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Gestão do processo de implantação
do programa de saúde da família no
município de Vitória da Conquista,
Bahia, 1998–2002
Carmen Fontes Teixeira
Jorge J. S. Pereira Solla

Introdução
O sistema de saúde brasileiro vem passando por um amplo
processo de reforma, cujos antecedentes remontam ao processo de redemocratização do país na década de 80. Nesse contexto ocorreu a 8ª Conferência Nacional de Saúde onde se consolidou a proposta da Reforma Sanitária Brasileira, base
conceitual e doutrinária que subsidiou a elaboração do novo
arcabouço jurídico-político (Constituição, Leis Orgânicas da
Saúde) e o processo de reforma institucional desencadeado com
a implantação do Sistema Único de Saúde a partir de 1990.
Na nova Constituição o conceito de saúde foi assumido de
forma ampliada (incorporando-o enquanto qualidade de vida),
a saúde passou a ser entendida como direito social universal,
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direito de cidadania, as ações e serviços de saúde foram caracterizados como de relevância pública e foi definida a criação de um
Sistema Único de Saúde (SUS) descentralizado com mando único
em cada esfera de governo e incorporando entre os seus princípios as idéias de universalização, regionalização, hierarquização,
descentralização e democratização (MENDES, 1994).
A viabilidade da reforma sanitária foi sendo construída através
de três caminhos: um legislativo-parlamentar, que traçou as
bases jurídicas, um sóciopolítico, buscando envolver a sociedade civil e suas organizações na luta pela saúde e na efetivação
dos espaços de controle social, e outro institucional, concentrado na implantação e desenvolvimento do Sistema Único de
Saúde (SILVA JÚNIOR, 1998).
Durante os últimos 12 anos, esse processo vem tomando como
diretrizes básicas a descentralização da gestão e a reorientação
da atenção à saúde, em um contexto marcado por dificuldades
no financiamento e na condução política do processo,
notadamente na primeira metade dos anos 90 (LEUCOVITZ
LIMA; MACHADO, 2001).
Progressivamente, foi ganhando relevância a discussão sobre
modelos de atenção à saúde. Ao esforço de descentralização
do sistema de saúde é associado outro para implantação de
mudanças na forma concreta de operacionalizar a atenção à saúde aos munícipes, em especial, onde foi assumida a gestão plena do sistema municipal de saúde (PAIM, 1999).
A partir de 1996 intensifica-se a descentralização, com repasse
progressivo da gestão do sistema de saúde para o nível municipal,
e altera-se significativamente os mecanismos de financiamento
da atenção básica, ao tempo em que se impulsiona a implantação
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do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e do
Programa de Saúde da Família (PSF) (BRASIL, 1996).
O Programa de Saúde da Família – PSF, criado no contexto de
expansão do Programa de Agentes Comunitários de Saúde –
PACS, constitui, juntamente com este, a chamada “estratégia
de Saúde da Família”, colocada em marcha no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil com o propósito de garantir a extensão de cobertura dos serviços básicos de saúde a
uma parcela significativa da população anteriormente excluída
do consumo. Esses programas vêm sendo desenvolvidos no
contexto da municipalização da gestão do sistema público de
saúde, processo regulado por Normas Operacionais emanadas do Ministério da Saúde (NOBS 001/93, 001/96 e NOAS,
2001/2002), as quais definem critérios para a transferência de
recursos financeiros e apoio técnico-operacional à implantação
de ações consideradas “estratégicas’ para a reforma do sistema, inclusive as ações de Saúde da Família.
Nessa perspectiva, o PSF coloca-se no cenário políticoinstitucional da Saúde tanto como um “programa vertical” elaborado pelo Ministério da Saúde e implementado no âmbito
estadual e municipal como expressão da política de “focalização”
das ações básicas em populações pobres, quanto aparece, para
alguns atores, como uma “estratégia de mudança do modelo
de atenção à saúde”, na medida em que sua implantação pode
propiciar não somente o atendimento das necessidades básicas
de saúde, mas, fundamentalmente, uma reorientação da demanda aos serviços de média e alta complexidade, contribuindo para o alcance da integralidade da atenção, um dos princípios e diretrizes da reforma do sistema de saúde brasileiro.
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Diante dessa dupla perspectiva, o processo de implantação do
PSF nos diversos municípios pode adquirir distintas configurações a depender da correlação de forças político-institucionais,
suas concepções e interesses, suas posições e ações diante do
Programa, tanto no âmbito municipal quanto nas relações
intergovernamentais, entre o governo municipal e os governos estadual e federal. Alguns estudos apontam que o processo de implantação do Programa de Saúde da Família vem estimulando, em vários municípios, a articulação de distintos
atores, governamentais e não governamentais, em torno da
criação de condições político-institucionais para a implantação
e consolidação do trabalho das equipes de saúde do Programa
(VIANA; DAL POZ, 2000).
O município de Vitória da Conquista, Bahia, no qual o
PSF vem sendo implantado desde 1998, constitui-se um exemplo de prática bem sucedida de formação de alianças efetivas
entre os gestores locais, os técnicos das organizações externas
à saúde, as associações comunitárias e outros agentes ou atores
no processo de implantação e gestão do Programa. De fato,
não apenas na área de saúde, senão que no âmbito das políticas
sociais implantadas no município, Vitória da Conquista vem
acumulando prêmios concedidos por organizações governamentais e não governamentais, em reconhecimento aos esforços e aos resultados alcançados nos últimos anos principalmente
nas áreas de educação básica, assistência social a crianças e adolescentes em situações de exclusão e pobreza, estímulo à participação cidadã na gestão pública, através do “orçamentoparticipativo” e Conselhos em diversas áreas, inclusive na área
de Saúde, onde o desempenho da Secretaria Municipal de Saúde tem sido objeto de reconhecimento e projeção nacional.
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Considerando a relevância dessa experiência e a possibilidade
do seu estudo oferecer elementos importantes para a reflexão e
aprendizado no âmbito de cursos de formação de gestores de
políticas e programas sociais, foi desenvolvido um estudo de
caso em Vitória da Conquista, com o objetivo de identificar e
discutir as características do processo de implantação e gestão
do programa, levando em conta, especificamente, a percepção
dos diversos atores envolvidos acerca do significado do PSF no
âmbito da política de saúde municipal e sua visão acerca das posições políticas dos diversos atores com relação ao Programa.

Vitoria da Conquista: polo regional de educação e saúde
Vitória da Conquista está localizado na micro-região do Planalto de Conquista, no Sudoeste da Bahia, estando incluído no
“polígono da seca”, grande área territorial do Nordeste brasileiro, de clima semi-árido, com baixa precipitação pluvial ao
ano. Tem uma área territorial de 3.743 km2 distribuída em 12
distritos. Apresenta grandes variações climáticas, devido a sua
altitude, que, em alguns lugares, chega a atingir mais de 900
metros, com temperatura média anual em torno de 16 graus
centígrados.
A população do município, segundo o ultimo censo (2000) atinge
cerca de 262 mil habitantes, distribuídos entre a sede (que concentra aproximadamente 85% do total) e os 284 povoados existentes na zona rural dos 12 distritos (Quadro 1). A localização
territorial de Vitória da Conquista, onde se situa o entroncamento de várias rodovias, torna o município um pólo de atração
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para uma corrente migratória que abarca cerca de 80 municípios das regiões circunvizinhas.

Quadro 1: População residente na Bahia e em Vitória
da Conquista-2000.

Fontes: IBGE, Contagem da População 1996 e Censo Demográfico 2000.
(1) IBGE, Contagem da População 1996 (2) IBGE, Censo Demográfico 2000
(3) Taxa média geométrica de incremento anual da população brasileira.

O município de Vitória da Conquista é um pólo comercial
importante, cujo desenvolvimento remonta aos anos 40 quando ocorreu a abertura da rodovia “Rio-Bahia” principal via de
transporte terrestre entre as regiões Nordeste e Sudeste do
país. A economia também assenta-se na produção agrícola e
pecuária, destacando-se o cultivo da mandioca, milho, feijão e
algodão, bem como a criação de gado bovino, ovino e suíno. A
partir dos anos setenta foi implantada a produção agro-industrial de café.
Atualmente, o setor terciário, de produção de serviços, é o
mais dinâmico, sendo o maior gerador de empregos, constituindo cerca de 50% da renda total do município. Destaca-se a
prestação de serviços nas áreas de educação e saúde, pelo fato
de Vitória da Conquista sediar uma Universidade Pública Estadual, a Universidade do Sudoeste da Bahia, três instituições
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privadas de ensino superior e um total de 330 estabelecimentos de ensino fundamental, públicos e privados.
No setor saúde, Vitória da Conquista é um pólo regional de
prestação de serviços que atualmente exerce uma influência
em uma área territorial e populacional que abarca cerca de 1
milhão de habitantes (cerca de 80 município de pequeno e
médio porte das regiões circunvizinhas). Além da expansão da
atenção básica, que tem como eixo, desde 1998, a implantação
do PSF, Vitória da Conquista é um centro regional de prestação de serviços médicos especializados, tanto ao nível
ambulatorial quanto hospitalar, contando com um conjunto de
estabelecimentos públicos, vários dos quais implantados nos
últimos 5 anos, além de estabelecimentos privados atualmente
sob gestão da Secretaria Municipal de Saúde.
Para se ter uma idéia do perfil de oferta dos serviços de média
e alta complexidade, cabe registrar a implantação do Centro
Municipal de Atenção Especializada (CEMAE), que oferece
atualmente mais de 10.000 consultas/mês, em várias especialidades1 além de 2.000 procedimentos de fisioterapia e mais de
1.000 de diagnose em Cardiologia e Gastroenterologia. Outras 3 (três) especialidades são oferecidas através de serviços
privados contratados: Ortopedia, Angiologia e Oncologia; além
de Neonatologia, através do Hospital Municipal Esaú Matos.
Estão em funcionamento centros de referência em DST/AIDS,
Pneumologia e Dermatologia Sanitária, Laboratório de Análises Clínicas totalmente automatizado (contando com 23 postos de coleta), serviço de média complexidade em Odontologia e Centro de Estudos e Atenção às Dependências Químicas.
A atenção hospitalar é prestada em nove hospitais integrados à
rede SUS, 3 (três) hospitais públicos (sendo 1 municipal e 2
estaduais), 1 (um) filantrópico (da Santa Casa de Misericórdia)
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e 5 (cinco) hospitais privados contratados. Destes hospitais, 3
(três) são hospitais gerais (clínicas médica, cirúrgica, obstétrica
e pediátrica), 1 (um) psiquiátrico (público estadual), 1 (um)
materno-infantil, obstétrico e com oferta de cirurgias eletivas
(Hospital Municipal Esaú Matos), 2 (dois) são exclusivamente
pediátricos, 1 (um) obstétrico e com oferta de cirurgias eletivas
e 1 (um) com internações em clínica médica e cirurgias eletivas.
Conquista dispõe da segunda maior oferta de leitos hospitalares na rede SUS no Estado da Bahia.

Política municipal de saúde: o papel do PSF
O governo municipal em Vitória da Conquista foi assumido, a
partir das eleições realizadas em outubro de 1996, por uma
coligação de partidos “progressistas”, liderada pelo Partido dos
Trabalhadores - PT, ao qual é filiado o prefeito eleito, o médico Guilherme Menezes, reeleito nas eleições municipais de
2000, o qual renunciou, em abril de 2002, para candidatar-se a
deputado federal, passando o cargo para o vice-prefeito José
Raimundo Fontes.
A administração municipal no período 1997 a 2002 caracterizou-se pelo esforço de por em prática os princípios da transparência administrativa, a inversão de prioridades em favor dos
grupos sociais postergados, o estímulo à participação popular
e o trabalho em parceria, buscando fomentar a co-responsabilidade social.
Análises realizadas pelos dirigentes envolvidos diretamente com
a administração do município neste período apontam as iniciativas para a recuperação e desenvolvimento da capacidade de
governo no âmbito municipal, incluindo o “saneamento” das
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finanças públicas, com o pagamento das dívidas acumuladas
pelas administrações anteriores e o desencadeamento de uma
série de ações voltadas à recuperação e ampliação da oferta de
serviços básicos à população do município, incluindo serviços
de saneamento e habitação, creches e escolas dirigidas à população infantil de baixa renda e serviços básicos de saúde voltados ao atendimento das necessidades prioritárias.

A implantação do Programa de Saúde da Família
Especificamente no que diz respeito à Política de Saúde, a administração municipal passou a tratar o processo de
Municipalização da Saúde como prioridade, buscando criar
condições políticas e financeiras para o enfrentamento da precária situação do sistema municipal de saúde, em 1997. Para
isso foi elaborado o Plano Municipal de Saúde, através de fóruns
populares coordenados pelo Conselho Municipal de Saúde. O
Plano Municipal de Saúde, 1998-2001 teve como premissas a
mudança na estratégia de intervenção sobre os problemas de
saúde, com a reorientação do modelo assistencial e a
descentralização das ações de saúde, sendo que a atenção à saúde da família, através do Programa de Agentes Comunitários
de Saúde (PACS) e o Programa de Saúde da Família (PSF), foi
eleita como estratégia prioritária.
Em fevereiro de 1998 Vitória da Conquista conseguiu habilitar-se na Gestão Plena da Atenção Básica, passando a receber
os recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) para atenção
básica à saúde (PAB2) que anteriormente estavam, em sua mai-
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oria, alocados aos prestadores de serviços privados e unidades
hospitalares da Secretaria Estadual de Saúde.
A partir da habilitação em Gestão Plena da Atenção Básica a
gestão municipal decidiu realizar toda a atenção básica na rede
pública municipal, não contratando nenhum tipo de prestador
de serviços para tal finalidade, priorizando a estratégia de atenção à saúde da família para a reorganização e expansão da rede
pública3. Contando com assessoria do Dr. Davi Capistrano Filho (ex-Secretário Municipal de Saúde e ex-prefeito de Santos/SP, e na ocasião Coordenador do Projeto QUALIS – São
Paulo), iniciou-se a implantação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde, com a primeira seleção de agentes ocorrendo em abril de 1998, sendo, em seguida, implantado o Programa de Saúde da Família em setembro do mesmo ano, com
05 (cinco) equipes na área urbana, cada uma contando com um
médico, um enfermeiro, um odontólogo, três auxiliares de
enfermagem, agentes comunitários, auxiliares administrativos,
auxiliares de limpeza e serviços gerais e vigilantes. Para a construção das primeiras USF o município contou com emendas
parlamentares de deputados do PT que asseguraram recursos
financeiros para viabilizar duas delas.
Em abril de 1999 foi realizada a IV Conferência Municipal de
Saúde, com participação de quase 4 mil pessoas nas pré-conferências e definição das diretrizes a partir das quais foi
estabelecida a política de saúde empregada na Gestão Plena do
Sistema Municipal de Saúde. Estas definições aprovadas na IV
Conferência e o intenso processo de participação na mesma
fortaleceram a administração municipal na implantação das
mudanças necessárias na gestão do SUS, ampliando a base de
aliados neste processo. Todas as áreas que tinham equipes do
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PSF em atividade realizaram pré-conferências com a população e entre as resoluções da Conferência figuraram a ampliação do Programa de Saúde da Família no município com implantação de novas equipes.
A área coberta pelo Programa de Saúde da Família foi aumentada depois que o município foi habilitado em Gestão Plena
do Sistema Municipal de Saúde4 (outubro/1999). Assim, entre
dezembro de 1999 e março de 2001, foram implantadas mais
25 (vinte e cinco) equipes, sendo 13 (treze) na zona urbana e 12
(doze) na zona rural. Com este processo todos os distritos da
zona rural passaram a contar com equipes do PSF, sendo que
dois deles contam, cada um, com duas equipes. (Anexo 2).
Recentemente, (abril/2002), foi implantada mais uma equipe
na zona urbana, em uma área que já estava coberta por equipes
do PSF, mas, em função de grande crescimento populacional
encontrava-se com um grande número de famílias por equipe.
O Gráfico I apresenta a evolução no número de equipes do
PSF em atividade em Vitória da Conquista desde o início da
implantação até a presente data .

Ações desenvolvidas pelas equipes dos Programas de Saúde da Família
As 31 (trinta e uma) equipes de saúde da família atualmente
em atividade atendem um total de 34.588 famílias, correspondendo a aproximadamente 54,4% das famílias registradas
pelo IBGE no último censo no município. Contudo, empregando a média de 3.450 pessoas por equipe do PSF (conforme
parâmetro empregado pelo Ministério da Saúde e a população
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estimada pelo IBGE para o ano 2001) a cobertura atual do Programa de Saúde da Família em Vitória da Conquista seria de 40,03%.
Nas áreas de abrangência das equipes do Programa de Saúde
da Família as ações desenvolvidas incluem um leque de ações
básicas5, com cobertura integral em todas as famílias cadastradas pelos agentes comunitários em sua respectiva área de
abrangência, As famílias que residem em áreas ainda não cobertas pelo Programa de Saúde da Família (PSF) têm acesso a
atenção básica oferecida em 6 (seis) unidades básicas de saúde,
onde atuam médicos (pediatras, clínicos e toco-ginecologistas), enfermeiros, odontólogos e outros profissionais, sendo
que cada uma delas tem área de abrangência definida com população adstrita e conselhos locais de saúde. Alguns bairros
que ainda não contam com equipes do PSF têm cobertura de

Gráfico 1
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agentes comunitários de saúde que desenvolvem suas atividades
sob supervisão de enfermeiros lotados em unidades básicas de
saúde. Em função das áreas territoriais selecionadas para implantação do PSF, a maior parcela da população ainda não coberta pelo Programa corresponde aos grupos populacionais de
renda média e alta cujas moradias encontram-se em bairros
residenciais localizados em áreas específicas.
Com a mediação da Central de Marcação de Consultas e Procedimentos Especializados (CMC) as equipes do PSF asseguram a referência de seus pacientes que necessitarem atenção
especializada e procedimentos diagnósticos nos serviços da rede
SUS. Cada equipe tem uma cota mensal para utilizar com seus
pacientes e caso necessite pode demandar a coordenação da
CMC algum atendimento extra. Para os casos de urgência e
emergência em que se fizerem necessário, as equipes podem
solicitar apoio da Central de Ambulâncias para deslocar algum
paciente para um dos Pronto-Socorros do SUS ou acionar o
Serviço de Resgate e Atendimento Pré-Hospitalar, que possui
inclusive uma UTI móvel com médico intensivista de plantão.
Todos os profissionais que atuam na estratégia de saúde da
família (PACS/PSF) em Vitória da Conquista são contratados
por uma organização não-governamental conveniada com a
Prefeitura Municipal. A Associação de Apoio a Saúde
Conquistense (ASAS) foi criada com participação de representantes de diversos setores da comunidade organizada, contando com associados oriundos do movimento sindical, entidades populares, profissionais de saúde, radialistas e igrejas,
com a atual diretoria tendo sido eleita em dezembro/2001 (terceira diretoria desde sua criação em 1998).
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Cabe registrar, também, que diversas áreas de abrangência das
equipes do PSF têm se transformado em campos de prática e
estágios de alunos dos cursos de graduação da Universidade
Estadual do Sudoeste e da Residência em Saúde da Família,
oferecida a profissionais da área de saúde pelo ISC/UFBA. Em
função das parcerias estabelecidas pela SMS de Vitória da Conquista com estas instituições acadêmicas, todo o treinamento
introdutório das equipes do programa é realizado pelo Pólo
de Capacitação em Saúde da Família, que também se desenvolve cursos de especialização e atividades de educação à distância envolvendo profissionais do PACS e do PSF.
Finalmente, não se pode deixar de assinalar que o processo de
implantação do PSF, na medida em que implica o reconhecimento da situação de saúde da população das diversas áreas de
abrangência, envolvendo diretamente representantes dos diversos grupos sociais residentes nas áreas selecionadas, tem
estimulado a formação de Conselhos Locais de Saúde, órgãos
colegiados responsáveis pelo acompanhamento e avaliação permanente não só das atividades do Programa senão da atuação
da SMS em suas áreas territoriais, subsidiando, inclusive, a
atuação do Conselho Municipal de Saúde, sujeito coletivo do
controle social do SUS no município. Em todos os distritos da
zona rural a implantação do PSF foi precedida de reuniões com
a comunidade local para discutir a proposta de trabalho e para
apresentar a equipe que passaria a atuar na área.
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Gestão da implantação do PSF:
apoios e oposições
O processo de implantação do PSF em Vitória da Conquista,
descrito em linhas gerais no item precedente, envolveu um
conjunto heterogêneo de atores políticos e sociais cuja participação foi sendo desenvolvida e/ou redefinida ao longo do processo de implantação. De fato, partindo de uma iniciativa do
Governo Municipal, através de sua Direção Executiva (Prefeitura), o processo de implantação do PSF contou com a adesão,
imediata, de outros setores do Governo Municipal, especialmente, no próprio Executivo, através da Alta Direção da Secretaria Municipal de Saúde (Secretário e assessores diretos),
além da Alta Direção das demais secretarias do governo municipal e do apoio de vereadores ligados ao Partido no governo
(vereadores do PT), que, no início do processo de implantação eram minoria na Câmara Municipal.

A incorporação do PSF na agenda política do
governo municipal
A decisão por assumir a responsabilidade sobre a gestão do
sistema municipal de saúde e implantar o PSF fez parte da
Agenda política do Governo Municipal desde o início do chamado “Governo Participativo”, denominação dada à administração inaugurada com a eleição do prefeito Guilherme
Menezes. A importância política concedida a este processo pela
Alta Direção do Governo Municipal pode ser evidenciada na
fala do ex-prefeito (Entrevista 1), e se expressou, para além da
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retórica, no convite efetuado ao sanitarista Jorge Solla6 para
ser o Secretário Municipal de Saúde.
Do mesmo modo, o convite ao médico David Capistrano Filho, ex-secretário de Saúde do município de Santos e ex-prefeito de Santos, um dos fundadores do movimento pela Reforma Sanitária Brasileira nos anos 70 e defensor intransigente
do SUS e da municipalização, expressa o interesse político do
Governo Municipal de Vitória da Conquista em implantar o
SUS no município e desenvolver uma experiência que se diferenciasse do entorno, marcando a especificidade da administração municipal conduzida pelo Partido dos Trabalhadores.
O Prefeito Guilherme Menezes, quando diretor médico da
Secretaria Municipal de Saúde em 1985, havia implantado, de
forma pioneira, um programa de agentes rurais de saúde e
outras importantes intervenções em saúde pública. Desenvolveu também uma parceria com a Universidade Federal da Bahia
(UFBA) através da Residência em Medicina Social, com estágios de residentes no município. Em 1996, após eleito prefeito, visitou Santos (SP) a fim de conhecer o Sistema Municipal
de Saúde desta cidade, podendo observar os avanços da atenção pública à saúde implantados naquele município em 8 anos
de administração do PT.
Logo no primeiro ano como Prefeito, Guilherme retomou o
trabalho com a UFBA, tendo como principais frutos a construção do Plano Municipal de Saneamento, com o aporte da
Escola de Engenharia Sanitária, e a retomada da parceria com a
Residência de Medicina Social do Instituto de Saúde Coletiva.
Este curso de especialização tinha passado recentemente por
um processo de mudança visando contribuir para a formação
de profissionais para o Programa de Saúde da Família. A experiência profissional anterior do Prefeito, os resultados de ou-
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tras administrações do PT na área de saúde (em especial a de
Santos) e a influência de docentes e alunos da Residência em
Medicina Social contribuíram para a implantação do Programa
de Saúde da Família (PSF) no município.
O processo de implantação do PSF foi debatido no Conselho
Municipal de Saúde (CMS), o qual definiu as áreas a serem
priorizadas e o cronograma de implantação. Tais decisões não
foram, na ocasião, unânimes no seio da administração, ocorrendo diversos questionamentos, em especial quanto ao custo
do PSF. Também foram referidos como obstáculos a serem
transpostos as dificuldades de ordem legal para a contratação
dos profissionais do PSF nos marcos dos Planos de Cargos e
Salários, regime jurídico e relações contratuais vigentes (Entrevista 2). A firme posição do Prefeito e do Secretário Municipal de Saúde (na ocasião Dr. Ademir Abreu Magalhães), com
os apoios externos já referidos, garantiram sua implantação.
Vale ressaltar que o município de Vitória da Conquista colocava-se, com os resultados das eleições municipais de 1996 como
um dos poucos municípios do Estado da Bahia a contar com
uma administração conduzida por um Partido de oposição ao
Governo estadual, majoritariamente ancorado na hegemonia
do PFL - Partido da Frente Liberal.

Obstáculos enfrentados no processo de municipalização da saúde em Vitória da Conquista
A decisão do Governo Municipal de Vitória da Conquista em
assumir a municipalização, inicialmente com a Gestão Plena
da Atenção Básica e posteriormente com a Gestão Plena do
Sistema Municipal de Saúde, não se deu, pelo exposto, em um
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cenário favorável; pelo contrário, enfrentou resistências significativas, tanto no âmbito do Governo Estadual, quanto no
âmbito municipal, especialmente por parte dos empresários
privados da saúde no município. Estes tentaram junto ao Governo Estadual e ao Ministério da Saúde inviabilizar a
municipalização do SUS em Conquista.
Desde agosto de 1998 o município de Vitória da Conquista
tinha assegurado todos os requisitos necessários para assumir
a Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde. Diversos entraves burocráticos foram criados pela Secretaria da Saúde do
Estado da Bahia (SESAB) retardando em 14 meses este processo de municipalização. Para superar estas dificuldades foi
possível contar com o apoio de diversos técnicos do Ministério da Saúde, da própria SESAB e de secretários municipais de
saúde de outros municípios articulados através dos seus Conselhos Estadual e Nacional. Finalmente em outubro de 1999 o
município entrou em Gestão Plena.
Antes da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde as principais características da atenção especializada e hospitalar em
Conquista eram: inexistência de ações de controle, avaliação e
auditoria; cobrança generalizada aos pacientes pela rede privada contratada; cobrança do SUS de procedimentos e internações
não realizados; alteração de diagnóstico e procedimentos das
internações; inexistência de critérios técnicos para contratação
de serviços; e distorções na programação de oferta de serviços. Na ausência de gestão pública efetiva por parte do Governo Estadual sobre a rede de serviços especializados e hospitalares (responsabilidade do Estado antes da Gestão Plena Municipal) os prestadores privados contratados ditavam as regras
que tinham interesse em adotar e não se submetiam às normas do Sistema Único de Saúde (SUS).
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Com a Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde, o Município realizou contratos emergenciais com os prestadores da
rede SUS, por um prazo de seis meses. Em janeiro/fevereiro
de 2000, desenvolveu-se um processo licitatório para
contratação regular destes, a partir de abril do mesmo ano.
Vitória da Conquista foi o primeiro município da Bahia a realizar um processo de licitação para compra de serviços de saúde junto a prestadores privados para a rede SUS. Os contratos
emergenciais e os novos, após licitação, permitiram a correção
de distorções evidenciadas na distribuição dos recursos e da
oferta de serviços pelo SUS. A realização de licitação para
contratação de serviços pelo SUS e a atuação do Serviço de
Controle, Avaliação e Auditoria, coibindo fraudes e cobranças,
levou a um lockout de seis hospitais privados contratados pelo
SUS, em fevereiro. Cabe destacar que estes seis hospitais são
sócios entre si de um plano privado de saúde. Os profissionais
e serviços oferecidos aos segurados deste plano eram os mesmos contratados pelo SUS. A administração municipal assegurou o atendimento à população através da rede pública e de
hospitais filantrópicos (Santa Casa de Misericórdia), fez o
enfrentamento nos meios de comunicação e com o suporte da
procuradoria jurídica acionou na justiça os responsáveis pelo
lockout. Após 12 dias de greve, retomaram as atividades assinando um acordo judicial, concordando com os termos estabelecidos pela licitação, pelo contrato de prestação de serviços,
com as normas da auditoria e as ações de regulação e controle
exercidos através da Central de Marcação de Consultas e Procedimentos Especializados do SUS.
Foi implantado o Serviço de Controle, Avaliação e Auditoria
que acompanha as ações oferecidas pelos serviços da rede SUS,
realiza as ações de regulação (principalmente através da Cen-
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tral de Marcação de Consultas e Procedimentos Especializados), desenvolve auditoria e investiga denúncias feitas
pela população. Em Vitória da Conquista deixou de existir a
cobrança de taxas à população por parte dos serviços contratados/conveniados com o SUS, o que ocorria generalizadamente,
antes da Gestão Plena Municipal.

Ampliação da base de apoio à política municipal de saúde
Na medida em que o processo de implantação do PSF e a
municipalização da saúde foram sendo desenvolvidos e ampliados, novos atores foram se posicionando em torno da proposta e da prática do Programa de Saúde da Família. A base
inicial de apoio ao processo de implantação do PSF contou,
além dos dirigentes municipais (prefeito e secretários de saúde, administração e planejamento, procuradoria jurídica), com
a participação de vereadores do partido do governo (PT), representantes dos sindicatos de trabalhadores reunidos no
Fórum Intersindical Popular e diversas forças sociais ligadas às
Igrejas. Conforme se pode inferir da entrevista realizada com
o Vereador pelo PT, Alexandre Pereira, atualmente líder do
Governo e Presidente da Câmara de Vereadores de Vitória da
Conquista, as diversas forças sociais e políticas responsáveis
pela eleição do prefeito Guilherme Menezes, em 1997, depositaram sua confiança na proposta governamental com relação
à Saúde, apoiando, em princípio, a implantação do PSF.
Pode-se pensar que experiências anteriores bem sucedidas,
como a do município de Santos - SP, administrado pelo PT no
período em que David Capistrano foi Secretário de Saúde e

188

Gestão do Processo de Implantação do Programa de Saúde...

modelo de atenção à saúde.pmd

188

5/7/2007, 15:50

posteriormente Prefeito, tenham servido de inspiração para o
apoio inicial dado à proposta do Governo Municipal. Além
disso, cabe registrar que o programa, por suas próprias características, ao enfatizar a extensão de cobertura de ações básicas, dirigidas à populações de baixa renda, com ênfase na
“humanização” do atendimento, aparece, na cena política, como
uma resposta às necessidades e demandas da população mais
pobre, que se mobilizou em apoio ao projeto político do Partido dos Trabalhadores.
À proporção que o PSF foi sendo implantado, foi se constituindo, além da base de apoio político mais geral ao Programa
(enquanto parte do projeto governamental), uma base de apoio
constituída por profissionais e trabalhadores de saúde agregados, progressivamente, ao gerenciamento do processo de implantação e à execução propriamente dita das atividades. Entrevistas realizadas com dirigentes da Secretaria Municipal de
Saúde, que constituem o staff do Secretário, apontam que o
apoio ao PSF é bastante sólido, sendo que a principal motivação dos profissionais que trabalham direta ou indiretamente
no Programa parece ser derivada do fato do PSF apresentar
resultados “palpáveis” no curto prazo, seja em termos do aumento da acessibilidade da população aos serviços, seja, mesmo, em termos das relações estabelecidas com a população.
(Entrevistas 5, 6, 7 e 18).
A maioria dos profissionais entrevistados revela sua satisfação
com o PSF, chamando a atenção, especialmente, para a “aproximação” que o Programa produz entre a população e os serviços de saúde, o que, diga-se de passagem, não é apenas um
efeito do aumento na produção de serviços, senão que, possivelmente, deriva das relações estabelecidas com a comunidade, seja através das visitas domiciliares realizadas pelos Agen-
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tes Comunitários e outros profissionais da equipe, seja pela
própria participação da população nas atividades desenvolvidas, particularmente as atividades de caráter coletivo – feiras
de saúde, e outras ações de educação sanitária (Entrevistas 19,
20, 21, 22, 23, 31 e 32).
Observa-se assim, a ocorrência de um processo de interação
entre as equipes e as famílias das diversas áreas de abrangência
do PSF que produz uma “satisfação cruzada”. De um lado, os
dirigentes e profissionais de saúde apontam a extensão de cobertura promovida pelo Programa a partir do crescimento
quantitativo das ações básicas realizadas nos distintos territórios, como fonte de satisfação com o trabalho realizado. Por
outro lado, o fato da população passar a consumir os serviços,
sendo atendida em suas necessidades básicas de saúde, ao tempo
em que acede a espaços onde pode participar como cidadãos
em defesa dos seus direitos, passa a se constituir em um processo de formação de sujeitos políticos que tendem a apoiar o
PSF, e, em conseqüência, o Governo Municipal. Isto fica evidenciado nas entrevistas com representantes da população nos
conselhos de saúde, lideranças de associações e sindicatos de
trabalhadores e líderes religiosos locais (Entrevistas 8, 10, 17,
26, 27, 28, 33, 34 e 35).
Não é senão por efeito desse processo de dupla via que a maioria dos entrevistados, desde o Prefeito (Entrevista 30), passando pelos dirigentes da SMS e os trabalhadores das equipes
do Programa, aponta, invariavelmente, a “população” como o
maior aliado do PSF no município, sendo que muitos
complementam tal observação comentando que o apoio da
população deriva do seu grau de “esclarecimento” acerca do
Programa, ou, nas palavras dos entrevistados, do esclarecimento
acerca do “modelo de Saúde da Família”.
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Opositores ao “modelo” existem, e são identificados, especificamente, com a iniciativa privada, os empresários do setor,
“grupos que tem interesse em manter a saúde, ou melhor, a
doença, como uma empresa”. Na luta política e ideológica pela
construção do Sistema Único de Saúde e pela reorientação das
práticas de atenção à saúde da população, a Saúde da Família é
contraposta ao “modelo médico assistencial privatista”, representado no município de Vitória da Conquista por donos de
empresas médicas que prestam serviços de média complexidade, predominantemente voltados para atendimento de urgência e internações hospitalares, os quais, como referido anteriormente, foram responsáveis pelo lockout de 12 dias no início da implantação do Programa.
Além dos empresários privados da saúde, alguns entrevistados apontam como opositores os “políticos dos partidos de
oposição” ao Governo Municipal, comentando que estes, em
sua maioria, não acreditavam ser possível o desenvolvimento
do sistema de saúde de Vitória da Conquista da forma como
este tem se desenvolvido (Entrevistas 3 e 8). Curiosamente,
um dos entrevistados, Paulo César Brito, vereador de um “partido de oposição” ao Governo Municipal e ex-Presidente da
Câmara de Vereadores, refere apoiar o Programa, comentando que “sempre apóia os projetos de interesse da população”
(Entrevista 9).
Esta posição, contudo, é incoerente com as posições que a
Câmara assumiu quando contava com maioria contrária à atual
administração municipal. Durante dois anos consecutivos a
Câmara aprovou propostas de corte de recursos do orçamento municipal para o PSF, o que levou no final do ano 2000 a
atrasar a liberação de salário dos profissionais do PSF por 30
dias, até que após pressão dos trabalhadores e de outros seg-
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mentos sociais, a Câmara aprovou a suplementação orçamentária proposta pela Prefeitura, devolvendo parte dos cortes que
haviam feito no orçamento. A aparente mudança de posição
do vereador entrevistado revela, de certo modo, um “realismo político” presente na retórica dos oponentes, na medida
em que se dão conta do significado que o PSF vem adquirindo, não só para os dirigentes e trabalhadores, mas sobretudo
para a população.

Aliança estratégica: governo, população e profissionais de saúde
Com a expansão das áreas cobertas pelo PSF e ampliação do
número de profissionais envolvidos, contratados através de uma
associação (ASAS) que pactua com o Governo Municipal os
contratos de trabalho, as condições de trabalho e remuneração, a base de apoio ao Programa passou a contar, ainda mais
firmemente com os profissionais de saúde. Diferentemente
do que ocorre em outros estados e municípios, onde se observa
uma “precarização” das relações de trabalho entre determinadas
instituições públicas e trabalhadores de saúde contratados através de cooperativas, a ASAS tem assegurado os direitos trabalhistas dos profissionais e trabalhadores do PSF, sendo um dos
fatores, seguramente, mais fortes para a satisfação destes com
sua inserção no Programa, como assinala um dos dirigentes da
ASAS, o presidente do Sindicato dos Bancários de Vitória da
Conquista, Antônio Eduardo Morais (Entrevista 8).
A proposta de contratação do pessoal do PSF pela ASAS surgiu do Dr. Davi Capistrano, propondo uma alternativa semelhante a que ele vinha trabalhando com o PSF (Projeto Qualis)
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na cidade de São Paulo (SP). Através da ASAS, todos os profissionais são contratados de acordo com as normas da CLT tendo todos os seus direitos trabalhistas assegurados (férias, décimo terceiro salário, licença gestação,licença saúde, etc.) A
ASAS trimestralmente presta contas ao Conselho Municipal
de Saúde (CMS) dos recursos repassados pelo convênio. A
ASAS foi reconhecida como OSSIP7 e obteve título de utilidade pública aprovado em nível municipal, estadual e nacional, e
recentemente (maio/2002) recebeu registro junto ao Conselho Nacional de Assistência Social. Da diretoria da ASAS fazem parte importantes aliados do PSF na cidade, sendo composta
por empresários, radialistas, profissionais de saúde e sindicalistas.
Do ponto de vista da população, a julgar pelos relatos dos seus
representantes, o motivo mais importante para a aceitação e
legitimação do PSF enquanto proposta política decorre dos
seus efeitos práticos, ou seja, a ampliação do acesso aos serviços básicos de saúde. Resultado diretamente relacionado com a
priorização das áreas onde residem as populações mais carentes
para a implantação do PSF (zona rural e periferia da zona urbana).
Não se pode deixar de ressaltar, também, que as ações de educação para a saúde desenvolvidas no âmbito do PSF podem
estar contribuindo para a elevação da consciência do direito à
saúde como direito de cidadania entre os representantes da
população organizada e da própria população em geral, principalmente entre os “mais pobres”, opção que ainda marca as
ações do programa, em que pese os efeitos que outros processos gerenciais8 desenvolvidos pela SMS tem tido sobre o acesso
da população aos serviços de média e alta complexidade. (Entrevistas 10, 17, 20, 26 e 27).
Outros atores sociais, a exemplo dos meios de comunicação
de massa, representados nesse estudo por profissionais do ráCarmen Teixeira e Jorge Solla
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dio que atuam em Vitória da Conquista (Entrevistas 11 e 12),
bem como dirigentes e técnicos envolvidos com a Coordenação do programa ao nível estadual (Entrevista 13), dirigentes
do Ministério da Saúde (Entrevista 36) ou com instituições
acadêmicas que prestam cooperação técnica a exemplo da Universidade Estadual do Sudoeste (Entrevista 14) e do Pólo de
Capacitação em Saúde da Família (Entrevistas 15 e 16), engrossam o coro de vozes que apóiam integralmente o processo de
implantação do PSF no município, e tentam ajudar com os
meios de que dispõem, seja divulgando informações
diretamente com a população, seja atuando na capacitação de
pessoal, seja buscando agilizar os processos administrativos que
demandam tramitação pelo nível estadual do SUS.
Com isso, pode-se considerar que o processo de implantação
do PSF no município de Vitória da Conquista, ao tempo em
que demandou apoios políticos para ser posto em marcha, veio
a tornar-se, no curso da implantação, um dos eixos de um processo de acumulação de poder e de legitimação do projeto político do Governo Municipal, quiçá uma das intervenções mais
bem sucedidas na realidade sócio-cultural e política de Vitória
da Conquista, e talvez um dos resultados da administração liderada pelo ex-prefeito Guilherme Menezes que o qualifica a
concorrer nas próximas eleições legislativas.

Gestão do PSF: participação popular e desempenho institucional
Além da descrição do processo de implantação do PSF é importante caracterizar a gestão cotidiana do Programa, espaço
onde se configura mais claramente as estratégias e práticas de
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apoio e/ou oposição ao que a Saúde da Família representa em
termos de mudança na forma de organização das ações de saúde e instrumento da política de promoção da equidade no acesso
da população aos serviços.

Atores, estrutura e processo gerencial
O processo gerencial do PSF envolve desde o Conselho Municipal de Saúde, onde se decidiu pela expansão do número de
equipes do Programa, até os Conselhos Locais organizados na
medida em que as diversas equipes foram sendo implantadas
e o trabalho foi sendo desenvolvido em cada área de abrangência.
O eixo desse processo é conduzido pela equipe de coordenação
do Programa na Secretaria Municipal de Saúde, a quem cabe
organizar e coordenar o processo de planejamento, programação, acompanhamento e avaliação das ações desenvolvidas pelas
equipes, bem como o treinamento e a capacitação dos diversos
membros que vão sendo integrados ao trabalho cotidiano.
A Coordenação Municipal do PSF conta, no momento, com
três enfermeiras (recrutadas entre os primeiros profissionais
a atuarem nas equipes do PSF no município), um odontólogo
(responsável pela Divisão de Saúde Bucal) e uma assistente
social (encarregada de apoiar a organização dos conselhos de
saúde). A coordenação assume todas as tarefas relativas à implantação das equipes, seleção e recrutamento de pessoal, treinamento e educação permanente, organização da infraestrutura
das unidades de saúde da família, acompanhamento da disponibilidade de medicamentos, materiais de consumo e insumos
básicos, articulação com os demais setores da Secretaria Municipal de Saúde e outras atividades.
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Recentemente foi constituído um grupo de supervisão para
acompanhamento do trabalho das equipes do PSF. Além dos
que atuam na coordenação do PSF estão participando deste
grupo profissionais das coordenações de vigilância à saúde e
assistência à saúde. Pretende-se com este grupo de supervisão
melhorar a qualidade do trabalho junto às equipes permitindo
um acompanhamento mais próximo e que possa contribuir na
organização do trabalho do PSF.
Uma das dificuldades ainda a serem superadas diz respeito ao
financiamento do PSF, fator limitante de sua expansão. Os repasses financeiros atualmente realizados pelo Ministério da
Saúde, somando os recursos do Piso de Atenção Básica e os
incentivos específicos para o Programa de Saúde da Família e
agentes comunitários de saúde, conseguem custear apenas cerca
de um terço dos custos de uma equipe do PSF. Estudo de custo
feito no ano passado em Vitória da Conquista apontou que cada
equipe do PSF em atividade na zona urbana tem custo mensal de
cerca de 19 mil reais e na zona rural em torno de 22 mil reais.
Outro problema diz respeito à dificuldade de recrutar recursos
humanos para o PSF. Por um lado a inadequação entre a formação oferecida pelas escolas médicas e as exigências do processo
de trabalho desempenhado no PSF e por outro a necessidade de
disputar este profissional com o setor privado onde o mesmo
pode, em regime de plantões, conseguir remuneração superior
aquela possível de ser oferecida pelo município para trabalhar
no PSF, reduzem o ritmo de ampliação da proposta.
No primeiro semestre deste ano o Conselho Municipal de
Saúde aprovou o Plano Municipal de Saúde para o período de
2002 a 2005 e entre as metas definidas está alcançar 71% de
cobertura com o PSF em 2005.
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Participação popular, cidadania e cultura sanitária
Para a análise do papel da participação popular no processo de
gestão do PSF em Vitória da Conquista, portanto, cabe ressaltar pelo menos três aspectos centrais na concepção geral e na
prática do Programa que tem implicações diretas e indiretas
na difusão de informações e na participação propriamente dita
da população no processo de gestão do mesmo: a) a composição da equipe de Saúde da Família e a proposta de organização
do seu processo de trabalho; b) o estímulo à criação e ao funcionamento dos Conselhos Locais de Saúde entendidos como
instrumentos de gestão participativa das Unidades de Saúde
da Família; c) o estabelecimento de uma relação estratégica
entre gestores e mídia (radio e TV).
A composição da equipe de Saúde da Família em Vitória da
Conquista segue, em linhas gerais, a proposta do Ministério
da Saúde, mas apresenta como inovação a participação do
odontólogo9. O aspecto mais importante a ser analisado, entretanto, diz respeito ao conteúdo da prática do Agente Comunitário de Saúde, que, conforme vários estudos que vem
sendo realizados no Brasil, oscila entre um “agente de saúde”
ou um “agente social”, ao privilegiar, o primeiro, os cuidados
básicos à família (notadamente o binômio materno-infantil)
ou privilegiar, o segundo, a promoção da cidadania, isto é, a
mobilização social em torno dos direitos à saúde, inclusive do
direito à assistência.
A ênfase em um ou em outro pólo da prática do Agente Comunitário pode vir a caracterizar o “modelo de PSF” que se
implanta em um determinado município, seja voltado à mera
“focalização” da Atenção básica de saúde nos grupos mais pobres da população, seja como um meio para o desenvolvimen-
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to de um processo de “empoderamento” social e político que
conduza ao fortalecimento da participação popular na gestão
das políticas públicas.
Nesse sentido, cabe ressaltar que a concepção do PSF em termos de princípios e diretrizes gerais já define o Agente Comunitário de Saúde como membro da equipe com a responsabilidade de estabelecer uma “ponte” entre o saber e as práticas
derivadas do modelo hegemônico e o saber e as práticas populares, ainda presentes no cotidiano das famílias, em que pese
os efeitos do processo de “mundialização da cultura” produzido pelo avanço dos meios de comunicação de massa, principalmente a televisão.
O fato do Agente Comunitário de Saúde ser recrutado da própria
comunidade, aliado ao fato de se exigir da equipe do PSF como
um todo que trabalhe em regime de dedicação exclusiva ao Programa, contribui para o estabelecimento de um vínculo entre equipe-população, que se pode se expressar na “responsabilização”
progressiva da primeira em relação à segunda, não só do ponto de
vista da garantia do atendimento senão que em torno de resultados, expressos em melhoria dos índices de morbimortalidade e
da melhoria das condições e modos de vida em geral, especialmente no que diz respeito ao acesso a informação que permita
um “empoderamento” social e político.
O desenvolvimento de um processo dessa natureza, entretanto, exige que as ações do Programa de Saúde da Família não se
restrinjam à atenção à demanda espontânea nas Unidades de
Saúde da Família, nem aos cuidados básicos prestados durante
visitas domiciliares de rotina, e sim abarquem ações de educação sanitária e promoção da saúde que extrapolem os muros
das unidades e mesmo dos domicílios das famílias cobertas
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pelo Programa, implicando a realização de ações de caráter
coletivo voltadas à problematização e enfrentamento de
condicionantes e determinantes dos problemas sociais e de
saúde da população das diversas áreas.
Estudos realizados em Vitória da Conquista apontam que o
desenvolvimento dessas ações ainda é incipiente e mesmo as
equipes do Programa que já contam com uma experiência mais
consolidada em sua área, concentram suas atividades nas ações
de caráter preventivo e assistencial, ainda muito vinculadas ao
modelo hegemônico de atenção à saúde. Ainda que esta tendência reflita a busca de atendimento a necessidades básicas não
satisfeitas, que se reflete em apoio ao Programa por parte da população antes completamente desassistida, pode não ser suficiente para a mudança na concepção e nas formas de atuação da população na promoção e defesa de sua saúde e da qualidade de vida.
Desse modo, é importante ir além da análise do papel do Agente Comunitário e caracterizar as formas como vem se dando a
participação popular no processo decisório e no acompanhamento e avaliação das ações do Programa, ou seja, é importante analisar o funcionamento dos Conselhos Locais de Saúde e
do próprio Conselho Municipal de Saúde. As entrevistas realizadas com representantes desses Conselhos dão conta de sua
importância como espaço de negociação e pactuação de compromissos e, principalmente, enquanto espaço de circulação
de informações que permitem a transparência na gestão dos
recursos públicos.
Não se chegou a analisar, entretanto, a relação desses Conselhos com a população em geral, na medida em que a própria
composição dos Conselhos revela mais a forma como a comunidade está organizada, quem são suas lideranças, do que pro-
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priamente a prática político-ideológica que desenvolvem para
além das reuniões dos Conselhos. Pelo exposto por alguns
entrevistados, parece que a atuação dos Conselhos Locais de
Saúde é mais voltada à garantia da eficiência na gestão das Unidades de Saúde da Família, e com isso ao fortalecimento das
bases de sustentação política ao Programa. Pode-se argumentar, todavia, que a participação dos representantes da população e o acompanhamento cotidiano da gestão do Programa e
da Unidade de Saúde da Família, em si mesmo funciona como
um estímulo à melhoria do desempenho institucional no setor,
por conferir visibilidade aos problemas e permitir a reflexão
coletiva em torno das soluções possíveis.
Alguns dos entrevistados reforçaram a importância do PSF e
dos Conselhos Locais de Saúde na construção de uma “outra
idéia de cidadania, voltada para a noção dos direitos” e o papel
que desempenham fortalecendo a presença do poder público
na maioria dos espaços do município e na construção de canais
de diálogo entre a população e a administração municipal.

O papel da mídia: ator e arena política
Finalmente, cabe problematizar o papel da mídia, espaço onde
ressoam as denúncias, as críticas, os interesses políticos dos
diversos atores que se articulam em torno da implantação e
gestão do PSF no município. Informações obtidas junto aos
entrevistados dão conta de que os meios de comunicação de
massa, em Vitória da Conquista, constituíram-se em uma arena importante de luta político-ideológica em torno da
direcionalidade impressa à gestão municipal. Em primeiro lugar por se tratar de um governo de oposição ao governo esta-
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dual e, mais particularmente, por consolidar-se enquanto oposição em um cenário caracterizado por uma hegemonia quase
absoluta da elite político partidária que ocupa o poder no Estado da Bahia há mais de 40 anos (período pontilhado por breve
interrupção no final dos anos 80).
De fato, o início do processo de implantação do PSF, como de
resto a implantação das políticas sociais que caracterizaram a
gestão Guilherme Menezes, foi marcado por uma campanha
diária na estação repetidora da TV Bahia (de propriedade do
ex-senador Antonio Carlos Magalhães, líder do PFL, partido
majoritário no Estado) no município, cujo conteúdo enfatizava
a dificuldade de se viabilizar qualquer projeto político contrário aos interesses da elite no poder estadual, visto que “não se
conseguiria os recursos necessários à sua implementação”, até
porque, argumentava-se que tais recursos não viriam nem do
governo estadual nem do Governo federal, aliado político do
PFL durante a maior parte da gestão FHC.
Além de não cumprir seu papel de informar a população, na
medida em que não divulga nenhuma ação ou serviço de saúde
da rede municipal, nos embates travados com empresários do
setor privado da saúde o canal local de televisão foi porta voz e
defensor dos interesses privados e regularmente (até o presente momento) busca criar fatos políticos para dificultar a
atuação e tentar minimizar os resultados positivos da gestão
municipal na área de saúde, inclusive com falsas denúncias, algumas delas forjadas por assessores de políticos locais que fazem oposição ao governo municipal.
No entanto, à proporção que a administração municipal foi
conquistando apoios em setores estratégicos do Governo federal, inclusive no âmbito do Ministério da Saúde, cujo ministro, no segundo mandato FHC (José Serra, atual candidato a
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presidente pelo PSDB) não se colocou como aliado do PFL
baiano, tornou-se cada vez mais difícil afirmar que o “Governo Participativo” liderado pelo PT em Vitória da Conquista
“não daria certo”. Nesse processo, foi importante a adesão de
alguns profissionais da mídia local, especialmente os jornalistas das emissoras de rádio de alcance municipal, um dos quais
entrevistados nesse estudo.

Comentários finais
O caso estudado ilustra as possibilidades de um programa da
área de saúde assumido enquanto política nacional, ter seu escopo ampliado pelo governo local e apresentar um processo
de implantação que permita sua integração ao interior do sistema de saúde e sua articulação com outras políticas. Sabendo
da diversidade em que se dá o processo de implantação do
PSF nos diversos municípios brasileiros, abre-se um campo
de questionamento acerca das relações entre esta política nacional e as peculiaridades da sua implantação local.
Em Conquista o perfil do governo local, realizando a inversão
de prioridades, colocando na topo da lista as políticas sociais
contribuiu para que a implantação do PSF tivesse o curso observado. Em geral, as administrações municipais lideradas pelo
Partido dos Trabalhadores (PT) têm assumido a proposta do
PSF como estratégia de reorganização e construção do sistema
municipal de saúde e, como em Conquista, guardando coerência com os princípios e diretrizes do SUS, com o PSF não
se configurando como um programa a parte e contribuindo
para a ampliação do acesso da população ao sistema de saúde e
para alcançar a integralidade do cuidado à saúde mediante os
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recursos, ações e níveis de atenção que se fizerem necessários
tendo como porta de entrada a atenção básica.
Também chama atenção o papel dos dirigentes, especialmente
o Prefeito, caso em que a sensibilidade e compromisso social
são diferenciadores das possibilidades de construção das políticas sociais. Cabe ressaltar que em Conquista, o ex-prefeito
Guilherme Menezes em meados da década de 80, como diretor
médico da SMS, implantou um Programa de Agentes Rurais
de Saúde, tornando Vitória da Conquista o primeiro município do Estado da Bahia a incorporar pessoas da comunidade
com vistas a ampliar os vínculos dos serviços com a população
e desenvolver ações em domicílio e nas pequenas localidades
da zona rural. Interessante destacar que ele, já como prefeito,
encontra este programa praticamente desarticulado e o retoma
em outro patamar, colocando desde o início de sua gestão a prioridade da implantação do Sistema Único de Saúde.
Ainda chama atenção no âmbito da capacidade dos dirigentes a
condução da implantação da política e construção de alianças onde
coloca-se a importância de uma tarefa agregativa de construir
aliados e neutralizar oposições, a ponto de alguns atores sociais
que nitidamente empreenderam ações contrárias ao processo
de implantação e fortalecimento do PSF assumirem o discurso
da defesa desta proposta e de sua importância na melhoria da
atenção à saúde da população no município.
O PSF tem contribuído para o processo de participação popular, na construção dos espaços de controle social, não apenas
com os Conselhos Locais de Saúde, mas especialmente, com o
trabalho de resgate da cidadania, de garantia de direitos, de
ampliação do acesso ao sistema de saúde de grupos
populacionais até então excluídos.
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O caso em discussão se caracteriza como um processo de gerência da mudança, podendo ser identificada em três grandes
processos: a mudança da cultura sanitária, a mudança
institucional e a mudanças política. No âmbito da mudança da
cultura sanitária, as características impulsionadas ao PSF em
Conquista abrem as possibilidades de uma nova prática junto à
população, ampliando o conjunto de ações de promoção e prevenção, incorporando práticas educativas, melhorando a relação dos usuários e os profissionais do serviço de saúde e fortalecendo as ações de vigilância epidemiológica e sanitária, apontando na direção de uma mudança no modelo de atenção à
saúde ainda hegemônico.
A mudança institucional, operada com a municipalização do
sistema de saúde,por sua vez, alterou profundamente a estrutura deste sistema, recompondo a rede de serviços de saúde,
tomando como referências as necessidades de atenção à saúde
da população, a integralidade da atenção, a busca da participação popular e da eqüidade no acesso ao sistema de saúde. Tal
processo foi acompanhado da implantação de diversas ações
de regulação do sistema de saúde reforçando a gestão pública e
assegurando o caráter público das ações e serviços de saúde
prestados pelo SUS. Por fim, a mudança política, observada na
construção de alianças para além da implantação da política de
saúde setorial, com o fortalecimento de alianças estratégicas
para viabilização do conjunto das políticas na gestão municipal
e a própria continuidade desta gestão.
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Notas
1

Anestesia, Cardiologia, Pneumologia, Gastroenterologia, Oftalmologia,
Otorrinolaringologia, Endocrinologia, Reumatologia, Reumatologia Pediátrica,
Geriatria, Clínica Cirúrgica, Cirurgia Buco-Maxilar, Cirurgia Plástica Restauradora, Hematologia, Psiquiatria, Neurologia, Neuropediatria, Urologia,
Nefrologia, Pré-Natal de Alto Risco, Saúde Ocupacional, Mastologia,
Dermatologia, Proctologia e Fonoaudiologia.

2

O Piso de Atenção Básica (PAB) representa um repasse financeiro mensal,
regular e direto, do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de
Saúde, estabelecido com base em um valor per capita.

3

Todo o repasse do PAB passou a ser empregado na recuperação e expansão da
rede pública de unidades básicas de saúde e na implantação e custeio das equipes
de saúde da família, além da participação do Tesouro Municipal neste financiamento.

4

A habilitação de um município a esta condição de gestão, segundo a Norma
Operacional Básica 001/96, implica a existência de condições político-administrativas e técnico-operacionais compatíveis, isto é, a capacidade de gerenciar a
totalidade dos recursos financeiros transferidos pelo governo federal para o custeio das ações básicas e da alta e média complexidade, a capacidade de planejamento,
programação, controle e avaliação do conjunto das ações e serviços, bem como
a capacidade de gerenciar os recursos físicos (unidades de saúde) e humanos
transferidos para o controle municipal. A habilitação do município é realizada
mediante processo aprovada na Comissão Intergestores Bipartite Estadual –
CIBE e referendada pela Comissão Intergestores Tripartite, órgãos colegiados
que contemplam em sua composição representantes do Governo e dos Conselho Nacional de Secretários Estaduais e Municipais de Saúde – CONASS e
CONASEMS (CIT) e do Conselho Estadual de Secretários Municipais de
Saúde - COSEMS (CIB).

5

Consultas médicas e de enfermagem, ações de pré-natal, acompanhamento do
crescimento e desenvolvimento da criança, planejamento familiar, coleta de
material para o exame preventivo do câncer cérvico-uterino, ações integradas de
prevenção e acompanhamento das doenças prevalentes na infância, atividades
de combate às carências nutricionais, imunização, curativos, teste de triagem
neonatal – teste do pezinho, triagem de enfermagem, aplicação de vitamina A,
busca ativa, diagnóstico, tratamento e controle de comunicantes de tuberculose
e hanseníase, controle de hipertensão e diabetes, realização de curativos, pequenas suturas, nebulizações, imunização, coleta de material para exames
laboratoriais, visitas domiciliares, atendimento em grupos (particularmente gestantes, hipertensos e diabéticos), vigilância epidemiológica e ações de saúde
bucal e ações educativas com a comunidade.
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6

Na época, coordenador do Pólo de Capacitação em Saúde da Família, núcleo
estratégico de apoio ao processo de implantação do PACS/PSF na Bahia, sediado
no Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia.

7

Entidade pública não estatal, cuja existência é assegurada pela proposta governamental de Reforma do Estado.Ver Bresser Pereira, 1998; 1999.

8

Como, por exemplo, a criação do CEMAE e o gerenciamento do acesso às
internações realizadas nos Hospitais da rede SUS, tanto próprios quanto contratados e conveniados.

9

Desde o início do PSF em Conquista (1998) as equipes já contavam com a
presença de odontólogo e auxiliar de saúde bucal. Tal incorporação só veio a ser
discutida e aprovada pelo Ministério da Saúde posteriormente, a partir da avaliação de experiências bem sucedidas com esta.
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Anexo: Quadro geral dos entrevistados
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