua influência na conjuntura atual, em 

concordância com Gottems et al. (2009, p. 1411) ao afirmarem que “as características 

institucionais e a trajetória da política constituem categorias que refletem o conjunto de 

regras e acordos que nortearam a política de saúde nos diferentes momentos e podem 

contribuir para explicar sua conformação atual.” 

 
5. MATERIAIS E MÉTODO 

 
5.1. População de estudo 

 

Para a realização desta pesquisa, primariamente, foram pré-identificados alguns atores 

considerados importantes para a história político-econômica local, tais como: Prefeito e ex-

prefeitos, secretários de saúde, lideranças comunitárias, lideranças universitárias, igreja, 

dentre outros que foram visualizados no decorrer da pesquisa, como os diretores da atenção 

básica. 

 

5.2. Critérios de seleção 

 

Após a identificação dos atores-chave para a realização deste estudo, foram 

selecionados aqueles que contribuíram, direta ou indiretamente, com a organização dos 

serviços de saúde do município. 

Tais atores foram definidos com base na análise de fontes primárias, como as 

entrevistas realizadas com atores preliminares selecionados, e pela leitura e análise de 

documentos institucionais. 

Primariamente as entrevistas foram realizadas com os gestores, entendidos aqui como 

os atores preliminares: prefeitos e secretários de saúde. Para, partindo dos discursos coletados, 

identificar outros atores que trouxeram suas contribuições para a organização da rede. 
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Vale ressaltar que à medida que a pesquisa avançou, várias dificuldades surgiram que 

impediram a participação de atores fundamentais no contexto. A ausência no município, a 

omissão e o não interesse em participar da pesquisa conformam esse conjunto de empecilhos. 

Com isso, dois dos secretários de saúde não puderam ser entrevistados, devido residirem fora 

do município e não conseguirem ser contatados, somando-se a eles, um dos prefeitos. Dois 

outros secretários optaram por não participar. E, dos atores que aceitaram participar da 

pesquisa, a maioria se recusou a responder pelo menos três das perguntas que compunham o 

roteiro, o que trouxe perdas significativas. Todavia o não pronunciamento por decidirem pela 

omissão dos nomes de alguns atores durante a entrevista delimitou bastante a amostra. 

 O recorte temporal adotado nesse estudo compreende os anos de 2001 a 2012, período 

que coincide com a implantação e vigência do PSF no município, bem como a existência dos 

Relatórios de Gestão utilizados neste estudo como fonte de dados. 

 

5.3.  Métodos e técnicas de coleta de dados 

 

Para realização desta pesquisa optou-se pelo estudo qualitativo, pois este se mostra 

mais adequado aos objetivos propostos, por se preocupar com um nível de realidade que não 

pode ser quantificado. 

Segundo Minayo (2004, p. 22) a pesquisa qualitativa trabalha com “gente, em 

determinada condição social, pertencentes a determinado grupo social ou classe com suas 

crenças, valores e significados.” A autora considera também, que o objeto das ciências 

sociais é complexo, contraditório, inacabado e está em permanente transformação. 

Para o levantamento dos dados foram utilizadas duas fontes distintas, a primária e a 

secundária: 

 1) Fonte primária: Realização de entrevistas gravadas, com utilização de roteiro 

estruturado, documentos extraídos do acervo da prefeitura municipal, como o relatório de 

gestão da Secretaria Municipal de Saúde e dos acervos pessoais de alguns dos atores da 

pesquisa. 

2) Fontes secundárias: Utilização da literatura disponível nas bibliotecas virtuais.  

 
5.4. Fontes de dados 

 

A revisão da literatura partiu de textos científicos publicados em periódicos e 

disponíveis nas bibliotecas virtuais, especialmente a Biblioteca Virtual em Saúde - BVS 
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Brasil (http://brasil.bvs.br), com o uso das palavras-chave Redes de Serviços de Saúde, Neo-

institucionalismo e Atenção Básica.  

Foram utilizados também documentos do acervo municipal, como os planos 

municipais de gestão; documentos de acervos pessoais de atores importantes na história 

política do município e as entrevistas realizadas. 

Para a coleta de dados foram desenvolvidos 6 instrumentos: um roteiro estruturado  de 

entrevista para cada gerente da atenção básica; um roteiro de entrevista para cada secretário 

de saúde e um para cada prefeito. Ver apêndices de I a VI.  

As entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas. A análise das entrevistas 

foi feita buscando-se satisfazer o proposto pelos objetivos deste estudo.  

 
5.5. Cenário da pesquisa 
 

O cenário escolhido para sediar a pesquisa foi o município de Juazeiro, no estado da 

Bahia. Tal escolha se deu por Juazeiro ter conseguido retratar uma boa organização da rede de 

serviços de saúde, esta reconhecida em todo o estado. 

 
5.5.1 Aspectos demográficos, socioeconômicos e ambientais. 

 
Juazeiro é um município brasileiro situado no interior do Estado da Bahia. Possui uma 

área de 6.415,4 km². Está inserido no chamado polígono das secas do semiárido nordestino, 

fazendo parte da região sub-médio da bacia hidrográfica do rio São Francisco. 

A cidade fica a 498km de sua capital Salvador, fazendo divisa com Petrolina em 

Pernambuco, distando apenas 15 Km desta. Juntas constituem-se referência na produção e 

exportação de frutas tropicais de alta qualidade para todo o país, tais como o cultivo de 

manga, uva, cana de açúcar, melancia, melão, coco, banana, cebola, dentre outros.  

Para se ter acesso ao município pode-se utilizar, por via aérea, o aeroporto de 

Petrolina-Pe. Por via férrea, o trecho Salvador/Juazeiro; por via fluvial, a partir de Pirapora-

MG e por via terrestre, pelas BR-235 e BR-407. 

O município é sede de sete distritos que o constituem, são eles: Junco, Massaroca, 

Pinhões, Itamotinga, Juremal, Abóbora e Carnaíba. 

De acordo com o novo Plano Diretor de regionalização – PDR, o Estado da Bahia 

subdivide-se em 09 macrorregiões e 28 microrregiões. Juazeiro é sede de uma Diretoria 

Regional de Saúde – DIRES e de macro e microrregião, sendo Gestão Plena dos Sistemas. 

http://brasil.bvs.br),
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Sendo Juazeiro sede de Microrregião, possui uma população de 243.896 mil habitantes 

e de referência de 506.126 pessoas, constituída por 09 municípios. Na Macrorregião Norte, 

Juazeiro sedia uma população de 1.013.068 habitantes. 

Juazeiro possui uma renda per capta de R$ 6.306 (IBGE, 2006), com um Produto 

Interno Bruto – PIB de R$ 1.950.828.000,00, de acordo com a mesma fonte, em 2003. Quanto 

ao Índice de Desenvolvimento Humano – IDH, Juazeiro detém o valor de 0,683, segundo o 

Programa das Noções Unidas para o Desenvolvimento PNUD- 2.000.  

A figura a abaixo apresenta uma visão aérea do município, banhado pelas águas do 

Rio São Francisco: 

 
Figura 01: Imagem aérea do município de Juazeiro-Bahia. 2014. 

 Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=280134 

 
 
5.5.2 Principais Problemas de Saúde de Juazeiro-Ba 

 

De acordo com a 5oedição do Relatório de Situação do Sistema Nacional de Vigilância 

em Saúde da Bahia em 2011, o Estado apresentou uma redução do coeficiente de prevalência 

de hanseníase, sendo 1,9 casos/10 mil habitantes. Todavia, Juazeiro é uma das 38 cidades que 

apresentam elevados números de casos da doença, sendo considerado um município 

hiperendêmico, com mais de 100 casos/100 mil habitantes em 2010.   

Ainda de acordo com o Relatório de Situação da Bahia (2011), no que se refere ao 

número de casos de HIV/AIDS, Juazeiro encontra-se entre os cinco municípios que 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=280134
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apresentam maiores números de casos da doença, sendo 409 casos notificados. Com relação 

às zoonoses, foram registrados 321 casos de leishmaniose visceral no estado da Bahia em 

2009. Do total de casos confirmados, 22,5% ocorreram em 5 municípios baianos, dentre os 

quais Juazeiro está inserido. 

Em Juazeiro, de acordo com dados do Departamento de Informática do SUS - 

DataSus8, dos 337 casos de internações ocorridos no ano de 2012 por causas externas, 191 

resultaram de quedas, seguido de 103 casos de acidentes por motocicleta.  

Quanto à imunização no município, Juazeiro apresenta 63,92% de cobertura vacinal 

em menores de um ano. Este número é considerado baixo se comparado com o preconizado 

pelo Ministério da Saúde, que determina a cobertura de 100% (Silva et. al. 1999). Com isso, 

os autores descrevem vários fatores relacionados a não-vacinação infantil, mesmo em locais 

onde disponibilizam adequados serviços de saúde, o que talvez possa justificar a baixa 

cobertura populacional em Juazeiro. Os fatores foram: o elevado número de filhos na família, 

o não conhecimento das doenças que podem ser prevenidas pela imunização, a baixa renda, 

residência há menos de um ano no local e dificuldade de locomoção. 

No que se refere ao saneamento básico, conforme pode ser visualizado na figura 01, 

Juazeiro apresenta 92,36% de água distribuída à população pela rede pública, quando somente 

2,4% utilizam-se da água de poço ou nascente para o abastecimento residencial. Outro tipo de 

abastecimento também foi apontado em 5,24% dos moradores do município. Essa outra forma 

de abastecimento talvez seja devido à utilização de cisterna pelos moradores da zona rural do 

município. A cisterna capta a água que cai da chuva nos telhados das casas durante o período 

chuvoso. A água coletada é armazenada para ser utilizada na época da seca, sendo comum 

essa prática em toda a região. 

De acordo com dados coletados no DataSus, no ano de 2012, em março do referido 

ano, Juazeiro teve 243 casos de diarreia em menores de 2 anos.  

 

 

 

 

 

 

                                                
8 Pesquisa realizada em junho de 2013. 
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Figura 02: Tipo de abastecimento de água por moradores em Juazeiro/Ba, 2012. 

Abastecimento de água

Rede pública - 92,36%

Poço/nascente - 2,4%

Outro - 5,24%

 
Fonte: Sistema de Informação de Atenção Básica –SIAB, 2012. 

 

No quesito destino do lixo, conforme exposto na figura 02, 85% dos moradores 

utilizam o serviço de coleta do lixo domiciliar por empresa publica. Todavia 8,9% dos 

moradores queimam ou enterram seus dejetos. A prática de queimar lixo em locais impróprios 

é considerada criminosa e está previsto no Decreto Federal de nº 6.514/2008, que 

regulamentou a Lei nº 9.605, de fevereiro de 1998. De acordo com esse Decreto, quem for 

pego cometendo esta infração administrativa é multado em R$ 2.287,84. Não se pode deixar 

de ressalvar o incomodo gerado para a vizinhança, pois ao queimar o lixo, é disperso no 

ambiente, gases tóxicos à saúde. Quanto à prática de enterrar o lixo em sua própria residência, 

de acordo com Cabana, Souza e Costa (2009), isso possibilita o surgimento dos transmissores 

de doenças (tais como barata, o mosquito Aedes Egipt, moscas, mosquitos, formigas e 

escorpiões) e as doenças a eles relacionados ou não (leptospirose, tétano, febre tifoide, cólera, 

diarreias, disenteria, tracoma, peste bubônica, dentre outras). 
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Figura 03:Tipo do destino de lixo por moradores em Juazeiro/Ba, 2012. 

Destino do Lixo

Coletado - 85%

Queimado/Enterrado - 8,9%

Céu aberto - 6,1%

 
Fonte: Sistema de Informação de Atenção Básica –SIAB, 2012. 

 

Quanto às instalações sanitárias, 66% dos moradores de Juazeiro utilizam a rede geral 

de esgoto, com 25,7% dos moradores utilizando algum tipo de fossa, seja rudimentar ou 

séptica. 

De acordo com o Manual de instruções para instalação de fossa séptica da Companhia 

de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB (2013), para a criação de uma fossa 

séptica faz-se necessário espaço, pois o ideal é que a fossa esteja próxima da casa, sempre ao 

lado do banheiro, e que a mesma esteja no mínimo a 4 metros de distância, subterrada e longe 

de cisternas e poços, que é para evitar contaminação. Essa necessidade de espaço para se ter 

uma fossa séptica na residência, talvez seja o motivo pelo qual poucos lugares fazem uso 

desse artificio. A fossa séptica é, portanto mais utilizada em áreas rurais. 

Diferentemente da fossa séptica, a utilização da fossa rudimentar torna-se um risco 

para o meio ambiente, uma vez que a mesma não promove filtração do esgoto escoado e nem 

a contenção dos agentes contaminantes presentes. Trata-se de orifícios abertos no solo, sem 

qualquer cobertura ou vedação. Com isso o solo e lençóis freáticos correm risco de 

contaminação. 
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Figura 04: Tipo de instalações sanitárias por moradores em Juazeiro/BA, 2012. 

Instalações Sanitárias

Esgoto - 66%

Fossa - 25,7%

Céu aberto - 8,3%

 
Fonte: Sistema de Informação de Atenção Básica –SIAB, 2012. 

 

Conforme visualizado na figura 03, 8,3% dos moradores de Juazeiro não possuem 

nenhum tipo de instalação sanitária em suas residências, deixando o esgoto correr a céu 

aberto. Essa prática pode estar relacionada com o elevado numero de casos de doença 

diarreica em menores de 2 anos encontradas no município. 

 

5.5.3 Organização dos Serviços de Saúde em Juazeiro-Ba 

 

A Rede de serviços de saúde do município de Juazeiro conforma-se através do vínculo 

com várias instituições, sendo de natureza filantrópica, conveniada ao Sistema Único de 

Saúde – SUS, pública e privada. Este emaranhado de instituições e vínculos constitui o 

Sistema de Saúde Municipal. 

No que se refere à atenção básica, o município é formado por 44 unidades de saúde, 

com 54 equipes de Saúde da Família - ESF (sendo 36 na zona urbana e 18 na zona rural), com 

uma cobertura de 93% da população, de acordo com Censo 2010, e 01 equipe do Programa de 

Agentes Comunitários de saúde (PACS).  

Na atenção secundária e terciária, com o intuito de organizar a Rede de Serviços, o 

município foi divido em seis distritos sanitários, cada um possuindo uma coordenação de 

apoio técnico. Os estabelecimentos de saúde são distribuídos pelos distritos, com base nas 
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prioridades locais de cada um. De acordo com o PDR da Bahia em 2012, Juazeiro possui 188 

estabelecimentos de saúde, conforme apresentado na figura 04.  

 

Figura 05: Número de estabelecimentos de saúde no município de Juazeiro/BA, 2012. 

Estabelecimentos de Saúde no Município de JUAZEIRO 

Geo DESCRIÇÃO % ESTABELECIMENTOS 

 
CENTRAL DE REGULACAO DE 

SERVICOS DE SAUDE 
 

1 (0,53 %) 

 
CENTRAL DE REGULACAO MEDICA 

DAS URGENCIAS  
1 (0,53 %) 

 
CENTRO DE ATENCAO 

PSICOSSOCIAL  
2 (1,06 %) 

 
CENTRO DE SAUDE/UNIDADE 

BASICA 
 

47 (25,00 %) 

 

CLINICA 

ESPECIALIZADA/AMBULATORIO DE 

ESPECIALIDADE 
 

40 (21,28 %) 

 CONSULTORIO ISOLADO  57 (30,32 %) 

 HOSPITAL ESPECIALIZADO  6 (3,19 %) 

 HOSPITAL GERAL  4 (2,13 %) 

 HOSPITAL/DIA – ISOLADO  2 (1,06 %) 

 POLICLINICA  1 (0,53 %) 

 POSTO DE SAUDE  4 (2,13 %) 

 SECRETARIA DE SAUDE  2 (1,06 %) 

 
UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E 

TERAPIA (SADT ISOLADO)  
13 (6,91 %) 

 
UNIDADE DE VIGILANCIA EM 

SAUDE  
2 (1,06 %) 

 

UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-

HOSPITALAR NA AREA DE 

URGENCIA 
 

5 (2,66 %) 

 UNIDADE MOVEL TERRESTRE  1 (0,53 %) 

 TOTAL 188 (100 %) 

Fonte: Site do Plano Diretor de Regionalização da Bahia. 

 

Sendo Juazeiro sede de macro e microrregião, referencia serviços de atendimento 

especializado para toda a região macro-norte do estado. Para tanto, o município disponibiliza 
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alguns programas que foram implantados com o intuito de conformar a atenção especializada. 

São eles: 

 Centro Regional de Prevenção, Reabilitação e Inclusão Social – CERPRIS 

 Centro de Atenção Psicossocial – CAPS II 

 Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas – CAPS ad 

 Policlínica Especializada 

 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 

 Centro de Referência Saúde do Trabalhador – CEREST 

 Centro Especializado em Odontologia – CEO 

De acordo com dados do DataSus, num total de produção ambulatorial produzida pelo 

município, de janeiro de 2012 até março do referido ano, foram 700.912 atendimentos. 

Quanto aos recursos humanos, em 2011 o município dispôs de 465 funcionários 

contratados com prazo determinado, 924 concursados, 07 estatutários e 341 funcionários que 

prestam serviços à Secretaria Municipal de Saúde - SMS, mas que não possuem vinculo com 

a secretaria, perfazendo um total de 1737 servidores. (PPA, 2010/2013)  

De acordo com o Plano Plurianual de Saúde (2010/2013):  

 
“Apesar dos avanços na saúde nos últimos anos, não houve investimento 
maciço na desprecarização das relações trabalhistas, principalmente nos de 
nível superior. Entretanto, todos os agentes comunitários de saúde e de 
endemias foram desprecarizados”. (PPA, 2010/2013) 
 

5.5.4 Situação do SUS no município 

 

O Índice de Desempenho do SUS – IDSUS é um indicador desenvolvido pelo 

Ministério da Saúde com o objetivo de fazer uma avaliação do desempenho do Sistema Único 

de Saúde quanto ao acesso (potencial ou obtido) e à efetividade da Atenção Básica, das 

Atenções Ambulatorial e Hospitalar e das Urgências e Emergências. 

O IDSUS foi desenvolvido a partir da junção de diversos indicadores que através da 

comparação de municípios pertencentes a um mesmo grupo homogêneo, possibilita a análise 

do tipo de serviço ofertado por um dado município que pertença ao mesmo grupo homogêneo. 

Para classificação dos municípios dentro dos grupos homogêneos, foram utilizados 

três índices: o Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (IDSE); o Índice de Condições de 

Saúde (ICS); e o Índice de Estrutura do Sistema de Saúde do Município (IESSM). A partir da 
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análise dos municípios baseados nesses índices e em alguns indicadores selecionados, 

conseguiu-se separar os 5.563 municípios do país em 6 grupos distintos, onde foram 

agrupados municípios semelhantes, com exceção de Fernando de Noronha por ser uma ilha e 

de Nazária, no Piauí, por ter sido criado em 2009 e não dispor de dados usados no IDSUS no 

período analisado. 

Após a analise final do município, o mesmo recebe uma pontuação específica variando 

entre 0 e 10. Juazeiro está inserido no grupo homogêneo número 4, onde estão os municípios 

que apresentam baixo IDSE, baixo ICS e um pequeno IESSM . Juazeiro obteve nota 6,24, 

tornando-se o primeiro lugar no ranking entre os municípios da Bahia pertencentes ao grupo 

do qual faz parte.  

A figura a baixo apresenta exemplos das notas mínimas e máximas de municípios do 

grupo 4 de diferentes regiões do país. 

 
Figura 06: Número mínimo e máximo do IDSUS por estado de municípios do grupo 
homogêneo 4, 2011. 

Estado Nota mínima Nota máxima 

Bahia Itaberaba – 4,16 Juazeiro – 6,28 

Pará Novo Repartimento – 2,56 Curionópolis – 5,30 

Rio de Janeiro Belford Roxo – 3,62 São Francisco de Itabapoana – 

5,24 

Goiás Águas Lindas de Goiás – 3,94 Campos Belos – 5,81 

Rio Grande do Sul Encruzilhada do Sul – 5,99 Alvorada – 6,35 

Fonte: Resultados do IDSUS 2011.  

 

Um dos fatores que possibilitou a elevação do índice na cidade foi o desenvolvimento 

do Programa de Rastreamento de Câncer de Mama que é implementado através de uma 

parceria com o Hospital de Barretos (SP), pelo Instituto de Prevenção Ivete Sangalo 

(Fundação PIO XII). Em Juazeiro é desenvolvido atividades de prevenção, diagnóstico e 

tratamento para o câncer de mama. 

Tendo o IDSUS um indicador exclusivo para a avaliação da realização de exames de 

mamografia em mulheres de 50 a 69 anos, Juazeiro e Imbituva destacaram-se entre os 

municípios que apresentaram uma maior pontuação na figura 06, ficando com 5,02 e 5,22 

respectivamente. O município de Curionópolis no estado do Pará, embora tenha a maior nota 

do grupo 4 para o respectivo estado, teve pontuação 0,0 (zero) para este indicador. A cidade 

de Campos Belos apresentou a nota 0,02. 
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No indicador “Cobertura populacional estimada pelas Equipes Básicas de Saúde”, 

Juazeiro apresentou nota no IDSUS de 8,53, tendo 93% de cobertura populacional. Os 

municípios de Curionópolis-PA e Campos Belos-GO, também apresentaram notas 

satisfatórias para este indicador, sendo 10,0 e 8,2 respectivamente. Os municípios de São 

Francisco de Itabapoana-RJ e Alvorada-RS, tiveram notas que expressaram uma baixa 

cobertura do Programa Saúde as Família nos municípios, com 6,68 e 4,41 respectivamente. 

Para o indicador “Cobertura populacional estimada pelas Equipes Básicas de Saúde 

Bucal” Juazeiro atingiu a nota máxima, 10,0. 

Mesmo sendo considerada, como vimos, uma região hiperendêmica para hanseníase, 

Juazeiro apresentou nota 10,0 no indicador “Proporção de cura de casos novos de 

hanseníase”, o que revela uma preocupação dos serviços de saúde local em redução do 

numero de casos, para garantia da qualidade da assistência e de vida da população.   

Na 6o Conferência municipal de Saúde de Juazeiro, realizada nos dias 05 a 07 de 

agosto de 2011, estiveram presentes várias autoridades locais da Bahia, tais como o prefeito e 

o secretário de saúde do município e o secretário de saúde da Bahia, Jorge Solla, o qual teceu 

um comentário que traduz e resume os avanços do desenvolvimento do SUS em Juazeiro. "A 

cidade vem se destacando muito na área da saúde pelo conjunto de serviços que existem. Não 

vemos por aqui mais filas e são milhões de procedimentos feitos anualmente.”. (JUAZEIRO, 

2011) 

Solla também citou as ações já conquistadas no município em discurso proferido na 60 

Conferência Municipal de Saúde de Juazeiro/Ba:   

 
"Juazeiro está crescendo e é claro que novos desafios vão surgir. Ainda 
temos problemas, mas já podemos ver um SUS bem melhor por aqui. O 
município assumiu parte da rede hospitalar, com a administração da 
Maternidade e do Hospital da Criança, além das unidades de saúde que 
serão construídas melhorando a rede básica. Juazeiro está prestes a ganhar 
outra UPA e foi inaugurada a primeira Central de Leitos Interestadual, que 
servirá como exemplo para outras regiões. A prefeitura vem priorizando a 
saúde e vamos continuar apoiando todos esses avanços e muitos outros", 
argumentou. (JUAZEIRO, 2011).  
 

5.5.5 O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica 

(PMAQ) em Juazeiro-Ba. 

 

O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica 

(PMAQ) foi criado pelo Ministério da Saúde com o objetivo de ampliar o acesso aos serviços 
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de saúde e melhorar a qualidade da atenção básica, o que envolve a infraestrutura e os 

equipamentos da Unidade Básica de Saúde – UBS, dentro de um padrão de qualidade 

estabelecido nacional, regional e localmente. Foi instituído pela portaria de nº 1.654 GM/MS 

do dia 19 de julho de 2011 e é produto de negociação e pactuação das três esferas de gestão 

do SUS, Ministério da Saúde, gestores municipais e estaduais, representados pelo Conselho 

Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e Conselho Nacional de Secretários 

de Saúde (Conass). (BRASIL, 2011) 

Para se implantar o programa em um dado município faz-se necessário que o mesmo 

cadastre 50% do número de equipes de saúde da família. Em municípios onde não há 

implantado a ESF, cadastram-se as unidades básicas de saúde. (BRASIL, 2011) 

Após a adesão ao programa, os municípios que cumprirem as metas e padrões de 

qualidade na atenção básica, passam a receber mais investimentos e recursos do Ministério da 

Saúde – MS. Com isso o MS comprovaria o reconhecimento dos esforços dos gestores 

municipais e profissionais de saúde, ao premiar tais atores por tentarem ofertar aos usuários 

uma assistência de qualidade. 

Em Juazeiro, no ano de 2012, das 54 equipes de saúde da família existentes, 47 

contratualizaram com o PMAQ, sendo 13 da zona rural e 34 da zona urbana. A avaliação 

externa de Juazeiro foi realizada por uma equipe de pesquisadores do Instituto de Saúde 

Coletiva – ISC da Universidade Federal da Bahia – UFBA. 

O quadro a baixo apresenta o resultado do desempenho das equipes de saúde da família 

que foram contratualizadas no ano de 2012: 

 
Figura 7: Juazeiro-Ba: Relação das Equipes de Saúde da Família contratualizadas no PMAQ 
com seus respectivos desempenhos, 2012. 

EQUIPE DESEMPENHO 

Zona Urbana  

Distrito I  

Quidé Regular 

Maringá Regular 

Palmares Bom 

Alagadiço Regular 

Piranga Regular 

Sto. Antônio I Regular 
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Sto. Antônio II Regular 

Jardim Flórida Regular 

Penha/J.V Regular 

Distrito II  

CAIC Regular 

Dom Thomáz Regular 

João XXIII Regular 

Piranga I e II Regular 

Argemiro Bom 

CODEVASF Regular 

Distrito III  

Dom José Rodrigues/M.A. Bom 

Dom José Rodrigues/P.R. Regular 

Itaberaba I Regular 

Itaberaba II Regular 

Antônio Guilhermino Regular 

João Paulo B Regular 

João Paulo C Regular 

Parque Residencial Regular 

Tabuleiro Regular 

Distrito IV  

Alto do Cruzeiro Bom 

N.E. Lomanto Jr. Regular 

N.E.Cent. Regular 

São Geraldo Regular 

Angari/Cajueiro Regular 

Alto da Maravilha/Alagadiço Regular 

Alto da Maravilha Regular 

Centro I Regular 

Centro II Regular 

Vila Jacaré Regular 

Zona Rural  
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Distrito V  

Juremal/Massaroca Bom 

Carnaíba Bom 

Capim Raiz Bom 

Abóbora/poções Sem resultado 

J. Primavera Bom 

L. Salitre Bom 

Distrito sanitário  

Maniçoba I Bom 

Itamotinga Regular 

CAJ Regular 

Maniçoba II Regular  

Campos Bom 

NH 1, 2 e 3 Regular 

Mandacaru I Regular 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro-Ba, 2012. 

 

Mesmo com o resultado da avaliação das equipes tendo sido em sua maioria classificadas 

como “regular”, o gestor recebeu o equivalente a 20% do Componente de Qualidade do PAB 

Variável (R$ 1.300,00) e a equipe, na fase da recontratualização, assinou um termo de ajuste. 

Termo este que também seria assinado pela equipe e pelo gestor local se a mesma fosse 

avaliada como “insatisfatória”. Nestes casos o gestor local deixaria de receber o incentivo 

referente a esta equipe. 

Todavia, para as equipes que foram classificadas como “boas”, estas receberam 60% do 

Componente de Qualidade do PAB Variável (R$3.900,00). Caso o município tivesse alguma 

equipe classificada como ótima o repasse seria de 100% do Componente de Qualidade, o que 

equivaleria a R$ 6.500,00 mensais por equipe. 

De acordo com o Manual Instrutivo do PMAQ (BRASIL, 2011) o gestor tem autonomia 

de destinar os recursos recebidos como incentivo do resultado da avaliação das equipes, e foi 

prioridade do gestor local do município de Juazeiro, o atual prefeito Isaac Cavalcante de 

Carvalho, gratificar os profissionais ao sancionar a Lei n° 2.271 de 04 de abril de 2012. 

A presente Lei institui o Incentivo por Desempenho e Qualidade dos Serviços o qual é 

destinado aos profissionais integrantes das equipes de saúde da família, médico, enfermeiro, 



 

50 

odontólogo, técnico de enfermagem, auxiliar de saúde bucal, recepcionista e auxiliar de serviços 

gerais. 

A quantia dos recursos destinados ao Incentivo, o qual é pago semestralmente e divido pelos 

integrantes da equipe que a recebeu, corresponde a 40% do valor do Componente de Qualidade do 

Piso de Atenção Básica Variável, sendo os 60% restantes designados ao custeio das unidades de 

saúde.  

Com isso, mesmo com o resultado das equipes não tendo sido o que se desejava, percebe-se, 

com a iniciativa do prefeito em sancionar a Lei n° 2.271 de 04 de abril de 2012, a preocupação 

em investir na satisfação dos recursos humanos. Isso aponta para avanços nas próximas 

avaliações, e consequentemente na AB, uma vez que tal iniciativa pode atuar como 

incentivador das equipes em dar continuidade na melhoria da prestação dos serviços. 

    

5.6. Plano de análise  
 

No que se refere aos dados primários, foram analisados com base no conteúdo das 

entrevistas, correlacionando-o com o referencial teórico. 
A técnica utilizada foi a Análise de Conteúdo proposta por Bardin (1977) e constou 

dos seguintes momentos: 

 Ordenação dos dados: As entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas, 

com o intuito de facilitar a leitura do material; 

 Classificação dos dados: o conteúdo das entrevistas foi analisado tendo em vista o 

objetivo do estudo e o referencial teórico do mesmo. 

 Análise Final: estabeleceu-se relação entre os dados coletados, o referencial 

teórico e o contexto obtido. Utilizou-se, também, o enfoque do neo-institucionalismo, o qual 

foi adotado com intuito de auxiliar a análise, uma vez que, de acordo com Gottens et al 

(2009), tal abordagem possibilita uma maior reflexão histórica e temporal do contexto em 

estudo. 

Foi realizada uma análise documental exploratória que, juntamente com as 

informações dos dados secundários, serviram para a realização de uma analise histórica, com 

delimitação de contexto e de atores importantes que integram a rede de serviços de saúde do 

município, e que serviu de subsidio para a compreensão dos processos sociais, políticos, 

econômicos e ideológicos que ajudaram a conformar a rede de saúde local.  
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O espaço temporal determinado foi dividido contemplado de acordo com três 

categorias de análise para reflexão e estudo das principais ações de organização do sistema de 

saúde, cada uma correspondendo ao tempo cronológico de gestão política de quatro anos, 

(2001/2004; 2005/2008; 2009/2012).  

Cada categoria de análise foi subdividida em três subcategorias, são elas: (1) Atores-

chave na organização do aparelho de saúde da região; (2) Correlação de forças políticas 

associada ao funcionamento da Rede de serviços de saúde; (3) Condições políticas e 

institucionais que conformaram a Rede de serviços de saúde. 

Dentro da subcategoria utilizada “correlação de forças políticas associadas ao 

funcionamento da Rede de serviços de saúde”, foram elaborados três mapas de correlação de 

forças políticas associados ao funcionamento da rede de serviços de saúde de Juazeiro, com o 

intuito de estabelecer as relações de poder existentes dentro do município, entre os diversos 

atores sociais e institucionais, na contribuição de elementos fundamentais para reorganização 

do sistema local de saúde. Estes serão apresentados graficamente em cada período 

correspondente. 

O mapa de correlação de forças políticas corresponde à interação entre atores e 

instituições que compartilham interesses comuns e individuais e, de alguma forma, 

proporcionam influência entre si.  

 O mapa apresenta o nome de cada força política existente no município e a intensidade 

da influência que exerce sobre um ator ou instituição, representado por setas direcionadas no 

sentido de quem influencia e em que grau. Quanto mais espessa for a seta, maior será o poder 

de influência exercida. 

De acordo com Superti (2001), ao passo que atores estatais e demais organizações da 

sociedade civil interagem entre si em alta intensidade, a ponto de proporcionar organização e 

redefinição de ações políticas, os princípios para a formulação e para implementação de 

políticas públicas exitosas surgem.  

Com isso, Frey (2000, p.233) afirma que “os atores políticos e sociais agem não 

somente de acordo com seus interesses pessoais”, e que quando estes decidem por assumirem 

“suas identidades, ora enquanto cidadão, político, servidor público, ora enquanto 

engenheiro, médico, sindicalista ou chefe de família, influenciam o seu comportamento nos 

processos de decisão política” alterando o curso dos acontecimentos de forma positiva, 

através da elaboração de políticas públicas baseadas nas necessidades sociais da maioria, com 

consequente reorganização de ações.  
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 Frey afirma ainda que as instituições são consideradas “mediadores”, pois podem 

facilitar o surgimento de novas políticas, e ainda de “influenciar e redefinir a posição dos 

atores e de abrir espaços para a participação e o controle social.” (p.235) 

É nesta perspectiva que se sobressalta a importância do conhecimento das instituições 

e dos atores sociais, estatais e políticos que conformou a sociedade Juazeirense, através da 

elaboração dos mapas, e que resultou, no período deste estudo, numa reorganização dos 

serviços de saúde de tal modo que melhorasse seus indicadores. 

 

5.7. Aspectos éticos 

 

Todas as informações colhidas durante a pesquisa foram rigorosamente respeitadas e 

confidencializadas respeitadando-se todas as recomendações registradas na Resolução nº. 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde que norteia as práticas em pesquisa com seres 

humanos (BRASIL, 2013). Este projeto de pesquisa foi submetido à apreciação e aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estácio de Sá – UNESA, com número do 

CAAE: 23655413.5.0000.5284. 

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

O período que antecede o espaço de tempo cronológico utilizado nesta pesquisa é marcado 

por uma crise na saúde de Juazeiro. Esta se acentua quando o setor privado decide denunciar o 

modus operandis dos serviços de saúde em Juazeiro, os quais apresentavam as seguintes 

características, de acordo com Mendonça e Sousa (2004):  

 

 Serviços de atenção básica afastados da periferia e em número insuficiente para 

atender a demanda da população;  

 Inabilidade dos técnicos da Secretaria e da Prefeitura Municipal sobre as 

responsabilidades com a Gestão Plena do Sistema Municipal; 

 Desordenamento do fluxo de pacientes, devido o município ser fronteira com o 

estado de Pernambuco; 

 Inexistência de referência e contra referência; 

 Recursos humanos em quantidade e qualidade reduzidos; 
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 Inexistência da regulação do setor privado e dos encaminhamentos vindos dos 

municípios pactuados, e. 

 Desestruturação do setor de controle, avaliação e auditoria, o que levou ao 

desconhecimento do funcionamento da rede própria e privada.  

Com isso pode-se inferir que o modelo assistencial vigente no município naquele 

período era centrado na assistência médica hospitalar e encontrava-se ineficiente, o que 

acarretava consequências graves para a saúde da população. 

Foi a partir de então, isto é, a partir de 2001, que várias mudanças ocorreram, para 

melhor, no fazer saúde do município ao longo dos anos subsequentes, as quais serão descritas 

dentro do período correspondente ao surgimento do fato.  

 

6.1 Primeiro período: 2001 a 2004 

 

Este período foi marcado por inúmeras transformações no setor da saúde, destacando-

se aqui a implantação do Programa Saúde da Família. A análise das ações realizadas neste 

intervalo de tempo exprime a prioridade dada pela gestão local no investimento na 

organização do sistema de saúde baseando-se na atenção primária.  

 

6.1.1 Atores-chave na organização do aparelho de saúde da região 

 

Durante este interim o município foi governado pelo ex-prefeito Joseph Wallace Faria 

Bandeira. Formado em Direito pela Universidade Federal da Bahia e professor do curso de 

Direito na Universidade Estadual da Bahia, geriu o município focalizando seus esforços no 

setor saúde.  

Sua primeira atuação na politica foi imediatamente após se formar, quando aceita um 

convite, aos vinte e cinco anos, para ser vice-prefeito de Juazeiro. Todavia, foi em 1989 que 

ele assume o cargo de prefeito do município, onde permanece até 1992. Em 2001, Joseph 

retorna à prefeitura novamente como prefeito, pelo Partido dos Trabalhadores – PT, na 

coligação Juazeiro de Fé, composta pelos seguintes partidos: PDT / PT / PTB / PSL / PSC / 

PSDC / PHS / PTC / PRP / PT do B. É, no entanto, no segundo mandato que Joseph dá sua 

maior contribuição para a saúde.  

Durante sua segunda gestão (2001-2004), Joseph conta com a colaboração da ex-

secretária de saúde, a enfermeira Ângela de Oliveira Carneiro, a qual veio para região com o 
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intuito de assessorar quem seria o secretário de saúde. Após iniciar suas atividades laborais 

como assessora, Ângela foi convidada e nomeada a secretária de saúde pelo prefeito Joseph 

Bandeira. Este não hesita em tecer elogios à administração da ex-secretária, conforme afirma 

em seu depoimento:  

 

“(...) fui ao secretário da saúde, bom, meu amigo, mas não tinha qualidade técnica necessária; 
ele tinha convidado a doutora Ângela Carneiro, pra ser assessora dele, eu nem sabia quem era 
ela (...) fez um belo trabalho, um sucesso, deu um show (...) eu ajudei como pude e me 
surpreendeu, e surpreendeu a comunidade de Juazeiro   e regional, eu diria até baiana, porque 
ela estava muito acima do que eu imaginava, e ai em determinado momento  ela era a prefeita 
praticamente, ela fazia o que queria da saúde, pela primeira vez vi Juazeiro feliz.” 

(BANDEIRA, 2013, p. 7) 

 Vinda de uma família de pequenos agricultores do interior de Feira de Santana na 

Bahia, Ângela conclui sua graduação na Universidade Estadual de Feira de Santana-UEFS, 

onde esteve envolvida com movimentos estudantis e populares, conforme afirma: “(...) eu 

sempre estive envolvida em todos os movimentos políticos de feira de Santana, seja ligada a 

movimento popular, seja ligada a movimento estudantil.”(CARNEIRO, 2012, p. 3) 

Essas participações políticas em diversos movimentos e seu engajamento, ora como 

estagiária, ora como trabalhadora do Movimento de Organização Social-MOC, fez Ângela 

Carneiro vivenciar a face de ser representante de movimentos sociais e de ser gestora. A 

mesma afirma que, tais experiências acumularam subsídios suficientes para a auxiliarem a 

fazer uma gestão mais humana e preocupada com a saúde da população.  

“Então eu vivenciei, chegar no hospital em Feira de Santana , você ter do lado quem tinha 
um cartão do INAMPS , ter direito a uma cama, e do outro lado, os trabalhadores rurais que 
não tinha acesso à saúde; tinha uma enfermaria grande, uma pra mulher,  outra pra homem 
que o povo  ficava deitado no chão, quando do outro...do mesmo hospital, você tinha um lado 
que você tinha as enfermarias pra quem tinha o cartão do INAMPS, e do outro lado tinha as 
pessoas que não tinham uma cama para deitar e comiam um pão meio-dia. Então assim, isso 
é uma imagem muito chocante pra você ver as desigualdades da assistência a saúde  no 
Brasil. (...) isso me fez assim, ver a gestão de uma forma diferente... fazer conselho de saúde 
funcionar, que na época lá, não funcionava (...), organizar conferencia de saúde (...) assim, 
você tem uma postura de tentar trazer um movimento popular, trazer a população mais pra 
perto da gestão, participar dessas duas coisas, foi bom pra você saber ter uma postura mais 
critica, de fazer uma gestão mais democrática, né, de assim, trazer realmente  a população 
para discutir  os seus problemas.” 

(Carneiro, 2012, p. 5) 
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Antes de assumir a secretaria de saúde de Juazeiro, Ângela Carneiro foi secretária de 

saúde do município de Jaguaquara, situada no interior da Bahia, a aproximadamente 320 km 

da capital Salvador. De acordo com Ângela Carneiro, Jaguaquara foi a primeira prefeitura 

governada pelo PT na Bahia, o que dificultou seu trabalho devido a base política do governo 

estadual e federal serem da oposição. Desta experiência a enfermeira retira subsídios para 

gerir Juazeiro, uma vez que o município também estava sendo governado pelo PT e os 

problemas enfrentados se repetirem. 

 

“ Jaguaquara foi praticamente o começo do movimento de descentralização das ações de 
saúde (...) tinha um monte de coisa errada na organização do sistema, era muita coisa 
centralizada no médico (...) teve muito embate político dos vereadores, e muito na lógica que 
eles viam a saúde muito como assistencialismo; como um favor para a população; todos 
queriam continuar fazendo assistencialismo. Então, teve muita confusão (...).” 

(Carneiro, 2012, p. 7) 
 
Com isso, Ângela Carneiro assume a secretaria de saúde de Juazeiro e relata a situação 

do município antes e depois de sua gestão:  

 
“Quando cheguei, existia um modelo assistencial muito centrado no modelo medico 
hegemônico, na questão da figura do médico, na questão hospitalar; a população acreditava 
que nos postos de saúde iam médicos de vez em quando. Então assim, não eram muito 
próximos da população (...) Saúde básica, não existia, eram dois postos de saúde que 
estavam abertos de vez em quando, né. Você não tinha uma atenção primaria; atenção básica 
era zero, era tudo feito dentro dos hospitais. Você sai de uma lógica totalmente, de um 
modelo hegemônico, pra começar descentralizar as ações, tirar desse modelo médico, e 
também de tentar garantir cidadania para as pessoas... a gente implantou o primeiro CAPS 
(Centro de Atenção Psicossocial); implantou o centro para deficientes físicos. Então assim, a 
gente pegou todas aquelas pessoas que eram excluídas da sociedade, e que não tinham 
nenhuma assistência e, começa a discutir a saúde como direito e cidadania; não só isso, 
como a gente também tentou trabalhar assim, o conceito de saúde mesmo, a gente começou a 
ver, o que era que fazia com que as crianças morressem mais. Daí começou todo um trabalho 
que discutia a questão da alimentação, a questão da água; discutíamos com o SAAE (Sistema 
Autônomo de Água e Esgoto), toda essa coisa de onde é que você vai garantir pra melhorar 
um pouco o saneamento, e a gente começou um projeto, também a partir do perfil 
epidemiológico em relação à violência com a secretaria de educação (...) Então assim, a 
gente tentou trabalhar um modelo de saúde realmente, aí teve um trabalho com as escolas, 
sobre a principal causa de Óbito em Juazeiro. Era a questão da violência, não eram as 
causas vasculares, como é no Brasil (...) aí a gente começou a fazer um trabalho que chamou 
a policia; chamamos algumas lideranças comunitárias; tinha uma liderança comunitária do 
Quidé, que participou muito do movimento; a gente criou um comitê de construção da paz, 



 

56 

que a gente fazia as reuniões e depois disso, começou a mostrar pra sociedade qual a 
principal causa de óbito, e que todo mundo tinha que se envolver; chamamos a policia. A 
gente chegou a fazer uma campanha, que Ivete Sangalo foi madrinha; a gente chegou a 
tentar colocar as crianças pra fazer trabalho, e a gente fez um trabalho com a educação nos 
bairros que abriu as escolas no final de semana pra trabalhar violência a partir da criança, 
que assim, trabalhar nos postos que você não tivesse violência, e a gente começou a 
identificar quais eram os bairros, quais aconteciam violências. Então assim, a gente tentou 
trabalhar em Juazeiro, o novo conceito de saúde, né, não o conceito da doença, mas 
trabalhar realmente de saúde.”  

(Carneiro, 2012, p. 15) 
 Quando arguida sobre quais atores podia-se identificar como parceiro e ou apoiante 

do trabalho na secretaria, tanto do ponto de vista intra-institucional, como extra, Ângela 

Carneiro afirma ter recebido apoio da maioria dos secretários, exceto alguns que relutaram 

contra as exigências feitas por ela ao prefeito, no que se refere ao modo de gerir a secretaria.  

 

“(...) fiz algumas exigências ao prefeito, de administrar o recurso do fundo municipal de 

saúde né, de algumas coisas que teria que investir já em 2000. Quando eu cheguei, tinha 

aprovado a emenda constitucional 29, e que você tinha que investir 15% em saúde, até 2004 

né, tinha que chegar a quinze; então tinha um parâmetro de começar em 8 até chegar lá. 

Então, na verdade, eu acho que o prefeito de Juazeiro foi uma pessoa  muito importante, na 

questão  da confiança dele entregar realmente as coisas,  de deixar eu decidir as coisas,  foi 

um ato importante.” 

(Carneiro, 2012, p. 9) 
 

A ex-secretária cita também outros atores importantes que contribuíram para o seu 

trabalho na secretaria, como a parceria com a secretaria de infraestrutura, tendo como 

representante a pessoa de Luiz Mororó, o qual forneceu apoio durante a construção das 

unidades de saúde; a procuradoria de justiça, com Márcio Jandir como procurador geral, o 

qual possibilitou mudanças, em nível de legislação, para conseguir reorganizar o sistema de 

saúde local; Elza Ferraz, que era secretária de ação social e Antônio Fonseca, que era o 

representante do Sistema Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, contribuindo grandemente na 

luta contra o combate a dengue, ao realizar a limpeza dos esgotos e bueiros da cidade. 

Neste segmento, a ex-secretária cita o Secretário de Saúde do Estado, por duas 

gestões, o doutor José Maria de Magalhães Neto, irmão do senador Antônio Carlos 

Magalhães, o Dr. Zezito como era chamado, citado posteriormente também pelo ex-prefeito: 
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“(...) aí entrou um secretário estadual que foi o Dr. Zé Antônio, ele respeitava muito o 

trabalho em Juazeiro mesmo sendo da oposição.”  

(Carneiro, 2012, p. 11) 
 

Quanto aos diversos atores políticos, econômicos e sociais como: presidentes de 

sindicatos e conselhos, lideranças religiosos, reitores de universidades, lideres comunitários, 

dentre outros, e suas contribuições para a gestão da organização dos serviços de saúde local, a 

ex-secretária de saúde ressalta a importância da participação dos representantes destes nas 

reuniões do conselho municipal de saúde, uma vez que o conselho controla o dinheiro da 

saúde; acompanha as verbas que chegam pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e os repasses de 

programas federais; participa da elaboração das metas para a saúde e controla a execução das 

ações na saúde. (BRASIL, 2010) Ângela Carneiro afirma ainda que a Universidade Federal do 

Vale do São Francisco, implantada em 2004, com campus em Petrolina/PE e Juazeiro/BA, 

tiveram um bom relacionamento com a prefeitura, mas que, devido ter sido implantada no fim 

de seu mandato, não pôde visualizar alunos em prática acadêmica atuando na rede:  

 

“(...) não consegui visualizar na prática a questão dos alunos estarem lá na rede, na ponta. 
Porque o vestibular foi em outubro e eu saí em dezembro da secretaria. Sei que a gente 
conseguiu estabelecer uma parceria com a universidade; o convênio que tem do município 
com a universidade foi feita da época, eu deixei pronto lá. Então teve essa relação de 
reconhecer realmente tanto por parte da universidade como por parte do município de que 
era importante a universidade tá inserida. Então, na área de saúde, a gente conseguiu fazer a 
coisa de campo pra estágio.”  

(Carneiro, 2012, p.19) 
 

Quanto à participação popular no Conselho Municipal de Saúde, além da presença de 

todos os partidos políticos, pessoas como a freira do bairro Quidé, a irmã Noemi, o presidente 

do conselho daquela época, o João Leopoldo, foram de grande importância durante as 

discursões do conselho. Vale ressaltar a importância da atuação do Conselho de Saúde junto à 

Secretaria Municipal de Saúde, uma vez que é o conselho quem fiscaliza a utilização dos 

recursos financeiros e a execução das ações propostas que devem integrar as políticas de 

saúde que a Secretaria irá executar. Cada conselheiro representa alguns dos grupos sociais do 

município e são responsáveis por encaminhar sugestões e as necessidades da comunidade para 

as políticas de saúde. (BRASIL, 2010) 
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No que se refere aos atores que eram críticos e que jogou contra o trabalho na 

secretaria, Ângela referencia o setor privado, os quais resistiram em aceitar as mudanças 

consequentes da implantação do PSF, ao perderam a demanda que procurava assistência, em 

sua maioria, serviços básicos, como ginecologia, pediatria e clínica médica, a exemplo do 

Hospital SEMEC e da Só Baby:  

 

“(...) o setor privado inicialmente, foi contra... alguns se adaptaram, mais digamos, a Pró-
Matre, assim, alguns hospitais maiores, terminaram tendo mais a parceria. A Pró-Matre era 
o único hospital  que tinha condições técnicas de fazer alguma coisa na época, que era 
vinculada ao SUS, então a gente implantou emergência lá, e depois terminou sendo parceiro 
e aí começou a trabalhar, as outras que faziam muita atenção básica, e que tiveram muita 
resistência ao modelo, inicialmente, foi a Santa Casa, a Só Baby, e o (...) SEMEC. Então, no 
momento em que a gente tirou a atenção básica de dentro desses hospitais, aí eles tiveram 
(mal).. que eles não faziam nada de especializado, não faziam muito internamento clínico, 
que fosse internamento especializado, eles viviam mais de consulta básica. No momento que 
eu tive as consultas básicas, deixei uma quantidade bem menor, foi um baque, porque os 
médicos não se especializaram, faziam só pediatria, ginecologia e clínica médica básica (...)” 

(Carneiro, 2012, p.10) 
 
Já para o ex- prefeito Joseph Bandeira, a diferença entre a base política da prefeitura e 

do governo do estado, juntamente com a pessoa do senador Antônio Carlos Magalhães9 foram 

os grandes dificultadores de sua época de gestão: 

 

“(...) porque houve muito desmando, de Antônio Carlos Magalhães, o controle era dele, esse 
pessoal botava pra quebrar em mim, esse pessoal só faltava me matar... a TV abria as vezes 
uma concessão pública, mas, era filiada a Rede Globo. E quem era o dono da TV? era 
Antônio Carlos, e estava vivo, usava pra política. Não estou demonizando ele não, eu citei 
nesse instante que ele era o grande comandante (...)” 

(Bandeira, 2013, p. 10) 
 

O ex-prefeito cita também o convênio com o setor privado como um grande empecilho 

para a continuidade do desenvolvimento de suas ações e das ações do prefeito anterior: 

 

                                                
9 Antônio Carlos Peixoto de Magalhães nasceu em 04 de setembro de 1927 em Salvador/BA. Estudou medicina 
pela UFBA, aonde chegou a ser professor. Empresário, destacou-se como político e manteve-se no poder dentro 
do estado da Bahia por vários anos, onde governou por três mandatos. Foi eleito senador em 1994 e 2002. Morre 
em São Paulo em 20 de julho de 2007. 
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“Eu nunca atrapalhei prefeito nenhum. Da gestão anterior de saúde, como estou lhe dizendo, 

não tinha um PSF (ao assumir a prefeitura), e não tô falando mal do ex-prefeito não, 

inclusive era um rapaz descente, eu tô falando mal do esquema! A coisa era assim que 

funcionava: as tais autorizações de internação hospitalar; O Hospital Pro-Matre era ligado 

ou não ao governo “Wellington”? Sim, então “tinha X do bolo” que cabia a Juazeiro; a Só 

Baby era? Não, então “não tinha nada”. Era assim que funcionava a saúde, era 

hospitalocêntrica!”. 

  (Bandeira, 2013, p. 12) 

 

Em relação às perspectivas ou metas para a saúde do município de 2001-2004, Joseph 

e Ângela deixam claro em suas falas seus compromissos com a implantação do PSF e 

organização da atenção básica como eixo central da estruturação dos serviços de saúde: 

“Olha, em relação a questão básica, eu saí do município  deixando a cobertura de mais de 
70%  de saúde da família. Então era assim, a gente desde quando chegou era a principal 
proposta de que eu tinha discutido isso com o prefeito municipal, era a gente cobrir todo o 
município com atenção básica, na zona urbana, na zona rural. Alcançar os 70% que a gente 
alcançou, quase todo o município, com cobertura de mais de 90% de agente comunitário de 
saúde, e cobertura de mais de 70% do PSF, que a gente conseguiu trabalhar; a parte da 
vigilância epidemiológica, da organização da vigilância Sanitária, que a gente conseguiu 
estruturar; algumas doenças, a gente conseguiu ter um impacto na redução da mortalidade 
infantil. (...), em relação a algumas doenças endêmicas também, o controle da dengue, o 
controle da hanseníase, (...)E assim, Juazeiro foi o único município na Bahia de mais de 100 
mil habitantes que conseguiu em menos de quatro anos implantar 70% de cobertura de PSF, 
e a gente conseguiu! A gente conseguiu médico, a gente conseguiu enfermeira, e uma coisa 
legal que tinha na época, era assim, um envolvimento dos profissionais (...)” 

(Carneiro, 2012, p. 15) 
 Sobre o mesmo assunto, o ex-prefeito exprime conclui: 
 
“Todos os programas que o município pôs, com ou talvez com exceção de uns três, ou quatro, 
que vieram depois, todos, todos, todos... (...) todos os conselhos que Juazeiro tem: conselho 
municipal de saúde, conselho municipal de movimento urbano, conselho municipal de 
transportes urbanos, conselho municipal da criança e do adolescente, tudo, fomos nós que 
contamos, sem exceção, nenhum. “Ah porque você é o tal”, não, porque a constituição tinha 
acabado de sair, e ela previa tudo isso, aí vamos fazer e fizemos tudo! Naquela época, a 
gente fez o trabalho pioneiro, implantar os conselhos, juazeiro tem federação das associações 
comunitárias  hoje. No tempo que eu entrei tinham treze associações comunitárias, hoje tem 
cento e tanto, (...), eu abri o torno pra isso.” 

(Bandeira, 2013, p. 13) 
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De acordo com o relatório de gestão do município, a Figura 07 apresenta as principais 

ações desenvolvidas durante este período.  

 

Figura 08: Principais ações de saúde desenvolvidas durante a gestão 2001-2004, 

Juazeiro/Bahia. 
Ano Documento Principais ações desenvolvidas 

 

2001 

- Relatório de Gestão 

- “PSF e seus 
andares” 

-Habilitação do município em Gestão Plena da atenção à saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

2002 

 

 

 

 

 

 

 

- Relatório de Gestão 

- “PSF e seus 
andares” 

- Cobertura de 46,7% com a implantação de 23 equipes de 
Saúde da Família. 

- Implantação de serviço de referência para grupos especiais da 
população com a criação do CAPS e a 10 etapa do CERPRIS. 

- Inauguração da Central de Ambulancia, com 1564 
atendimentos/mês. 

- Implementação do pré-natal e puericutura nas UBS`s. 

- Implantação dos programas: hanseniase em 22 unidades, 
saúde bucal e do Hiperdia,  

- Instituição do fórum de combate à violência. 

- Inicio do cadastramento do Bolsa Alimentação. 

- Definida a Rede de referência e acompanhamento para os 
casos que apresentem alterações nos exames citopatógicos. 

- Implantação do SISCOLO em 17 unidades. 

- Implantação e utilização do cartão SUS. 

 

 

 

 

 

2003 

 

 

 

 

 

- Relatório de Gestão 

- “PSF e seus 
andares” 

- 38 equipes foram implantadas, equivalendo a 71% de 
cobertura. 

- Conclusão da 1° etapa do geoprocessamento do município. 

- Implementada a central de marcação de consultas. 

- Implantado o Fórum de Construção da Paz, formado por 35 
setores da sociedade civil (promotoria, universidade e 
lideranças comunitárias). 

- Gasto de 15,45% de recursos próprios com a saúde. 

- Implementação do Projeto melhorias habitacionais para 
controle da doença de Chagas, convênio Funasa. 
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- Implementação do Projeto de melhorias sanitárias 
domiciliares, convênio Funasa. 

- Implementação do Programa de Educação em Saúde e 
Mobilização Social. 

- Implantação do Caps II. 

- Implantação do Hiperdia e do SISCOLO 

 

 

 

2004 

 

 

 

- Relatório de Gestão 

- “PSF e seus 
andares” 

- Parceria com o SAAE com o objetivo de levar água 
tratada para o interior do município. 

- Instalação do Comitê de Mortalidade Materna de 
Juazeiro. 

- Implantação do SAMU. 

- Implantação de mais 11 ESF, ampliando a 
cobertura para 90% da população. 

- Implantação do laboratório municipal. 

- Implantação do Programa de doação/transplante de 
córnea. 

- Coordenação da criação do Pólo de Educação 
Permanente em Saúde. 

- Criação do CEREST. 

- Implantação do SISPRENATAL 

 

Após observação da figura 07, fica explicito o compromisso da gestão em instalar no 

município uma rede de serviços de saúde organizada, tendo a AB como a porta de entrada 

desta rede. Isso é confirmado pela cobertura do PSF de 70% da população em menos de 

quatro anos, conforme nos sinaliza o depoimento de Ângela Carneiro: 

 

“E assim, Juazeiro foi o único município na Bahia de mais de 100 mil habitantes que 

conseguiu em menos de quatro anos implantar 70% de cobertura de PSF, e a gente 

conseguiu!” 

(Carneiro, 2012, p. 15) 
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Com isso, ao perguntar sobre quais os principais desafios do SUS na atualidade, 

Ângela Carneiro cita a questão da municipalização que deve ser melhorada, a 

interdisciplinaridade do cuidado, sair da lógica individualista para trabalhar ações humanas e 

solidárias e a qualificação dos profissionais de saúde; já para Joseph Bandeira “o SUS está 

pior do que antes” e que isso se deve à “falta de decisão política”. (p. 17) 

 

6.1.2 Condições políticas e institucionais que conformaram a Rede de serviços de saúde.  

 

Durante todo o ano de 2001 até 01 de janeiro de 2003 o Brasil era governado por 

Fernando Henrique Cardoso, pertencente ao Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB.  

A partir desta data Luiz Inácio Lula da Silva, integrante do Partido dos Trabalhadores - PT 

assume a presidência do Brasil. Neste mesmo período a Bahia teve três governadores 

estaduais. Em 2001 César Borges, do Partido da Frente Liberal, governava a Bahia até 06 de 

abril de 2002, quando renuncia o cargo e o seu vice Otto Alencar, do Partido Liberal, assume 

o governo. Otto permanece no poder até 1° de janeiro de 2003, quando passa o cargo para o 

governador eleito Paulo Souto, do PFL. Quanto aos senadores, ACM se destacou pelo extenso 

período de tempo governando a Bahia, o qual foi senador de 1995-2007, pelo PFL. 

Com isso, é nesta conjuntura política que Joseph governa Juazeiro pelo partido 

oposicionista, e enfrenta duras repressões em seu governo, segundo o mesmo afirma em seu 

depoimento:  

 
“ (...) naquela época era duro fazer política de oposição, hoje é fácil (...) Sem presidente, sem 
governador, sem senadores, sem ministros, sem deputados federais, sem nada!... Éramos nós 
contra todo mundo. Aí eu tive de encontrar uma pessoa em juazeiro pra transformar de 
vereador em deputado estadual. Depois em deputado federal...”  

(Bandeira, 2013, p.10) 
 

Naquele momento as políticas de saúde de todo o pais, inclusive a da Bahia, priorizava 

a municipalização da saúde, com a descentralização político-administrativa a fim de fortalecer 

a gestão dos municípios e a regionalização dos serviços. Instituía também diretrizes que 

garantissem o financiamento do SUS. Uma vez que Copque e Trad (2005) afirmam que uma 

das principais dificuldades para a implementação das ações e serviços de saúde é a 

insuficiência dos recursos financeiros.  

Com isso, a transferência dos recursos destinados à saúde fundo a fundo, legalizada 

pela Emenda Constitucional-EC 29 de 2000, a qual assegura os recursos mínimos que cada 
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ente federativo deveria destinar para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde, 

possibilitou que a secretaria de saúde de Juazeiro pudesse garantir o investimento mínimo de 

recursos para reorganizar o sistema de saúde local. (BRASIL, 2000) 

Todavia diversos foram os fatores que interagiram para a reorganização dos serviços e 

conformação da rede local de Juazeiro. De acordo com Mendonça e Sousa (2004) os fatores 

eram: 

 A falência do modelo assistencial e o conhecimento da situação de saúde do 

município, através do Plano Municipal de Saúde 2002-2005; 

 o compromisso da gestão em construir e implementar o SUS no município; 

 o investimento de recursos próprios do município; 

 a descentralização para a SMS; 

Outro fator, também citado por Mendonça e Sousa (2004), que contribuiu para a 

conformação da rede de serviços de saúde de Juazeiro neste período foi a parceria entre 

diversos atores intra-institucional da prefeitura, tais como o secretário de infraestrutura, o 

procurador geral do município e o presidente do SAAE.  

A autonomia dada pelo prefeito à secretaria de saúde para decidir quais ações 

deveriam ser desenvolvidas foi um fator determinante mencionado tanto pela ex-secretária 

como pelo ex-prefeito.  

A boa relação entre a secretaria e o Conselho Municipal de saúde do município 

também propiciou que a organização dos serviços favorecesse a melhoria das condições de 

vida e da situação de saúde da população, partindo do pressuposto de que o conselho propõe e 

fiscaliza o cumprimento das politicas de saúde que a secretaria deve executar. Sendo o 

Conselho Municipal de Saúde formado por usuários do SUS (50%), pelos trabalhadores da 

saúde (25%) e pelos gestores e prestadores de serviços do SUS, o conselho teve importância 

fundamental na reorganização do sistema local, o que culminou na conformação da rede de 

serviços de saúde baseado nas necessidades de cada grupo. (BRASIL, 2010) 

A figura 08 retrata a correlação de forças políticas associadas ao funcionamento e 

organização da rede de serviços de saúde de Juazeiro no período de 2001/2004.  

Nesta organização o Ministério da Saúde - MS é o ordenador da Rede e, corroborando 

com Machado (2007), tem como objetivo principal proporcionar uma boa qualidade de vida 

para a população ao estabelecer condições viáveis para a promoção, proteção e recuperação 

da saúde dos cidadãos, de maneira igualitária e universal, conforme assegura a constituição 

brasileira de 1988. Neste sentido, o MS exerce influência sobre o governo do estado e sobre a 
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prefeitura municipal ao determinar e fiscalizar normas e diretrizes que devem ser cumpridas 

por estas esferas de governo.  

O governo do Estado por sua vez exerce forte influencia sobre a prefeitura, 

principalmente no que se refere aos assuntos de saneamento básico, saúde e transportes. É 

dever do Governo Estadual, em parceria com o Governo Municipal, garantir o 

desenvolvimento do saneamento básico para toda a população. Neste aspecto a secretaria 

municipal de saúde contou com total apoio da empresa de tratamento e abastecimento de 

água, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE.  O SAAE trata-se de uma autarquia 

municipal, cujos cargos maiores são indicados pela prefeitura. Na saúde, o governo municipal 

é o principal responsável pelo desenvolvimento de politicas públicas de saúde. Todavia cabe 

ao Governo do Estado fiscalizar os serviços públicos de saúde, a fim de assegurar um sistema 

universal e de qualidade para a população. 

No que se refere à mútua relação de influência entre o Governo do Estado e a TV São 

Francisco, tal relação ocorre devido a Rede Bahia 10, conjunto de diversas empresas no estado, 

pertencer à família do ex-senador Antônio Carlos Magalhães. Chama-se a atenção para a 

predominância das empresas no segmento da telecomunicação, o que se pode inferir com isso 

que o Governo do Estado possui capacidade de persuasão sobre a população e sobre a 

prefeitura municipal, ao ter o poder de divulgar informações e notícias que lhes sejam 

convenientes. De acordo com Oliveira (2008), existem duas maneiras que um ator não 

governamental, neste caso a TV São Francisco, pode influenciar a população: através da 

conscientização, por propagação de informações; e pela criação da opinião comum, ao utilizar 

ações estratégicas ou pressão. 

Quanto à relação existente entre os vereadores, Governo do Estado e a secretaria 

municipal de saúde, de acordo com Santana (1995 apud Marques 2011) dentre as atribuições 

que lhes competem, eles o dever de priorizar os interesses da população, ao elaborar leis que 

                                                
10 A Rede Bahia é composta por diversas empresas de ramos distintos, dentre as quais prevalecem as de 
telecomunicações. Atuante na Bahia há 20 anos, perfazem um total de dezesseis empresas, sendo seis emissoras 
de TV aberta, uma emissora de TV fechada, três emissoras de rádio FM, um jornal diário, uma gráfica, uma 
empresa de conteúdo e entretenimento, uma produtora de vídeo, uma construtora e um portal de internet. São 
elas: 88.7 Bahia FM, 102,1 FM Sul (Rádio FM em Itabuna), Correio da Bahia (Jornal impresso), Globo FM 
(Rádio FM em Salvador), Gráfica Santa Helena, iContent (Produtora), iBahia.com (Portal de Internet), 
Construtora Santa Helena, TV Sudoeste (afiliada da Rede Globo em Vitória da Conquista e região), TV Salvador 
(canal fechado, transmitido em UHF ou por assinatura), TV Subaé (afiliada da Rede Globo em Feira de Santana 
e região), TV Bahia (afiliada da Rede Globo em Salvador e região), TV São Francisco (afiliada da Rede Globo 
em Juazeiro e região), TV Oeste (afiliada da Rede Globo em Barreiras e região) e TV Santa Cruz (afiliada da 
Rede Globo em Itabuna e região). 
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beneficiem os cidadãos. Com isso os vereadores levam as principais necessidades da 

comunidade para a câmara de vereadores e lá elaboram leis que tenham como finalidade 

solucionar tais problemas. Uma vez elaboradas as politicas públicas devem ser executadas 

pela prefeitura. Sendo na saúde, é a secretaria municipal de saúde quem se responsabiliza. 

A secretaria municipal de saúde, durante o período em questão, recebeu apoio das 

demais secretarias municipais para o desenvolvimento das ações de saúde executadas, com a 

total autonomia cedida pelo prefeito. A participação do conselho municipal, com a 

participação popular, representantes da secretaria municipal de saúde e de atores não 

governamentais, no levantamento do perfil epidemiológico da população, e a consequente 

elaboração das politicas públicas foi de fundamental importância para a estruturação da rede 

de serviços de saúde. 

Quanto à atuação dos atores não governamentais, Oliveira (2008: p.3) define-os “como 

todos os agentes que não pertencendo à estrutura estatal atuam em determinado plano e, de 

alguma forma, produzam nele seus efeitos”.  A mesma autora exemplifica alguns atores não 

governamentais que exercem influência na sociedade, como “a Igreja, considerada no sentido 

amplo de manifestações religiosas; as comunidades epistêmicas; o crime organizado; a mídia; e 

até mesmo os indivíduos(...). (p.7) 

Com isso pode-se visualizar no mapa que os atores não governamentais recebem 

influência de diversos tipos de atores e que, no entanto, exerce pequena influencia sobre a 

população. Oliveira (2008) destaca que por mais imperceptível que seja a influência de alguns dos 

atores não governamentais, seus resultados podem ser semelhantes os dos demais. 
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Figura 09: Mapa de Correlação de Forças Políticas Associadas ao Funcionamento da Rede de Serviços de Saúde. Juazeiro, 2001-2004. 
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6.2 Segundo período: 2005 a 2008 

 

Este período é marcado pela mudança da gestão e da base política municipal e pela 

instabilidade do cargo de secretário de saúde, surgindo então novos atores que trouxeram sua 

contribuição para a estruturação da rede de saúde municipal. 

 

6.2.1 Atores-chave na organização do aparelho de saúde da região 

 

Durante este período de gestão política, Juazeiro foi governado pelo ex-prefeito Misael 

Aguilar. Nascido em Curaçá – BA, em 01 de novembro de 1952 e formado em geologia, é 

filiado ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB, o qual integrava a 

coligação Mais ação, Mais Bahia, composta pelo Partido Social Cristão - PSC, Partido 

Republicano - PR e pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB. 

 O ex-prefeito Misael Aguilar não pôde participar desta pesquisa, por não ter sido 

encontrado no município, devido ter pendências com a Polícia Federal pela não prestação de 

contas de recursos repassados, a título de subvenção social, a seis Entidades Civis, no 

exercício de 2008. 

Neste interim Juazeiro teve três secretários de saúde, sendo o Dr. Múcio do 

Nascimento Brandão o primeiro secretário. Natural de Juazeiro - BA, nasceu em 1951, filho 

do casal Eutrópio Luiz Brandão e Maria Madalena do Nascimento Brandão, provenientes da 

zona rural de Curaçá – BA. Formou-se em medicina pela Universidade Federal da Bahia - 

UFBA em 1975. Atua como médico ginecologista do Ministério da Saúde, desde 1977, e do 

Hospital da Unimed Vale do São Francisco, desde 2003. Além do exercício profissional, há 

38 anos, exerceu o posto de secretário de saúde por duas vezes (1993/1995 e 2005/2006), 

tendo sido membro fundador do Conselho Estadual de Saúde e o primeiro Presidente do 

Conselho de Secretários Municipais de Saúde da Bahia (1993 a 1995). Atualmente exerce, 

desde março de 2009, a atividade de Docente do curso de Medicina da Universidade Federal 

do Vale do São Francisco (UNIVASF). 

O segundo secretário de saúde foi o ex-funcionário público do Banco do Brasil, o 

aposentado Walter Guerra da Silva11. Formado em administração de empresas pela Faculdade 

de Ciências Aplicadas e Sociais de Petrolina – FACAPE assumiu a secretaria após a renúncia 
                                                
11 Walter Guerra não participou deste estudo por não ter sido encontrado após várias tentativas de contato, sem 
êxito, para a residência do mesmo. 



 

68 

do ex-secretário Múcio Brandão. Walter Guerra não fica muito tempo no cargo e é sucedido 

pelo terceiro secretário de saúde.  

O terceiro e último secretário de saúde do município foi o administrador de empresas 

Armando Soares e Silva Filho, formado pela Faculdade de Ciencias Sociais e Aplicadas em 

Petrolina – PE. Foi gerente geral de agência do Banco do Brasil (1997-2006), gerente de 

desenvolvimento sustentável do Banco do Brasil (2009-2013), e atualmente é Diretor do 

Instituto de Desenvolvimento Sustentável Araci – IDESA. Armando Soares foi secretário de 

saúde de Juazeiro no período de setembro de 2006 até o fim da gestão. 

 O ex-secretário Armando Soares, mesmo residindo fora do município, foi 

contactuado. Todavia não expressou interesse em participar desta pesquisa. 

Outro ator importante que contribuiu com a organização da rede de saúde de Juazeiro 

foi a gerente da Atenção Básica, Luciana Paula Fernandes Dutra. Filha de funcionários 

públicos em Pau dos Ferros – RN, a enfermeira, graduada na Universidade Estadual do Rio 

Grande do Norte – UERN, chegou até o cargo por indicação de uma colega de trabalho que 

também trabalhava na gestão. A enfermeira afirma que a experiência como gestora da atenção 

básica no município foi gratificante por ter proporcionado para ela a “oportunidade de 

aprender a lidar com a pressão da gestão” e por ter acumulado conhecimentos referentes ao 

SUS. (p. 1) 

Já para o ex-secretário Dr. Múcio Brandão, o cargo ocupado tratou-se de “uma 

experiência desafiadora, mas frustrante ao final”. (p. 1) 

Ao assumir a gestão da Atenção Básica, Luciana fala sobre a situação da saúde do 

município: 

 

“Quando assumimos o município encontrava-se em expansão das Equipes de Saúde da 

Família (ESF). Tivemos a oportunidade de inaugurarmos, em média, 12 ESF, nas áreas 

urbana e rural. Com isto, obtivemos êxito nos indicadores de saúde, principalmente na área 

de atenção a Saúde da Criança. Depois da minha gestão o município mudou de gestor, houve 

um decréscimo nos indicadores de saúde, mas que hoje já conseguiram retomar a situação. 

Juazeiro hoje é um dos municípios brasileiros que tem o selo da fundação ABRINQ e 

UNICEF, do programa Prefeito Amigo da Criança.” 

(Dutra, 2013, p. 1) 
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Para o ex-secretário, a situação da saúde após sua gestão teve uma melhora discreta, 

mas os problemas superaram as conquistas, trazendo inconformações pessoais, que 

contribuíram para a posterior renuncia do cargo, conforme expresso em seu depoimento: 

 

“Fiquei nove meses na função (julho/2005 a março/2006). Confesso que entre minhas 

maiores frustrações há a de não ter conseguido modificar como queria o perfil da rede. 

Contudo, a atenção básica foi otimizada após o concurso para médicos e melhoramos o 

desempenho no que tange às metas. Os setores de vigilância também melhoraram o 

desempenho. Quanto à média complexidade, a rede de serviços continuou terceirizada, com 

muita competição entre prestadores, tanto filantrópicos quanto privados, gerando mais 

problemas que eficiência. Frequentemente a não existência de rede própria deixava o gestor 

refém dos humores de algum prestador (a reforma e ampliação pela SESAB do Hospital 

Regional ocorriam de forma lenta, a passos de tartaruga).” 

(Múcio Brandão, 2013, p. 2) 

Com isso, ao assumir a gestão da saúde, Dr. Múcio cita diversos desafios que ele e sua 

equipe enfrentaram: 

 

“Tinham-se incontáveis desafios como elaborar novo Plano Municipal de Saúde, dar 

eficiência à rede básica e melhorar o desempenho quanto às suas metas, além de atender 

demandas imediatas na alta e média complexidade; sem falar no planejamento estratégico, 

ordenação de contratos com prestadores e a sempre angustiante questão financeira, entre 

outros muitos aspectos.” 

(Brandão, 2013, p. 1) 

O Plano Municipal de Saúde, mencionado pelo ex-secretário, de acordo com Brasil 

(2009, p.18) é um instrumento de gestão utilizado como a “base para a execução, 

monitoramento, avaliação e a gestão do sistema de saúde”, que se baseia em uma análise 

situacional e que define metas e resultados almejados pelo município em quatro anos. Cada 

município possui autonomia para elaborar seu próprio plano. Com isso compreende-se a 

importância dada pelo ex-secretário na elaboração do plano, quando o coloca como um 

desafio no inicio ainda da sua gestão. 

O segundo desafio citado pelo ex-secretário é a grande demanda da média e alta 

complexidade, isso se devendo ao fato de Juazeiro ser sede de macro e microrregião de saúde. 

De acordo com Mendes (2011), dentro da Rede de Atenção à Saúde estão estruturados os 

pontos de atenção à saúde, primário (atividades de promoção, proteção e recuperação da 
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saúde no nível ambulatorial, saneamento e apoio diagnóstico), secundário (oferta assistência 

partindo das quatro especialidades básicas, clínica médica, ginecologia e obstetrícia, pediatria 

e cirurgia geral; além de reabilitação, internação e serviços de urgência e emergência) e 

terciário (oferta serviços mais complexos ambulatoriais, de urgência, reabilitação e 

internação). Esses pontos são distribuídos de acordo com o processo de territorialização, 

dentro das regiões de saúde. Nas microrregiões de saúde são ofertados os serviços da atenção 

secundária e nas macrorregiões, os terciários. Partindo desse pressuposto, Juazeiro deve 

ofertar serviços de saúde de média e alta complexidade para seus munícipes e os de toda 

região norte da Bahia. 

Para a gerente da Atenção Básica, os desafios eram outros; ela considera as relações 

interpessoais e a falta de autonomia seus maiores obstáculos: 

 

“O principal desafio da nossa equipe era lidar com a pressão, falta de respeito pelo ser 

humano e autonomia para dar resolutividade às dificuldades enfrentadas. Conseguíamos 

literalmente, “Matarmos um leão por dia” e desta forma irmos resolvendo as principais 

dificuldades.” 

(Dutra, 2013, p. 1) 

Todavia para o desenvolvimento da melhoria da Atenção Básica e de seus indicadores, 

a gerência da Atenção Básica deveria andar em consonância com o secretário de saúde, para 

que os planos e metas pudessem ser viabilizados.  De acordo com Brasil (2009), para que os 

objetivos do Plano Municipal de Saúde possam ser alcançados, através da concretização das 

ações, é fundamental identificar as parcerias de trabalho necessárias.  

Neste sentido, as relações existentes entre os secretários de saúde e a gerente da 

Atenção Básica, o governo municipal e a secretaria, contribuíram para a estruturação da rede, 

seja positivamente, como no caso das relações entre a secretaria com os governos do estado e 

federal, onde o ex-secretário afirma que “excluindo-se a distância geográfica, foram boas e 

harmoniosas” (BRANDÃO, 2013, p. 2); seja negativamente, conforme percebida na relação 

entre os três secretários de saúde e a gerente da atenção básica. Esta se deu meio conflituosa, 

uma vez que houve uma alta rotatividade de profissionais no cargo de secretário municipal de 

saúde, cada um priorizando aquilo que fosse mais conveniente para si, dificultando o 

andamento e a sequência organizada do desenvolvimento das ações. 
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“Quando estávamos na gestão tivemos a oportunidade de lidarmos com 3 secretários 

diferentes, esta instabilidade dificultava todas as nossas ações, pois cada um deles tinha 

prioridades diferentes” 

(Dutra, 2013, p. 1)  

No entanto, a ex-gerente ressalta ter tido apoio de atores/parceiros durante sua gestão 

na secretaria, tanto do ponto de vista intra-institucional, como extra. Foram eles: 

  

“Municipal: a secretaria com os demais órgãos que estruturavam o sistema de saúde da 

região e do município. A própria população, os Conselhos e entidades municipais; Estadual: 

a secretaria de saúde e a representante da região 15ª DIRES; Federal: o ministério da 

Saúde.” 

(Dutra, 2013, p. 2)  

Para o ex-secretário esse apoio veio dos coordenadores técnicos da secretaria e da 

administração do Fundo Municipal de Saúde, já que, segundo Dr. Múcio “a descentralização 

incompleta da gestão financeira do Fundo Municipal de Saúde foi um fator gerador de 

tensões. Não havia autonomia para o processo de compras e licitações, por exemplo.” 

(Brandão, 2013, p. 1) No que se refere aos atores/parceiros externos, a articulação com o 

Conselho de Secretários Municipais de Saúde da Bahia foi um apoio importante. 

Quando arguido se os diversos atores políticos, econômicos e sociais (como 

presidentes de sindicatos, chefes religiosos, reitores de universidades, líderes comunitários, 

dentre outros) contribuíram de alguma forma com sua gestão, o ex-secretário, em sua fala, 

deixa claro sua insatisfação:  

 

“As contribuições foram pífias. A maioria dos atores buscava o gestor mais no interesse 

corporativo ou de atender a demandas de interesse pessoal. Com a UNIVASF houve 

convivência simpática, uma comunhão de intenções. Mas não se chegou a se entabular 

nenhum instrumento oficial de colaboração”. 

(Brandão, 2013, p. 2) 

Por outro lado, existiam também aqueles atores que teciam contra o trabalho desenvolvido 

pela gestão. Para a ex-gerente da Atenção Básica Dutra (2013, p. 2), “uma parte da 

população, a imprensa e alguns conselheiros” foram atores que ao invés de contribuírem com 

a organização da rede, eram apenas críticos. Na opinião do ex-secretário, a imprensa, as 

associações de moradores, os prestadores contratados e alguns setores da administração 

municipal foram os grandes dificultadores, conforme exposto em seu discurso:  
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“Havia um clamor muito grande e imediato das associações comunitárias, diuturnamente 

repercutido e explorado na imprensa, sobre a falta de médicos nas unidades básicas e 

lentidão no encaminhamento das demandas. Fez-se pela primeira vez um concurso para 

contratação daqueles profissionais. Embora não houvesse interferência nem críticas 

consideráveis oriundas dos edis, as disputas entre prestadores contratados na média 

complexidade consumiam tempo precioso na sua atenção. A não compreensão de setores da 

administração municipal (a exemplo da Controladoria e a Administração) sobre o papel e 

responsabilidade do gestor da Saúde constituiu-se em fatores limitadores.” 

(Brandão, 2013, p.2) 

 

Associando-se aos atores críticos que impediam que o trabalho pretendido fosse 

desenvolvido com êxito, existiam outras dificuldades que resultaram no pedido de renuncia do 

cargo pelo ex-secretário, num período de apenas nove meses: 

 

“Tive uma dificuldade grande, de ordem pessoal, uma vez que a baixa remuneração pelo 

exercício do cargo fez despencar minha renda pessoal. A função exigia dedicação 

permanente com constantes viagens a Salvador ou Brasília. Alie-se a tanto a pouca 

autonomia. Chegou um momento em que os resultados não compensavam o prejuízo pessoal. 

Entreguei o cargo.” 

(Brandão, 2013, p. 2) 

 

O periodo de gestão do primeiro secretário de saúde, no periodo de gestão de 2005-

2009, foi marcado por pressões e insatisfação. Todavia, ao aceitar o cargo no inicio do 

mandato do ex-prefeito Misael Aguilar, o ex-secretário e sua equipe havia traçado metas e 

traziam consigo perspectivas para a saúde do município. Estas se tornaram frustradas após 

investidura do cargo. 

 

“Do ponto de vista da idealização, sempre houve a perspectiva de se efetivar a instituição 

local das proposições do SUS: uma rede organizada municipalmente, integrando serviços de 

assistência, vigilância e recuperação da saúde, além de articulada a nível regional, com 

incorporação de novas demandas, a exemplo da atenção móvel a urgências (SAMU). Para 

avançar nessa direção, havia que ter compreensão e vontade políticas. Confesso não ter 

logrado êxito nessa sensibilização”.  

(Brandão, 2013, p. 2) 
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Na Atenção Básica, as metas não conseguiram serem atingidas em sua totalidade, 

conforme expressa a ex-gerente da Atenção Básica: 

 

“A nossa principal meta era obtermos 100% de saneamento básico e cobertura da Estratégia 

de Saúde da Família (ESF). Conseguimos ampliar ambas, mas não o percetual almejado”. 

(Dutra, 2013, p. 2) 

A figura 09 apresenta as ações desenvolvidas na área da saúde durante o período de 

gestão de 2005-2009, destacando-se “a expansão das ESF e do saneamento básico”, segundo 

a opinião da ex-gerente da Atenção Básica. (p. 2) 

 

Figura 10: Principais ações de saúde desenvolvidas durante a gestão 2005-2008, 

Juazeiro/Bahia. 

 
Ano Documento Principais ações desenvolvidas 

 

2005 

 

- Relatório de Gestão 

- Implementação da referência para gestantes de alto risco. 

- Aquisição de 3 ambulâncias sociais; 

- Reabertura da USF do bairro Jardim Primavera; 

- Construção da USF do bairro São Geraldo; 

- Construção do CAPS AD; 

- Construção do laboratório de próteses do Centro de 
Especialidades Odontológicas – CEO; 

- Reforma do prédio da vigilância sanitária e epidemiológica, 
da policlínica, central de marcação, CAPS, almoxarifado e 
CEREST; 

- Reforma das USF: Kidé, Tabuleiro, Juremal, Itaberaba, 
Carnaíba, Mandacarú I e II, Massaroca, Goiabeira, Junco, 
Mussambê e NH III; 

- Contrato com prestadores para realização de exames de 
média e alta complexidade; 

- Inauguração da 1° farmácia popular; 

- Implantação da referência para hepatites;  

- Implantação do 1°  Serviço Residencial Terapêutico – SRT;   

- Realização de seleção para médicos. 
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2006 

 

 

 

- Relatório de Gestão 

 

- 92,28% de cobertura da ESF; 

- Premiação do PROESF no valor de R$ 211.70,00; 

- Implantação dos Núcleos de Assistência Nutricional no PSF;  

- Implantação do Núcleo de Assistência Farmacêutica; 

- Implantação do Núcleo de Saúde Bucal no interior: Lagoa do 
Salitre e NH I; 

- Implantação de 12 Núcleos de Saúde Bucal na sede; 

- Implantação da assistência odontológica 24h no CEO; 

- Construção do CEO do bairro João Paulo II; 

- Construção de 2 novas USF; 

- Construção do consultório odontológico do SINSERP; 

 

 

 

2007 

 

 

 

- Relatório de Gestão 

 

- Reaparelhamento das USF; 

- Implantação do Programa de planejamento familiar; 

- Capacitação dos profissionais: 

- Implantação do segundo CEO; 

- Implantação do serviço itinerante de atendimento médico nas 
localidades rurais de difícil acesso, aos sábados; 

- Implantação de mais 04 novas USF; 

- Construção no canil municipal; 

- Construção da nova sede do SAMU; 

- Criação da Ouvidoria Municipal do SUS; 

 

 

 

2008 

 

 

 

- Relatório de Gestão 

 

Implantação da Rede de Atenção a Pessoa em Situação de 
Violência; 

- Reforma de 10 USF; 

- Realização de seleção de ACS; 

- Implantação de 04 ENASF; 

- Implantação em parceria com a UNIVASF do Núcleo de 
excelência clinica na Atenção Básica; 

 

Assim conforme percebido na figura 07, a figura 09 apresenta a continuidade das 

ações desenvolvidas que priorizam estruturar a AB no municipio, visando a organizaçao da 

rede de saúde. O incentivo recebido como Premiação do Programa de Expansão e 
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Consolidação da Saúde da Família – PROESF12, no valor de R$ 211.70,00, comprova o 

investimento na consolidação da AB. 

 

6.2.2 Condições políticas e institucionais que conformaram a Rede de serviços de saúde.  

 

O ano de 2005 foi presidido por Luiz Inácio Lula da Silva, integrante do Partido dos 

Trabalhadores – PT, o qual havia assumido o poder em 01 de janeiro de 2003, tendo sido 

reeleito em 2006. Lula fica na presidência até primeiro de janeiro de 2011. Neste mesmo 

período a Bahia teve três governadores estaduais. Em 2005, Paulo Souto do PFL governa a 

Bahia até 01 de janeiro de 2007 quando passa o cargo para o atual governador da Bahia, 

Jaques Wagner do PT.  

Quanto ao cargo de senador da Bahia, o senado federal possuía três representantes: 

Antônio Carlos Júnior do Partido Democrata - DEM; César Borges do partido Republicano - 

PR e João Durval do Partido Democrático Trabalhista – PDT. 

É nesta conjuntura política que Misael Aguilar governa Juazeiro. Aliado político de 

Paulo Souto e César Borges, Misael conta com o apoio do governo do estado e do senado 

federal para a condução da prefeitura e implementação de novas políticas públicas. 

Com isso, no que se refere à saúde, de acordo com o Plano Plurianual - PPA 

(2004/2007), a meta do governo era tornar a atenção básica a porta de entrada do cidadão do 

SUS, utilizando-se para isso o aumento da cobertura da estratégia saúde da família, 

preocupando-se em manter uma boa comunicação entre os nós que conformam a rede de 

serviços de saúde do SUS, a fim de garantir a integralidade da assistência. Contudo, para que 

essa meta fosse efetivada, o governo estimava: 

 

“a reorganização dos hospitais, a inversão da lógica de pagamento por procedimentos para 

a de agravos prioritários e a estruturação de uma rede de atenção às urgências e 

emergências e, principalmente, o estímulo a modelos alternativos de atenção especializada, 

evitando a fragmentação da atenção e as intervenções desnecessárias”. 

(PPA, 2004/2007: p 72) 
                                                
12 “O Programa de Expansão e Consolidação da Saúde da Família - PROESF é uma iniciativa do Ministério da 
Saúde, viabilizada a partir de um acordo de empréstimo celebrado, com o Banco Interamericano de 
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). Este acordo apóia, por meio de transferência de recursos financeiros 
fundo a fundo, a expansão da cobertura, qualificação e consolidação da Estratégia Saúde da Família nos 184 
municípios com população superior a 100 mil habitantes que participaram da Fase 1 e de todos os Estados e o 
Distrito Federal”. (BRASIL, 2003) 
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Nesta perspectiva e na tentativa de pôr em prática o preconizado pelo PPA, o 

município tenta organizar a sua rede de atenção à saúde, a qual até o momento não era 

reconhecida por seus próprios gestores, conforme pronunciamentos da gestora da atenção 

básica e do ex-secretário de saúde: 

 

“O município não conseguia funcionar em rede, sempre enfrentávamos dificuldades de algum 

órgão. (...), a atenção básica não conseguia ser a porta de entrada para muitos usuários do 

sistema. (...) Nesta época tivemos a oportunidade de lançarmos o formulário de referência e 

contra referência. A atenção básica conseguia referenciar a maioria das ocorrências, mas os 

demais órgãos, até municipais, não faziam; e desta maneira não obtivemos êxito.” 

(Dutra, 2013, p. 2) 

Dr. Múcio afirma ainda: 

  

 “Do ponto de vista prático essa integração [Rede] ainda não existia. Havia sim o 

delineamento normativo oriundo do MS com foco nas pactuações intermunicipais (via 

Comissões Bipartites) e a proposição em discussão de se instituir uma experiência primeira 

de Rede Regional Interestadual, com os municípios de Petrolina e Juazeiro como pólos”. 

 

(Brandão, 2013, p.2) 

 

Somando-se à desestruturação dos serviços de saúde, existia a elevada demanda que 

vinha dos municípios vizinhos para utilizar os serviços públicos de saúde de juazeiro, o que 

gerava elevação dos custos na manutenção da qualidade dos serviços prestados. 

Devido Juazeiro e Petrolina/PE serem cidades conurbadas, a relação política e 

econômica entre os municípios era de certa forma, complicada, pois além de ter que garantir 

assistência nos três níveis de complexidade para toda a região norte da Bahia, como sede de 

micro e macrorregião de saúde, atendia também usuários do estado de Pernambuco. Assim, o 

ex-secretário discorre sobre a relação existente entre Juazeiro e os municípios vizinhos, 

quanto à oferta de serviços:   

 

“Financeiramente insustentável e do ponto de vista organizacional, tudo por fazer. Juazeiro, 

por ser Gestão Plena, tinha responsabilidades como polo concentrador de serviços. Tão logo 

assumi, fora instituída a Comissão Bipartite Regional e começava-se a rediscutir as PPI. Os 

demais gestores da nossa macrorregião eram veementes ao cobrarem eficiência nos seus 



 

77 

encaminhamentos, mas não havia ainda uma consciência conjunta que resultasse numa ação 

articulada sobre a Bipartite Estadual e setores decisivos da SESAB. Sem falar no aspecto do 

relacionamento com o município de Petrolina, quando ainda não tinha sido deslanchada a 

proposição de se instituir a RIDE. O fato é que nosso teto financeiro exauria-se a cada mês e 

todos reclamavam.” 

(Brandão, 2013, p. 2) 

 

A Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento - RIDE do Pólo Petrolina e 

Juazeiro, citada pelo ex-secretário, foi implementada pela lei complementar nº 113, de 19 de 

setembro de 2001, e regulamentada pelo decreto nº 4366, de 9 de setembro de 2002. A RIDE 

visa o desenvolvimento do pólo de Petrolina/PE e Juazeiro/BA. A Região Administrativa é 

composta pelos Municípios de Petrolina, Orocó, Lagoa Grande, e Santa Maria da Boa Vista; 

estes pertencentes ao Estado de Pernambuco, e pelos Municípios de Casa Nova, Curaçá, 

Juazeiro e Sobradinho, no Estado da Bahia, resultando em mais de 700 mil habitantes numa 

área com cerca de 34 mil km², conforme pode-se visualizar na figura 10. 

 

Figura 11: Mapa de localização da Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento - 

RIDE do Pólo Petrolina e Juazeiro, 2014. 

 
Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1499621 

Aos municípios integrantes e aos estados da Bahia e Pernambuco, dentre outros 

serviços públicos, interessa os assuntos relacionados com a saúde. Com a criação da RIDE 

espera-se o desenvolvimento pleno das responsabilidades conferidas a cada nível de gestão do 

SUS, voltadas para o fortalecimento da regionalização da saúde, de acordo com o que é 

previsto pelo Pacto pela Saúde. (AZEVEDO e ALVES, 2010) 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1499621
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Com a formação da RIDE, surgiu também o Conselho Administrativo da Região 

Integrada de Desenvolvimento do Pólo Petrolina e Juazeiro - COARIDE Petrolina/Juazeiro, 

cuja finalidade é de coordenar as atividades a serem desenvolvidas na Região Administrativa, 

possuindo as seguintes competências: (BRASIL, 2002)  

I - coordenar as ações dos entes federados que compõem a Região 

Administrativa, visando ao desenvolvimento e à redução de suas desigualdades 

regionais; 

II - aprovar e supervisionar planos, programas e projetos para o 

desenvolvimento integrado da Região Administrativa;  

III - programar a integração e a unificação dos serviços públicos comuns aos 

entes federados que compõem a Região Administrativa;  

IV - indicar providências para compatibilizar as ações desenvolvidas na Região 

Administrativa com as demais ações e instituições de desenvolvimento regional;  

V - harmonizar os programas e projetos de interesse da Região Administrativa 

com os planos regionais de desenvolvimento;  

VI - coordenar a execução de programas e projetos de interesse da Região 

Administrativa; e  

VII - aprovar seu regimento interno. 

 No entanto, de acordo com Azevedo e Alves (2010), a RIDE Petrolina/Juazeiro é 

pouco conhecida nos meios técnico e acadêmico, necessitando de aperfeiçoamento para 

conseguir superar os diversos problemas que enfrenta. Com isso, pode-se inferir que, mesmo 

com a tentativa de melhorar a relação existente entre Juazeiro e as cidades vizinhas, no que se 

refere ao acesso aos serviços de saúde, a iniciativa não trouxe mudanças significativas para a 

organização da rede. 

A organização da rede de serviços de saúde de Juazeiro deve-se principalmente à 

contribuição que os diversos atores políticos-institucionais envolvidos no panorama político e 

social do município investem através de suas ações, visto que Lima e Rivera (2009) afirmam 

que para se obter a organização das ações de saúde, faz-se necessário que os distintos atores 

sociais e políticos estabeleçam relações de vínculo. De acordo com Feuerwerker et al. (2000, 

p.10) apud Lima e Rivera (2009, p.331)  

 

“apesar de nesse processo [constituição de redes de serviços de saúde] estarem envolvidas 

instituições e projetos, são sempre pessoas que se articulam e conectam. São sempre pessoas 
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que constroem vínculos. É a unidade básica do vínculo, a relação entre sujeitos, que vai 

conformar uma rede”. 

 

Neste sentido, a figura 11 apresenta a correlação de forças políticas entre os diversos 

atores políticos, institucionais e sociais que conformaram o cenário de Juazeiro e que 

contribuíram para a organização da rede de serviços de saúde atualmente. 

Conforme se pode visualizar na figura 11, a estrutura organizativa da correlação de 

forças políticas de Juazeiro não modificou muito se comparada ao mapa de correlação de 

forças referente ao período de 2001-2004 (figura 08). Por tal motivo, será mencionado aqui 

apenas o que há de novo na atual conjuntura. 

 O governo do Estado, até então mais inclinado ideologicamente à direita, passa a ser 

governado pela oposição. A secretaria municipal de saúde, durante o período em questão, 

recebeu apoio das demais secretarias municipais e dos coordenadores técnicos para o 

desenvolvimento das ações de saúde executadas.  

A participação do Conselho de Secretários Municipais de Saúde da Bahia, de acordo 

com Cosems (2014), foi de fundamental importância para o desenvolvimento das ações de 

saúde da secretaria, uma vez que o conselho possui as seguintes finalidades:  

1. Deliberar acerca de diretrizes gerais de atuação dos Secretários Municipais de Saúde; 

2. Representar os Secretários Municipais de Saúde da Bahia junto a instituições, conselhos, 

assembleias ou reuniões de caráter municipal, estadual ou nacional; 

3. Lutar pela implementação do SUS – BA, participando na qualidade de representante dos 

Secretários Municipais de Saúde da Bahia; 

4. Lutar pela autonomia dos municípios; 

5. Deliberar juntamente com a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia sobre a gestão da 

Saúde no estado da Bahia; 

6. Apoiar o Conselho Estadual de Saúde no desenvolvimento de suas atividades. 

A 15° Diretoria regional de Saúde – DIRES, sediada em Juazeiro, tem a finalidade de 

coordenar as atividades da Secretaria do Estado de Saúde da Bahia – SESAB, em âmbito 

regional e promover a articulação intersetorial, com os municípios e organismos da sociedade 

civil. Com isso, o governo do estado detém poder sobre a Dires, que por sua vez exerce poder 

sobre a SMS. 

Quanto aos atores não governamentais, continuam recebendo influência de diversos tipos de 

atores e exercendo pequena influência sobre a população.  
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A relação existente entre o governo do estado, a prefeitura municipal e a imprensa mantem-se 

a mesma, uma vez que a imprensa permanece sob propriedade da família do senador Antônio 

Carlos Magalhães Júnior, aliado político do governador Paulo Souto. Podendo-se deduzir que a 

imprensa publica e divulga notícias que melhor lhes convém. 

A Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF inicia suas atividades no fim 

de 2004, todavia foi a partir de 2005 que pôde ser mais conhecida pela sociedade e contribuir para 

o município através da realização de parcerias com a prefeitura, como a mais recente que ocorreu 

em 16 de fevereiro 2013. Esta tinha como objetivo, através da parceria universidade/prefeitura, 

firmar convênios e assistência técnica em diversas áreas, sobretudo na da saúde. A parceria visa 

também firmar parceria com o curso de medicina, a fim de tornar a assistência prestada nas 

unidades de saúde da família mais qualificada. Em contrapartida, a secretaria municipal de saúde 

proporcionou e proporciona apoio institucional à universidade cedendo campo para estágios, 

como por exemplo. (HÉLIO, 2013) 
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Figura 12: Mapa de Correlação de Forças Políticas Associadas ao Funcionamento da Rede de Serviços de Saúde. Juazeiro, 2005-2008. 
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6.3 Terceiro período: 2009 a 2012 

 

Este período é marcado pela mudança de gestão, com a eleição de um empresário 

da cidade como prefeito municipal, modificando a tradição politica do município, a qual era 

subjugada pela antiga dicotomia dos políticos que detinham o poder e se revezavam na 

prefeitura da cidade há muitos anos.  

 

6.3.1 Atores-chave na organização do aparelho de saúde da região 

 

Juazeiro, em 2009, elege o prefeito Isaac Carvalho do Partido Comunista do Brasil – 

PCdoB. O novo prefeito de Juazeiro é formado em técnico agrícola pela Escola Agrotécnica 

de Juazeiro; em técnico contábil pelo Colégio Dr. Edson Ribeiro e em administração de 

empresas pela Associação Internacional de Educação Continuada - AIEC, da Faculdade de 

Administração de Brasília - FAAB. Oriundo de família humilde de Petrolândia em 

Pernambuco, Isaac Carvalho e sua família são proprietários de uma empresa bem sucedida de 

implementos agrícolas, a Juagro. Isaac Carvalho13 foi reeleito nas eleições de 2012, e 

permanece atualmente à frente da gestão municipal. 

Ao assumir a prefeitura, conforme exposto em seu comentário, o prefeito se depara com 

algumas pendências do governo anterior e com as dificuldades de gerir um município de 

médio porte, principalmente para um empresário que não possuía experiência em cargos 

políticos públicos:  

 

“Quando optei para concorrer a um cargo público já tinha uma noção do que era a vida 

pública, mas ao entrar percebi que o universo da política é como é na vida normal, 

diversidade de pensamentos, de interesses e também de proposta de colaborar com a 

sociedade, com o lugar em que você vive. Juazeiro já estava cansado de uma velha política, 

onde parecia um revezamento de dois gestores. E a cidade pouco desenvolvia, os índices 

sociais eram absurdos, um déficit grande de infraestrutura e equipamentos públicos. Além 

disso, a cidade tinha (tem) uma dívida impagável, de mais de R$ 140 milhões, contraída por 

um ex-prefeito que tomou um empréstimo com o Governo federal pra sanear 10 ou 12 
                                                
13 O prefeito Isaac carvalho participou desta pesquisa, todavia recusou-se a responder algumas das 
perguntas feitas baseadas no roteiro. 
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bairros. O resultado disso é que cerca de 5 bairros somente foram saneados. Os outros 

prefeitos disseram que não pegaram esse dinheiro, ninguém sabe, ninguém viu (...)”. 

(Carvalho, 2013, p. 1) 

 

Dentre as principais dificuldades enfrentadas e citadas pelo prefeito, ele destaca a 

saúde, devido pendências, segundo ele, deixadas pela gestão anterior.  

 

“Quando assumimos, a saúde era uma das piores coisas que tínhamos a enfrentar. O ex-

prefeito, que perdeu a eleição, num ato de irresponsabilidade com a cidade e a saúde das 

pessoas, desarticulou todas as equipes de saúde do município. Muitos médicos foram embora, 

dentre outros profissionais de saúde, como enfermeiros, fisioterapeutas, etc. Tivemos que 

remontar as Equipes de Saúde da Família. No ano anterior, Juazeiro teve uma epidemia de 

dengue, com mais de 3.000 casos. Montamos uma equipe e reduzimos os casos de dengue. O 

hospital Regional funcionava no prédio da santa Casa de Misericórdia, quando foi 

inaugurado em 2009. Então, tivemos que dar solução para todos os problemas herdados. A 

prefeitura devia há mais de 8 meses o repasse aos hospitais. Tivemos que administrar isso e 

inovar na gestão”. 

(Carvalho, 2013, p. 4) 

 

Ao falar sobre a base política da prefeitura e como se organizava a política no munícipio, 

o prefeito discorre sobre o dualismo politico entre os candidatos que se alternavam no cargo 

de prefeito: “Era comandada por dois grupos políticos que se revezavam no Poder. A cidade 

saia prejudicada porque o revezamento nem sempre casava com as outras esferas de poder. 

E, pelo que se vê, não havia diálogo nem mesmo com os correligionários”. (Carvalho, 2013, 

p. 2) 

 

Quanto à relação existente entre a prefeitura e as outras esferas de gestão durante o seu 

mandato, o prefeito afirma que a população não reconheceu tal relação e nem as ações 

desenvolvidas como resultado desse entrosamento, conforme pode ser visualizado em seu 

depoimento: “Se existia esta parceria a cidade não soube. Ou, melhor dizendo, a população 

não percebeu isso em ações”. (Carvalho, 2013, p. 2) 
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Todavia, mesmo a população não percebendo tal parceria, o prefeito quando questionado 

sobre quem seriam os principais atores que ele podia identificar como parceiros e/ou 

apoiantes de seu trabalho na prefeitura, tanto do ponto de vista intra-institucional como extra, 

o prefeito refere o governo federal e estadual como seus principais apoiadores: 

 

“Meus grandes parceiros são os Governos Federal e Estadual. Apresentamos projetos e 

conseguimos êxito na aprovação dos mesmos. Até porque a Prefeitura não tem condições de 

fazer grandes obras com recursos próprios. Conseguimos fazer a primeira Escola de Tempo 

Integral com recursos próprios e construímos o ginásio do (colégio) Paulo VI. Fora isto, o 

que se tem conhecimento de grande obra feita com recurso do município foi o Colégio Paulo 

VI. Então, nós temos ações em parceria com os governo federal e estadual, em todas as 

áreas.” 

(Carvalho, 2013, p. 2) 

No que se refere à relação existente entre Juazeiro e os municípios vizinhos, de acordo 

com a fala do prefeito Isaac Carvalho, Juazeiro mantém boa relação, visando sempre o 

desenvolvimento da região. Utiliza-se para isto de acordos políticos como o realizado entre os 

prefeitos dos municípios que conformam as cidades do norte da Bahia. Estes inicialmente 

formaram a Associação dos Prefeitos do Norte da Bahia, que a posteriori resultou no 

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território do Sertão do São Francisco – 

CONSTESF:  

 

“Juazeiro sempre foi uma cidade pólo. Mas, pelo que eu via, de fora da política, como um 

cidadão e um empresário que contribuía com a cidade, gerando emprego e renda para o 

município, não percebia um alinhamento, um diálogo dos prefeitos da região. No início da 

gestão 2009-2012 nós nos juntamos e criamos a Associação dos Prefeitos do Norte da Bahia, 

que resultou no Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do são Francisco. Eu acredito 

que a política regional vive outro momento. Frequentemente estamos nos reunindo para 

debatermos os problemas da região. Para os municípios vizinhos, o que der certo em 

Juazeiro, certamente vai refletir na sua cidade. E vice-versa”. 

(Carvalho, 2013, p.2 ) 

 

O CONSTESF, constituído pelos municípios de Campo Alegre de Lourdes, Canudos, 

Casa Nova, Curaçá, Pilão Arcado, Remanso, Sento Sé, Uauá, Juazeiro e Sobradinho, possui a 
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missão de planejar e executar ações nas áreas de saúde, educação, infraestrutura, meio-

ambiente, geração de emprego e renda, entre outras, almejando sempre a redução dos custos e 

promover a cooperação regional. Como resultado desta parceria, tem-se a construção de 12 

sistemas de abastecimento de água para consumo humano, o que beneficia mais de 1.400 

pessoas; a implantação de 5.056 cisternas; a doação de 200 kits de irrigação por gotejamento e 

a entrega de 501 kits de apicultura. (ALVES, 2013) 

 Quanto ao apoio cedido pelos diversos atores políticos, econômicos e sociais (como 

presidentes de sindicatos e conselhos, chefes religiosos, reitores de universidades, líderes 

comunitários, dentre outros), o prefeito afirmou ter recebido grande contribuição dos mesmos 

em sua gestão, conforme seu discurso: 

 

“No início da gestão implantamos o programa Prefeitura nas Comunidades, onde 

conseguimos realizar um diagnóstico dos problemas da cidade. Hoje, temos todos estes 

problemas mapeados. A participação de líderes comunitários, sindicatos, clubes de serviço, 

dentre outros segmentos da sociedade foram muito importantes e ainda está sendo. Acredito 

que as demandas sociais vêm destes lugares representativos. Recentemente, realizamos um 

convênio de cooperação técnico-científica e administrativa com a Univasf, onde temos dois 

professores indicados pela instituição como titulares de secretarias, no caso Administração e 

Planejamento e Aceleração do Crescimento”. 

(Carvalho, 2013, p. 3) 

 
  Por se tratar de sua primeira experiência em cargo político público, o prefeito 

enfrentou diversas dificuldades para gerir o município, por isso contou com o apoio de 

pessoas que o assessoraram a fim de garantir maior participação e entrosamento nas 

discussões/iniciativas sobre a saúde do município. O prefeito afirma ainda que não se 

ausentava das decisões tomadas por seus secretários, e que respeitava sempre a autonomia dos 

mesmos. 

 

“O meu partido, o PCdoB, tem bons quadros em níveis estadual e federal que dominam o 

tema. Muitos dos nossos camaradas participaram da construção do SUS. Aqui em Juazeiro 

alguns profissionais nos ajudaram com informações que deu para montar um programa de 

revitalização da saúde pública. (...) os secretários sempre me deixam informados sobre o que 

acontece, quais programas vão iniciar, problemas administrativos. No geral, eles têm 
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autonomia para atuarem tranquilamente. Claro que algumas decisões eu tenho que estar 

ciente, para não haver surpresas”. 

(Carvalho, 2013, p. 3) 

 

De acordo com o blogueiro Vinícius de Santana, para muitos, o prefeito Isaac carvalho 

foi eleito por votos de protestos, devido os juazeirenses estarem cansados da velha política 

desenvolvida na cidade. Para ele a eleição de Isaac foi uma tentativa de mudar a realidade 

local ao elegerem um novo político que é visto como um bom administrador dos seus 

negócios pessoais. Isaac foi reeleito nas eleições de 2012 contando com o apoio da Presidente 

Dilma Rousseff, do ex-presidente Lula e do Governador da Bahia, Jaques Wagner. 

(SANTANA, 2013)  

 Outro ator importante para a organização da rede de serviços de saúde de Juazeiro foi 

a gerente da Atenção Básica Ianni Emmanuela Santana de Almeida. Bacharel em 

Enfermagem pela Universidade Católica do salvador – UCSAL iniciou suas atividades 

laborais na SMS de Juazeiro em 02/01/2009, na função de Supervisora de Distrito Sanitário. 

Em meados de Março de 2009, Ianni foi convidada, pelo Secretário de Saúde Ubiratan 

Pedrosa, a assumir a Coordenação da AB, onde permaneceu até Agosto/2011, o que totalizou 

02 anos e 05 meses. 

 Ao assumir o cargo Ianni se depara com várias dificuldades a serem superadas. Em 

seu discurso ela narra a situação da AB do município: 

 

“O município era dividido em seis regiões administrativas denominadas Distritos Sanitários 

(...).O cenário era conflituoso, haviam vários interesses, onde diversos atores (trabalhadores 

e usuários) pareciam travar uma constante batalha. As condições de trabalho eram 

precárias, faltavam insumos e equipamentos, as equipes estavam desestruturadas e 

incompletas, as unidades com estrutura física comprometida, entretanto, trabalhamos 

arduamente para modificar o cenário encontrado e conseguimos com muito esforço re-

significar a Estratégia de Saúde da Família no município, processo que não se traduz em 

palavras, mas que certamente legou a todos um grande aprendizado. Ao longo de meses 

enfrentamos as mais diversas situações, com cautela e muita, paciência, fomos nos 

reerguendo, recuperando a autoestima das equipes, estabelecendo o Apoio Institucional em 

todas as 54 Equipes de Saúde da Família do município, com as 06 Apoiadoras de Distrito 

Sanitário(...)”. 
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(ALMEIDA, 2013, p. 2) 

 

Todavia Ianni Emmanuela procurou desenvolver suas ações buscando atingir o objetivo 

de melhorar e ampliar a AB do município, conforme avalia sua desenvoltura e a experiência 

de gerir a AB do município:  

 

“Considero que fui razoável no processo de gestão da Atenção Primária, carrego a certeza 

que fiz tudo o que estava ao meu alcance. Fazer parte deste processo, em Juazeiro, foi um 

grande desafio, pelo desconhecimento de como seria o seu desenvolvimento. Enfrentar o 

desafio, entendendo o que estava acontecendo e o que estava por vir ao longo do 

acompanhamento das Equipes. Houve crescimento, muitas vezes com angústias e 

preocupações, mas, prevaleceu a obtenção de conhecimentos, reflexões, questionamentos 

sobre a prática e a atuação”. 

(SANTANA, 2013, p. 2) 

Com isso, a gerente cita os principais desafios enfrentados por ela e sua equipe: 

 

“Os desafios foram muitos, desde reestruturações, pactuações, estabelecimento do Apoio 

Institucional. O desafio em romper com o modelo de atenção hegemônico, curativista e 

individualista na busca de implementar um modelo de atenção à saúde condizente com os 

princípios do Sistema Único de Saúde, uma luta incansável e processual com influências 

múltiplas e que demandava uma atitude corresponsável pelos diversos atores envolvidos”. 

(SANTANA, 2013, p. 3) 

 

Todavia Ianni afirma ter recebido apoio de atores que facilitaram o desenvolvimento 

das ações propostas para a saúde. Em seu discurso ela cita alguns desses atores intra-

institucionais: “As apoiadoras de Distrito Sanitário (Tatiane Malta, Marulda Guarani, 

Aretha Cavalache, Ana Patrícia Araújo, Gilvânia Paixão, Aline Costa), as ESF, a Sec. 

Educação, a Sec. Ação Social, entre outras”. (p. 3) 

Na opinião da gerente “apenas em alguns momentos” a saúde em Juazeiro funcionou 

em Rede, e ao fazer uma avaliação sobre o sistema de referência e contra referência desta 

rede, ela considera ter sido “muito ruim” e que “ainda hoje não houve êxito nesse quesito”. 

(p. 3) 
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Todavia várias ações foram desenvolvidas com o intuito de organizar essa rede e fazê-

la funcionar conforme preconiza a lei 2488 de 21 de outubro de 2011, a qual estabelece que a 

atenção básica exerça a função de porta de entrada no sistema e centro de comunicação da 

rede. Com isso, a gerente da AB, juntamente com toda a equipe técnica da SMS, puderam 

deixar suas contribuições para o município após a execução das seguintes ações: 

 

 “Apostamos em novos modos de produção do cuidado, ratificando a Estratégia de Saúde da 

Família como porta de entrada do sistema e ordenadora da rede de Atenção à Saúde, 

possibilitando mudanças na cultura de atenção aos usuários e da gestão dos processos de 

trabalho, buscando um novo modo de interação entre os sujeitos, manejando ferramentas que 

possibilitaram o diálogo entre os profissionais e usuários e recursos que ampliaram a sua 

capacidade de análise e a tomada de decisões pelos trabalhadores”. 

(SANTANA, 2013, p. 2) 

 

Outro ator importante que também deixou sua contribuição nesta estruturação foi o ex-

secretário de saúde, o médico sanitarista Ubiratan Pedrosa Moreira. Este, por não residir mais 

no município, ficou impossibilitado de participar da pesquisa.  

 

6.3.2 Condições políticas e institucionais que conformaram a Rede de serviços de saúde.  

 

Durante o período da gestão do prefeito Isaac Carvalho, o país foi presidido pelo ex-

presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o qual ficou no cargo até 01 de janeiro de 2011. 

Lula foi sucedido pela primeira presidenta da república brasileira, Dilma Rousseff, integrante 

do PT. A mesma encontra-se ainda no poder.  

Enquanto isso, Jaques Wagner permanece no governo do estado desde 1° de janeiro de 

2007. O governador foi reeleito e mantem-se no poder. No senado, a Bahia conta com 3 

representantes, João Durval Carneiro (PDT), Lídice da Mata e Sousa do Partido Socialista 

Brasileiro – PSB e Walter de Freitas Pinheiro (PT). 

 Neste cenário político, o prefeito de Juazeiro, juntamente com toda a equipe técnica da 

SMS, buscava construir vínculos institucionais a fim de assegurar a execução das ações 

propostas e melhoria dos indicadores de saúde. 

A UNIVASF é um desses parceiros. Em seu relatório de gestão do exercício de 2012, 

a universidade cita a prefeitura de Juazeiro como um dos diversos atores que contribuem no 
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ensino, na pesquisa e na extensão com a disponibilização de recursos financeiros, cooperação 

técnica, transferência de tecnologia e conhecimento. 

Outra relação de apoio politico que contribuiu para a conformação da rede de serviços 

de saúde de Juazeiro foi a criação do CONSTESF.  

De acordo com Soares (1998 Apud Vilutis, 2013) consórcio público intermunicipal:  

“Trata-se da união de diversos municípios para realizar ações conjuntas, minimizando 

esforços e recursos para maximizar os resultados. Os consórcios intermunicipais são 

estruturas de caráter permanente, com poder de deliberação e intervenção, (...). Aumentam a 

capacidade de um grupo de municípios para solucionar problemas comuns sem diminuir sua 

autonomia”. (p.19) 

 

Com isso, através do acordo firmado entre os prefeitos que integram o CONSTESF, os 

municípios elaboram ações conjuntas, visando o desenvolvimento da região. Contudo 

nenhuma das cinco primeiras propostas do CONSTESF inclui, diretamente, ações de saúde. 

Todavia, indiretamente elas geram saúde para as populações, são elas: um projeto direcionado 

ao desenvolvimento da caprinovinocultura da região, com oferta de cursos de capacitação 

para melhorar e fortalecer o manejo do setor; o projeto Pulmão Verde, direcionado aos 

municípios que possuem dificuldades em se manter durante a época de estiagem; a construção 

de dois abatedouros em Uauá e Casa Nova; a ampliação da Câmara Frigorífica de Juazeiro; e 

a compra de caminhões frigoríficos para deslocamento da carne entre as cidades. 

(SOBRADINHO, 2013) 

Quanto às ações desenvolvidas pela secretaria de saúde e prefeitura que interferem 

diretamente nos níveis de saúde da população, não foi possível realizar o apanhado geral do 

que foi feito durante este período de gestão (2009-2012), como realizado nos outros dois 

períodos (2001-2004/2005-2008), devido os relatórios de gestão de 2009 e 2010 não conterem 

essas informações e a prefeitura não ter disponibilizado os relatórios de 2011 e 2012. Para a 

ex-gerente da AB de Juazeiro as ações de saúde que, na opinião dela, marcaram o período de 

gestão em que a mesma atuou foram: 

  

“Construção do Apoio Institucional; Criação do TECE SAÚDE – Termo de Compromisso 

das Unidades de Saúde da Família com a Comunidade, documento norteador das ações 

desenvolvidas pelas equipes e balizador da organização dos processos de trabalho na USF, 

construído pela Coordenação da Atenção Primária e aprimorado por todos os membros do 



 

90 

Colegiado Gestor da Atenção Básica; Construção do Colegiado Gestor da Atenção Básica 

(CGAB); Implantação do Projeto intitulado Comunidades Participativas, um espaço 

privilegiado para o exercício do controle social. Projeto audacioso e inovador, nas ESF do 

município, foi reconhecido por todos os atores envolvidos, tendo repercussões positivas no 

território e no nível central. Foi também premiado na I FENAGEP, Feira Nacional de Gestão 

Estratégica e Participativa, ocorrida em Brasília em Julho/2010, como experiência exitosa 

na área do controle social”.  

(SANTANA, 2013, p. 4) 

A figura 12 retrata a relação existente entre os diversos atores que atuaram na tentativa 

de reorganização dos serviços de saúde, sejam eles atores políticos, sociais, não 

governamentais, governamentais, dentre outros. A figura representa um mapa de forças 

políticas em que cada ator impõe sua força, seu poder sobre outrem, com o intuito de 

realização de interesses comuns ou individuais. 

A estrutura do mapa deste período de gestão (2008-2012) não sofre alterações 

significantes se comparado aos mapas das gestões anteriores expostas neste estudo. Algumas 

mudanças ocorreram como a municipalização do Hospital Só Baby, transformando-se em 

Hospital da Criança de Juazeiro há três anos. Inaugurado em 15 de julho de 2011, os serviços 

disponibilizados pela instituição são de responsabilidade integralmente da prefeitura, a qual a 

mantém com recursos próprios. O mesmo aconteceu com a maternidade, a qual foi inaugurada 

em agosto de 2010, e atende gestantes encaminhadas de 35 municípios circunvizinhos 

situados na região de Pernambuco e Bahia, como: Senhor do Bonfim, Sento Sé, Uauá, 

Diadema, Jaguarari, Ponto Novo, Curaçá, Bom Jesus da Lapa, Salgueiro, Santa Maria da Boa 

Vista, Petrolina, Orocó, Dormentes, Afrânio, Belo Jardim, dentre outras. (CASTRO, 2013)  

A Constituição de 1988 deu as devidas bases e definições para que acontecesse a 

municipalização da saúde, a partir da gestão plena14 por parte dos Municípios. Com a 

municipalização desses hospitais, a prefeitura detém o poder da administração dos mesmos, 

além de cuidar dos postos da rede básica. 

 

 

 
                                                
14 Juazeiro é habilitado em Gestão Plena em 2001, mas só em 2010 e 2011 é que a maternidade e o Hospital da 
Criança passam a serem geridos pela prefeitura. Com a habilitação em Gestão Plena do Sistema Municipal, 
Juazeiro passa a receber o total de recursos federais programados para o custeio da assistência em seu território, 
transferido do Fundo Nacional para os Fundos Municipais de Saúde, de acordo com a NOAS/SUS 01/2002. 



91 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

Governo Municipal 
(Prefeitura) 

 

Atores não 
governamentais 

POPULAÇÃO 

Ministério da Saúde 

Governo da Bahia: 
Jaques Wagner/João 

Durval/Lídice da 
Mata/Walter Pinheiro  

   Conselho SMS 

SAAE 

Jornal Diário da Região TV São Francisco 

     Associação de          
moradores 

Líder 
Comunitário 

Demais 
secretarias  

Hosp. Pró-
Matre 

Hospital da 
Criança 

Hospital da 
Mulher 

Figura 13: Mapa de Correlação de Forças Políticas Associadas ao Funcionamento da Rede de Serviços de Saúde. Juazeiro, 2009-2012. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Brasil, desde a criação do SUS, tenta operacionalizar um sistema de saúde público 

universal, que preste uma assistência integral e equânime, com um alto nível de resolutividade 

a todos os cidadãos brasileiros. Após a nova Constituição Federal de 1988, a saúde passa a ser 

legalmente um direito universal e dever do Estado. 

Nesta nova configuração, o país teve que se empenhar em mudar seu modelo assistencial 

vigente médico-curativo-hospitalocêntrico, para a adoção de práticas preventivas que 

promovessem a saúde.  

Com isso, avanços podem ser percebidos em termos de melhoria do estado de saúde da 

população. Todavia, mesmo com tais avanços, sabe-se que o SUS necessita ser mais 

qualificado e eficiente. 

No contexto estadual, no período de 2004-2007, a Bahia apresentou avanços na área da 

saúde, contudo alguns problemas persistiram, como a provisão deficiente de serviços básicos 

e a baixa qualidade do atendimento. (BAHIA, 2003) 

Segundo o PPA (2008-2012), os problemas na saúde dos baianos permaneceram 

comprovados pelos péssimos indicadores, no que se refere à atenção básica de saúde. Isto fez 

com que a Bahia fosse elevada ao posto de um dos estados com o pior desempenho da AB no 

Brasil e no Nordeste, para esse período, segundo dados do DATASUS. Em 2006, o Programa 

de Saúde na Família – PSF cobria apenas 50% da população baiana, enquanto que em 

Juazeiro, no interior do próprio estado, cobria 92,28% dos juazeirenses. (BAHIA, 2007) 

Tais números chamaram a atenção para Juazeiro, a fim de identificar quais fatores 

políticos e institucionais corroboraram para que o município conseguisse estruturar sua rede 

de serviços de saúde. 

A retrospectiva dos últimos 12 anos de gestão no município traduz o grande investimento 

em implantar e ampliar o PSF como estratégia de reorganização dos serviços de saúde local. 

Mostra também que, mesmo com as constantes mudanças dos gestores, inclusive da base 

política municipal, não houve um movimento sistemático que imprimisse rupturas na 

trajetória da saúde pública local em dar continuidade às ações desenvolvidas pelas gestões 

anteriores, podendo-se inferir que as ações de saúde foram continuas e articuladas. 

O que mudou e foi percebido, foram às transformações no ato de gerir. No primeiro 

período de gestão o prefeito municipal deu total autonomia à secretária de saúde, sendo 

possível visualizar um melhor desempenho da saúde naquele período, em detrimento dos 
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outros dois períodos subsequente. Estes apresentaram uma maior centralização no processo 

decisório.  

No que se refere aos serviços da média e alta complexidade, Juazeiro tentou centralizar a 

oferta dentro do município, conectando-as aos serviços básicos de saúde da AB.  

Todavia, para se compreender como procedeu a organização da rede de saúde de Juazeiro, 

fez-se necessário conhecer as relações existentes entre os diversos atores políticos e seus 

arranjos institucionais. Gerschman e Santos (2006) afirmam que tais arranjos são resultantes 

das relações entre os atores políticos e são responsáveis pela compreensão da conformação da 

rede de serviços de saúde. 

 No primeiro quadriênio, Juazeiro iniciou, juntamente com vários municípios do país, a 

implantação do PSF. Para isto o município teve que assinar pactuações e contratos, 

comprometendo-se em cumprir com o proposto na nova constituição. Destarte, as parcerias 

em nível local também foram fundamentais para a execução do projeto de reorganização da 

oferta dos serviços de saúde, uma vez que nem sempre o governo municipal pôde contar com 

o apoio político estadual e federal, devido à incompatibilidade partidária das gestões. 

As dificuldades desse período foram congruentes ao cenário naquele momento. 

Tratou-se de falta de apoio político estadual e federal, conforme já mencionado, e resistência 

do setor privado em aceitar a municipalização dos serviços. 

A frequente troca de gestores e a oscilação entre as prioridades dadas às políticas 

públicas a serem executadas, são os grandes empecilhos que não permitem que a saúde de 

Juazeiro atinja um patamar superior a da atual conjuntura.   

Os arranjos políticos e institucionais foram apresentados em mapas, que representaram 

a correlação de forças e o posicionamento de atores políticos movidos por motivações 

diversas, que resultaram na rede de serviços atual. 

Todas as iniciativas, inovadoras ou não, e as ações provenientes de políticas públicas 

desenvolvidas durante os três períodos de gestão, segundo Muller e Morais (2014), trazem 

consigo um pouco das instituições e das políticas anteriores. Com isso, pode-se concluir que a 

construção da rede de serviços de saúde de Juazeiro apresentou forte característica de 

dependência da trajetória, uma vez que, Gottens et al (2009) definem dependência de 

trajetória como “uma sequência de escolhas condicionadas por opções anteriores, com 

tendência a reforçá-las sem que esta consequência seja considerada pelos agentes que tomam 

a decisão”. (p. 1411) 
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No Relatório de Gestão de 2009, foi abordado que no inicio da gestão, muitas 

dificuldades impediram o cumprimento das metas pactuadas. Contudo, para a SMS, alguns 

avanços podem ser percebidos e necessitam serem aprimorados e continuados. Para isto a 

SMS pretende inserir novos parceiros/atores na estruturação da rede de serviços de saúde do 

município, a fim de melhorar a qualidade dos serviços e da assistência prestada. (JUAZEIRO, 

2009) 

 Nesta perspectiva, sabe-se que Juazeiro não possui um sistema de saúde ideal, todavia 

se esmera em organizar a oferta dos seus serviços, partindo da lógica de estruturação da rede 

conforme os três níveis de atenção. Nossos dados revelam que, mesmo com a troca 

consecutiva de gestores no poder municipal, os atores envolvidos, pelo menos aqueles com 

maior capacidade de decisão, não perderam o foco na valorização da Atenção Básica como 

uma estratégia de organização da rede local. Essa iniciativa resultou em uma boa cobertura do 

PSF (aproximadamente 93%) em menos de 10 anos de implantação. (MENDONÇA E 

SOUSA, 2004) 

Assim, a experiência de reorganização da rede de saúde de Juazeiro pode contribuir 

para municípios de mesmo porte populacional, ao servir como referência de uma experiência 

exitosa de melhora nos indicadores de saúde, por principiar tal reorganização na AB. Esta, 

uma vez consolidada, se tornou a porta de entrada para o acesso aos demais serviços que 

foram implantados, consequentemente, nos níveis secundário e terciário de atenção.  
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APÊNDICE I - ROTEIRO DE ENTREVISTA A 
 

 Secretária de saúde 
Período: 2001-2004 

 
1. Gostaríamos que a senhora começasse nossa entrevista falando um pouco sobre sua 

origem familiar, sua infância e seus estudos básicos. 
2. Quais são as motivações ou influências que a levaram a optar pelo ensino superior em 

enfermagem e, em particular, pela Faculdade Estadual de feira de Santana – UEFS? 
3. Como foi a vida e o ambiente intelectual como estudante enfermagem da UEFS durante o 

início do ano de 1984? 
4. Quais nomes e obras mais influenciaram aquela estudante de enfermagem? 
5. De uma forma geral, e não apenas relativo a sua trajetória, qual o ambiente intelectual e 

político do final dos anos 80 e início dos anos 90? Quais nomes e instituições eram mais 
influentes no campo sanitário nacional? 

6. Em sua formação percebemos desde o início uma vocação para o estudo da saúde pública, 
como a senhora se aproximou desta temática? Houve durante os anos de graduação na 
Universidade Estadual de Feira de Santana alguma introdução ou estimulo para este tema? 
Que personagens a influenciaram para a entrada neste campo? Neste sentido, quais cursos 
foram decisivos em sua formação? 

7. A senhora considera que suas participações em reuniões de conselhos de saúde, ora como 
ouvinte, ora como membro do corpo do conselho, influenciaram sua postura profissional e 
sua maneira de ver a saúde no Brasil? Por quê? 

8. Faça um breve relato de suas experiências profissionais, elencando a(s) que mais marcou 
sua carreira profissional e por que.   

9. Comente sobre sua experiência de trabalho na secretaria de saúde de Jaguaquara. Neste 
sentido, discorra sobre as dificuldades e facilidades enfrentadas durante a gestão do 
município. 

10. Agora comente sobre sua experiência na secretaria de saúde de Juazeiro. Como a senhora 
chegou até o cargo? 

11.  Quais atores pode-se identificar como parceiros e/ou apoiantes de seu trabalho na 
secretaria? Tanto do ponto de vista intra-institucional como extra. 

12. Quais atores eram críticos e jogavam contra o trabalho na secretaria? 
13. Como eram as relações da secretaria com os governos do estado e federal? 
14. Em síntese, qual era a base política da secretaria? 
15. Como se organizava a política no munícipio?  
16. Como se situava, em termos gerais, o município nas relações com os municípios vizinhos? 
17. Em relação às duas experiências como secretária de saúde de dois municípios distintos, 

em qual a senhora considera ter tido um melhor desempenho como gestora e por quê?  
18. Como era a organização dos serviços de saúde em Juazeiro antes e depois de sua gestão? 
19. Àquela altura, quais eram as perspectivas para a saúde do município (ou quais eram suas 

metas em termos de saúde)? Até que ponto essas metas foram ou não foram alcançadas? 
Por quê? 

20. No que tange a saúde, pode-se falar que havia uma integração em rede, em termos de 
organização de serviços? Quais arranjos políticos-institucionais viabilizaram ou 
inviabilizaram essa rede?  

21. Quais foram as principais dificuldades enfrentadas na gestão do município? 
22. Quais forças políticas podem ser identificadas na cidade? De que forma elas se situavam 

no debate e iniciativas da saúde? 
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23. A senhora considera que os diversos atores políticos, econômicos e sociais (como 
presidentes de sindicatos e conselhos, chefes religiosos, reitores de universidades, líderes 
comunitários, dentre outros) contribuíram de alguma forma com sua gestão? Caso a 
resposta seja afirmativa, diga como e por quê.  Como a senhora avalia o SUS, quais são os 
seus principais desafios? 

24. No que tange especificamente à sua operação em rede, qual é ou quais são os maiores 
desafios do SUS? 

25. Do ponto de vista da organização do SUS, como a senhora definiria "rede"? 
26. Mais algum comentário que julgue relevante? 
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APÊNDICE II - ROTEIRO DE ENTREVISTA B 
 

Prefeito 
Período: 2001-2004 

 
1. Gostaria que o senhor começasse falando sobre sua origem familiar. 
2. Qual a sua formação e em qual instituição cursou o nível superior? Quais as 

motivações ou influências que o levaram a optar por este curso e por esta instituição? 
3. Faça um breve relato de suas experiências profissionais, elencando a(s) que mais 

marcou sua carreira profissional e por que.   
4. Comente sobre sua experiência na prefeitura de Juazeiro. Como o senhor chegou até o 

cargo? 
5. Quais atores podem-se identificar como parceiros e/ou apoiantes de seu trabalho na 

prefeitura? Tanto do ponto de vista intra-institucional como extra. 
6. Quais atores eram críticos e jogavam contra o trabalho na prefeitura? 
7. Como eram as relações da prefeitura com os governos do estado e federal? 
8. Em síntese, qual era a base política da prefeitura e como se organizava a política o 

município? 
9. Como se situava, em termos gerais, o município nas relações com os municípios 

vizinhos? 
10. Como era a organização dos serviços de saúde em Juazeiro antes e depois de sua 

gestão? 
11. No que se refere à saúde, o senhor deu continuidade às ações desenvolvidas pela 

gestão anterior? Por que? 
12. Àquela altura, quais eram as perspectivas para a saúde do município (ou quais eram 

suas metas em termos de saúde)? Até que ponto essas metas foram ou não foram 
alcançadas? Por quê? 

13. Do ponto de vista da organização do SUS, como o senhor definiria "rede"? 
14. No que tange a saúde, pode-se falar que havia uma integração em rede, em termos de 

organização de serviços? Quais arranjos políticos-institucionais viabilizaram ou 
inviabilizaram essa rede?  

15. Quais foram as principais dificuldades enfrentadas na gestão do município? 
16. O senhor participava das decisões tomadas pelo secretario de saúde? De que forma? 

Qual era a autonomia do secretario? 
17. Quais forças políticas podem ser identificadas na cidade? De que forma elas se 

situavam no debate e iniciativas da saúde? 
18. O senhor considera que os diversos atores políticos, econômicos e sociais (como 

presidentes de sindicatos e conselhos, chefes religiosos, reitores de universidades, 
líderes comunitários, dentre outros) contribuíram de alguma forma com sua gestão? 
Caso a resposta seja afirmativa, diga como e por quê. 

19. O senhor foi prefeito de Juazeiro no período de 1993-1996, e a saúde naquele período 
não recebeu o investimento que foi dado por sua equipe em seu ultimo mandato. Por 
quê? 

20. Como o senhor avalia o SUS, quais são os seus principais desafios? 
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APÊNDICE III - ROTEIRO DE ENTREVISTA C 
 

Gerência da Atenção Básica 
Período: 2005-2008  

 

1) Comente sobre sua origem familiar. 
2) Qual a sua formação e em qual instituição cursou o nível superior? Quais as 

motivações ou influências que a levaram a optar por este curso e por esta instituição? 
3) Comente sobre sua experiência na secretaria de saúde de Juazeiro. Como a senhora 

chegou até o cargo? 
4) A senhora poderia comentar qual era a situação da atenção básica do município 

quando assumiu o cargo? E depois de sua gestão?  
5) Quais os principais desafios enfrentados pela senhora e por sua equipe no período da 

sua gestão? Como a senhora avalia a sua desenvoltura para gerir a atenção básica?  
6) Como se dava a relação de trabalho entre a senhora e o secretário de saúde. 
7) Quais atores podem-se identificar como parceiros e/ou apoiantes de seu trabalho na 

secretaria (nível municipal), a nível estadual e federal? Tanto do ponto de vista intra-
institucional como extra.  

8) Quais atores eram críticos e jogavam contra o trabalho na secretaria? 
9) A senhora considera que a saúde em Juazeiro funcionava em Rede? E quanto a 

atenção básica, ela funcionava conforme preconiza a lei 2488, a qual estabelece que a 
atenção básica exerça a função de  porta de entrada no sistema e centro de 
comunicação da Rede? 

10) Faça uma breve avaliação do sistema de referência e contra referência do município de 
2005-2008.  

11) Durante sua gestão quais eram as perspectivas para a saúde do município (ou quais 
eram suas metas em termos de saúde)? Até que ponto essas metas foram ou não foram 
alcançadas? Por quê?  

12) Quais ações desenvolvidas pela secretaria de saúde a senhora consideram como 
marcos para a história da saúde no município, no período de 2005-2008? 

13) No que tange a saúde, pode-se falar que havia uma integração em rede, em termos de 
organização de serviços? Quais arranjos políticos-institucionais viabilizaram ou 
inviabilizaram essa rede?  

14) Quais foram as principais dificuldades enfrentadas na gestão da Atenção Básica em 
Juazeiro? 
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APÊNDICE IV - ROTEIRO DE ENTREVISTA D 
 

Secretário de saúde  
Período: 2005-2006 

 
1. Gostaria que o senhor começasse falando sobre sua origem familiar. 
2. Qual a sua formação e em qual instituição cursou o nível superior? Quais as motivações ou 

influências que o levaram a optar por este curso e por esta instituição? 
3. Faça um breve relato de suas experiências profissionais, elencando a(s) que mais marcou sua 

carreira profissional e por que.   
4. Comente sobre sua experiência na secretaria de saúde de Juazeiro. Como o senhor chegou até 

o cargo? 
5. Quais atores pode-se identificar como parceiros e/ou apoiantes de seu trabalho na secretaria? 

Tanto do ponto de vista intra-institucional como extra. 
6. Quais atores eram críticos e jogavam contra o trabalho na secretaria? 
7. Como eram as relações da secretaria com os governos do estado e federal? 
8. Em síntese, qual era a base política da secretaria? 
9. Como se organizava a política no munícipio?  
10. Como se situava, em termos gerais, o município nas relações com os municípios vizinhos? 
11. Como era a organização dos serviços de saúde em Juazeiro antes e depois de sua gestão? 
12. Àquela altura, quais eram as perspectivas para a saúde do município (ou quais eram suas 

metas em termos de saúde)? Até que ponto essas metas foram ou não foram alcançadas? Por 
quê? 

13. No que tange a saúde, pode-se falar que havia uma integração em rede, em termos de 
organização de serviços? Quais arranjos políticos-institucionais viabilizaram ou 
inviabilizaram essa rede?  

14. Quais foram as principais dificuldades enfrentadas na gestão do município? 
15. Quais forças políticas podem ser identificadas na cidade? De que forma elas se situavam no 

debate e iniciativas da saúde? 
16. O senhor considera que os diversos atores políticos, econômicos e sociais (como presidentes 

de sindicatos e conselhos, chefes religiosos, reitores de universidades, líderes comunitários, 
dentre outros) contribuíram de alguma forma com sua gestão? Caso a resposta seja afirmativa, 
diga como e por quê.  

17. Como o senhor avalia o SUS, quais são os seus principais desafios? 
18. No que tange especificamente à sua operação em rede, qual é ou quais são os maiores desafios 

do SUS? 
19. Do ponto de vista da organização do SUS, como o senhor definiria "rede"? 
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APÊNDICE V - ROTEIRO DE ENTREVISTA E 
 

Coordenação de Atenção Primária à Saúde 
Período: 2009-2012 

 
 

1. Comente sobre sua origem familiar. 
2. Qual a sua formação e em qual instituição cursou o nível superior? Quais as motivações ou 

influências que a levaram a optar por este curso e por esta instituição? 
3. Comente sobre sua experiência na secretaria de saúde de Juazeiro. Como a senhora chegou até 

o cargo e por quanto tempo permaneceu?  
4. A senhora esteve na gerência da atenção básica. A senhora poderia comentar qual era a 

situação da atenção básica do município quando assumiu o cargo? E depois de sua gestão?  
5. Quais os principais desafios enfrentados pela senhora e por sua equipe durante sua gestão? A 

senhora considera que teve desenvoltura para gerir a atenção básica e por quê?  
6. Como se dava a relação de trabalho entre a senhora e o secretário de saúde? 
7. Quais atores podem-se identificar como parceiros e/ou apoiantes de seu trabalho na 

secretaria? Tanto do ponto de vista intra-institucional como extra. A senhora poderia citar os 
nomes desses atores? 

8. Quais atores eram críticos e jogavam contra o trabalho na secretaria? Poderia citar os nomes 
destes atores? 

9. A senhora considera que a saúde em Juazeiro funcionava em Rede? E quanto a atenção 
básica, ela funcionava conforme preconiza a lei 2488, a qual estabelece que a atenção básica 
exerça a função de  porta de entrada no sistema e centro de comunicação da Rede? 

10. Faça uma breve avaliação do sistema de referência e contra referência do município durante 
sua gestão.  

11. Em sua gestão quais eram as perspectivas para a saúde do município (ou quais eram suas 
metas em termos de saúde)? Até que ponto essas metas foram ou não foram alcançadas? Por 
quê?  

12. Quais ações, desenvolvidas pela secretaria de saúde, a senhora considera como marcos para a 
história da saúde no município no período de sua gestão? 

13. No que tange a saúde, pode-se falar que havia uma integração em rede, em termos de 
organização de serviços? Quais arranjos políticos-institucionais viabilizaram ou 
inviabilizaram essa rede?  

14. Quais foram as principais dificuldades enfrentadas na gestão da Atenção Básica em Juazeiro? 
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APÊNDICE VI - ROTEIRO DE ENTREVISTA F 
 

Prefeito 
Período: 2009-2012 

 
1. Gostaria que o senhor começasse falando sobre sua origem familiar. 
2. Qual a sua formação e em qual instituição cursou o nível superior? Quais as motivações ou 

influências que o levaram a optar por este curso e por esta instituição? 
3. Faça um breve relato de suas experiências profissionais, elencando a(s) que mais marcou sua 

carreira profissional e por que.   
4. Comente sobre sua experiência na prefeitura de Juazeiro. Como o senhor chegou até o cargo? 
5. Quais atores podem-se identificar como parceiros e/ou apoiantes de seu trabalho na 

prefeitura? Tanto do ponto de vista intra-institucional como extra. 
6. Quais atores eram críticos e jogavam contra o trabalho na prefeitura? 
7. Como eram as relações da prefeitura com os governos do estado e federal? 
8. Em síntese, qual era a base política da prefeitura e como se organizava a política no 

munícipio? 
9. Como se situava, em termos gerais, o município nas relações com os municípios vizinhos? 
10. Como era a organização dos serviços de saúde em Juazeiro antes e depois de sua gestão? 
11. No que se refere à saúde, o senhor deu continuidade às ações desenvolvidas pela gestão 

anterior? Por quê? 
12. Àquela altura, quais eram as perspectivas para a saúde do município (ou quais eram suas 

metas em termos de saúde)? Até que ponto essas metas foram ou não foram alcançadas? Por 
quê? 

13. Quais forças políticas podem ser identificadas na cidade? De que forma elas se situavam no 
debate e iniciativas da saúde? 

14. O senhor considera que os diversos atores políticos, econômicos e sociais (como presidentes 
de sindicatos e conselhos, chefes religiosos, reitores de universidades, líderes comunitários, 
dentre outros) contribuíram de alguma forma com sua gestão? Caso a resposta seja afirmativa, 
diga como e por quê. 

15. O senhor participava das decisões tomadas pelo secretario de saúde? De que forma? Qual era 
a autonomia do secretario? 

16. Quem era a pessoa (ou as pessoas) que o assessorava ou apoiava na discussão/iniciativas 
sobre saúde? 

17. No que tange a saúde, os serviços ofertados pela prefeitura estavam organizados em rede? 
Quais arranjos políticos-institucionais viabilizaram ou inviabilizaram essa rede?  

18. Quais foram as principais dificuldades enfrentadas na gestão do município? 
19. O senhor saberia dizer quais eram os maiores problemas/desafios da saúde no município? 
20. Como o senhor avalia o SUS, quais são os seus principais desafios? 
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APÊNDICE VII 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

OBRIGATÓRIO PARA PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SERES HUMANOS 

 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA  

Nome: ................................................................................................................................  

Sexo:  Masculino ( ) Feminino ( )                         Data Nascimento: ........../........../........  

Endereço:.............................................................................................................................  

Bairro:.....................................................  Cidade:..............................................................  

Telefone:(.....).......................................... Email: ..........................................................  

 

Título do Protocolo de Pesquisa: Rede de atenção à saúde de juazeiro-Ba (2001-2012): 

análise com base no marco teórico do neo-institucionalismo histórico. 

 

Subárea de Investigação: Ciências da Saúde 

Pesquisador responsável: Carlos Henrique Paiva – Universidade Estácio de Sá – Rua do 

Riachuelo, n° 27, 6° andar, Lapa, Rio de Janeiro – Telefone: (21) 2570-9063. Email: 

chapaiva@gmail.com 

Avaliação do risco da pesquisa:  

(x) Risco Mínimo ( ) Risco Médio ( ) Risco Baixo ( ) Risco Maior  

Objetivos e Justificativa: Compreender do ponto de vista histórico e social a construção da 

Rede local de saúde de município de médio porte no interior do Estado da Bahia. 

Procedimentos: Trata-se de um estudo de caráter descritivo, com a abordagem qualitativa, 

que será desenvolvido a partir da análise histórica política-institucional do município, entre os 

anos 2000 e 2012. 

Riscos e inconveniências: Não há menção a riscos. 

Potenciais benefícios: Tem como benefício a compreensão sobre as condições políticas e 

institucionais que culminam para uma melhor organização do aparelho de saúde do município 

escolhido, podendo utilizar tal conhecimento para beneficiar outros municípios de mesmo 

porte. 

 

mailto:chapaiva@gmail.com


 

120 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – da Universidade Estácio de Sá, em 

horário comercial pelo e-mail cep.unesa@estacio.br ou pelo telefone (21) 3231-6139. Para 

esta pesquisa, não haverá nenhum custo do participante em qualquer fase do estudo. Do 

mesmo modo, não haverá compensação financeira relacionada à sua participação. Você terá 

total e plena liberdade para se recusar a participar bem como retirar seu consentimento, em 

qualquer fase da pesquisa. 

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram 

lidas para mim, descrevendo o estudo: “Rede de atenção à saúde de juazeiro-Ba (2001-2012): 

análise com base no marco teórico do neo-institucionalismo histórico”. Os propósitos desta 

pesquisa são claros. Do mesmo modo, estou ciente dos procedimentos a serem realizados, 

seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes. Ficou claro também que a minha participação é isenta de despesas. Concordo 

voluntariamente na minha participação, sabendo que poderei retirar o meu consentimento a 

qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízos.  

Este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor, uma para o participante da pesquisa 

e outra para o responsável pela pesquisa.  

 

 

Rio de Janeiro, __________ / ____________________ / ______________________  

 

 

____________________________________  

Assinatura do Participante da Pesquisa  

 

 

____________________________________  

Assinatura do Responsável da Pesquisa 
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