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Para que a saúde se sobreponha à doença, é preciso mudar 
completamente o comportamento cotidiano, os modelos de vida, a 

produção e o consumo, as formas de participação na atividade 
comunitária, a direção política do governo e dos administradores 

locais. É necessária uma revolução profunda, que envolva todos os 
partidos e atravesse a existência cotidiana de cada um. Esse é o 

desafio (BERLINGUER, 1988, p. 3). 

 



 

 

RESUMO 
 

 
A presente tese trata do processo de implementação do SUS – Sistema Único de Saúde, no 
período de 1986 a 2006, tendo como ponto de partida um estudo de caso sócio histórico no 
Estado da Bahia. A implementação do SUS foi investigada por meio de análises dos 
processos decisórios, das arenas políticas e das ações dos sujeitos envolvidos, considerando 
os componentes Gestão e Organização, Modelos de Atenção,  Infraestrutura e 
Financiamento. Procedeu-se a uma reconstituição histórica e política  da formação do Estado 
da Bahia com o escopo  de revelar a realidade na qual o SUS foi implementado, nesta 
unidade da federação. Os resultados encontrados apontam que, não obstante todos os 
problemas iniciais, em especial no período do Governo ACM – Antonio Carlos Magalhães, 
a implementação do SUS na Bahia apresenta evidências consideradas positivas. Após 
centralização e priorização da iniciativa privada no primeiro momento, os períodos seguintes 
foram de organização e da implementação de fato, mas o Estado manteve a sua função de 
prestador de serviços, demorando em assumir a sua função de gestor e de coordenador do 
processo. A história da formação do Estado da Bahia conformou uma realidade social 
pautada no reforço ao Estado patrimonialista valendo-se de troca de favores políticos, o que 
pode ser considerado como obstáculo para a implementação de políticas públicas de caráter 
democrático e republicano. Tanto o processo decisório, marcado por disputas políticas e pela 
presença de um mesmo grupo político no poder ao longo de 16 (dezesseis) anos, quanto às 
estruturas da principal  instituição  implementadora – SESAB – apresentaram precariedades 
e impuseram dificuldades no processo de implementação e de funcionamento do SUS na 
Bahia. Entretanto, mesmo com deficiências na organização da rede de serviços e no acesso 
aos mesmos, concluiu-se que houve avanços na garantia do direito à saúde para a população 
da Bahia.  

 
Palavras-Chave: História da Saúde, Sistema Único de Saúde, implementação de políticas 
públicas, Bahia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
 
 

The subject of this thesis is the implementation of the Sistema Único de Saúde – SUS (the 
Brazilian Unified Health System), between 1986 and 2006, from a sociohistorical case study 
in Bahia, a Brazilian Estate. The implementation of SUS was investigated from the analysis 
of decisory processes, political negotiations, and from the actions of individuals involved, 
considering such components as Management and Organization, Attention Models, Infra-
structure and Financing. With the aim to reveal the reality in which the SUS was 
implemented in Bahia, the History and Politics of the formation of this Federative Estate 
was retold. The results points that, nevertheless all initial problems, especially during the 
administration of Governor Antonio Carlos Magalhães, the implementation of SUS in Bahia 
presented evidences considered as positives. After a first moment of centralization and focus 
on the private enterprise, the following periods were from organization and actual 
implementation, yet the maintenance of the Estate function as a service provider, taking too 
long to assume its function as manager and coordinator of the process. The history of 
Bahia’s Estate formation conformed a social reality ruled by the reinforcement to the 
patrimonial State making use of exchanging political favors, what can be considered an 
obstacle to the implementation of democratic and republican public policies. Both the 
decision-making process, marked by political disputes and by the presence of the same 
group in power by 16 years, and the structures of the main implementing institution – 
SESAB – presented precariousness and imposed difficulties to the process of 
implementation and operation of SUS in Bahia. Though, even with deficiencies in the 
organization of the services network and the access to them, it was concluded that have been 
advances in securing the right to healthcare to the population of Bahia.     

 

Keywords: History of  health, Unified Health System (SUS), Public Policies 
Implementation, Bahia. 
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APRESENTAÇÃO 
 

A IDÉIA 
De onde ela vem?! De que matéria bruta 

Vem essa luz que sobre as nebulosas 
Cai de incógnitas criptas misteriosas 

Como as estalactites duma gruta?! 
Vem da psicogenética e alta luta 
Do feixe de moléculas nervosas, 

Que, em desintegrações maravilhosas, 
Delibera, e depois, quer e executa! [...] 

Augusto dos Anjos 
 
 

A ideia é um ponto de partida, é um desejo, é uma motivação, é o que nos impulsiona! 

Para chegar à ideia, fatores concretos, do mundo real, e fatores subjetivos, do plano das 

emoções, interferem e assim foi comigo. 

O objeto: Implementação do SUS no Estado da Bahia. 

A pesquisadora:  uma militante dos movimentos sociais, e em especial, do movimento da 

saúde e ex-servidora da SESAB, no exato período dos anos 90.  

O tempo: o estudo se inicia em 1986 e segue até 2006. Esse período foi escolhido porque se 

refere aos primeiros passos em direção à implantação do SUS no Estado e, bem assim, a um 

momento importante da história brasileira, que foi a transição democrática e, 

posteriormente, ás mudanças estabelecidas por um grupo que governou ao longo de 16 anos 

o Estado da Bahia, representando um pensamento hegemônico no poder do Estado. Também 

coincide com o período da 8º Conferência Nacional de Saúde, marco importante para a 

criação do SUS e a promulgação das Leis 8.080/90 e 8.142/901. O início da análise coincide 

com o final do Governo Waldir Pires e encerra com o primeiro governo Wagner. 

                                                            
1 Estas duas Leis materializam o Sistema Único de Saúde – SUS. 
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O lugar: O Estado da Bahia, sendo o lócus da pesquisa a Secretaria da Saúde do Estado da 

Bahia – SESAB2.  

A pesquisa: desenvolvida dentro de uma perspectiva sócio-histórica.  

O título: A Construção do SUS na Bahia: Uma história da sua implementação: 1990 a 2006.  

Esta é uma das possíveis histórias dos caminhos percorridos para a construção do SUS ao 

longo desses dezesseis anos.   

A história,  aqui entendida como um discurso que se elabora em torno do passado e que, por 

sua vez, vai contribuir para a construção e elucidação do tempo presente. 

Mas, e a motivação?  

Lá, pelo final dos anos 70, mais precisamente em 1979, dois grandes acontecimentos 

marcaram a minha vida militante e, consequentemente profissional: o primeiro foi o 

Congresso de Reconstrução da União Nacional dos Estudantes, e o segundo foi a realização 

da Semana de Estudos de Saúde Comunitária em Vitória – Espírito Santo.  Daí em diante 

não parei mais, nem com a militância política nem com a luta pela garantia do direito à 

saúde, conforme se encontra na Constituição Federal “um direito de todos e um dever do 

Estado”. 

Ao longo da minha vida profissional/militante, procurei aprofundar os meus conhecimentos 

na saúde, inicialmente sem uma direção e, posteriormente, no campo da saúde coletiva de 

forma mais sistemática, até chegar ao objeto. 

                                                            
2 A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia – SESAB, criada pela Lei nº 2.321, de 11 de abril de 1966, e 
modificada pelas Leis nº 7.435, de 30 de dezembro de 1998; 8.888, de 24 de novembro de 2003, 9.831, de 01 
de dezembro de 2005; e 10.955, de 21 de dezembro de 2007, tem por finalidade a formulação da política 
estadual de saúde, a gestão do sistema Estadual de Saúde e a execução de ações e serviços para promoção, 
proteção e recuperação da saúde, em consonância com as disposições da Lei federal nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, que constitui o Sistema Único de Saúde – SUS.  
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Assim, esse objeto, circundou parte de meus pensamentos, vivências e emoções ao longo 

dos 20 anos de SESAB e, particularmente, no Hospital Especializado Octavio Mangabeira. 

O estudo, pretende – com a timidez de quem não pertence a área da História, mas com a 

ousadia de quem está no campo da saúde coletiva e das ciências humanas – analisar algumas 

questões: 

1. Como essa política de saúde, de caráter nacional, e que contou com ampla 

participação de vários setores da sociedade no momento da sua formulação, com 

procedimentos legais definidos e regulamentados, foi implementada na Bahia? 

2. Que dificuldades/obstáculos e possibilidades/facilidades essa política encontrou para 

a sua implementação no Estado? 

O presente trabalho, por certo, não dará conta de responder a todas as questões postas com 

relação aos aspectos da construção/implementação do SUS no Estado, ele tem um tempo de 

execução que impõe alguns limites, entretanto ele poderá servir de subsídio para outros 

estudos que, com certeza, poderão aprofundar aspectos aqui não explorados. 

A proposta é apontar certos elementos que possam elucidar questões relativas à 

implementação do SUS e, para tanto, foi necessário uma apropriação de autores da história 

apresentados, em sua maioria, nas aulas do professor Guerreiro, e de autores das ciências 

sociais. 

Por haver grande proximidade pessoal/profissional com o objeto de estudo, a opção 

escolhida foi seguir um caminho mais descritivo durante as narrativas dos fatos, retomando 

ao final de cada capítulo as considerações preliminares e  na conclusão da tese com  as 

considerações finais, comentários mais analíticos. 
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INTRODUÇÃO  

Contar é muito, muito dificultoso. Não pelos anos que já se passaram. Mas 
pela astúcia que tem certas coisas passadas – de fazer balance, de 
remexerem dos lugares. O que eu falei foi exato? Foi. Mas teria sido? 
Agora, acho que nem não. São tantas horas de pessoas, tantas coisas em 
tantos tempos, tudo miúdo recruzado (GUMARÃES ROSA, 2001).  

 

Diversos estudiosos3 vêm analisando a construção e implantação do SUS como relevante 

inovação no âmbito institucional no campo das políticas sociais. Essa construção vem, 

inclusive, servindo de modelo para a implantação de outras políticas sociais no Brasil, como, 

por exemplo, a política de assistência social. 

Para compreender a dinâmica da política de saúde, faz-se mister uma incursão acerca do que 

seja uma política social, dentro da qual está a política de saúde. Assim, pode-se indagar: O 

que são políticas sociais? E mais, que dilemas se apresentam ao estudarmos ou falarmos de 

uma determinada política social? Quais as estratégias utilizadas para a consolidação e 

implantação de uma política social? Como elas são gestadas e a que interesses atendem? 

Infindáveis são as questões sobre essa temática e, muitos são os percursos a serem seguidos 

nesta caminhada. 

Não obstante, para a compreensão histórica da implementação do SUS, uma trajetória deve 

ser trilhada. Assim, interessa a este estudo problematizar acerca da política de saúde 

enquanto uma política social e como o Estado brasileiro vem criando alternativas que 

facilitem ou dificultem a implantação/implementação do Sistema Único de Saúde, tendo 

como lócus da investigação o Estado da Bahia. 

Para adentrar no universo das políticas sociais, cabe, inicialmente, uma breve incursão sobre 

o sentido da política. Arendt (2006) diz que a política baseia-se na pluralidade dos homens e 

                                                            
3 A exemplo de Paim, 2008; Teixeira, 1993; Mendes, 1995; Fleury, 2007; Scorel, 2005; Campos, 2007,  dentre 
outros. 
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mais, a política trata da convivência dos diferentes. Para a autora, a política surge da 

convivência entre os homens, ela surge entre estes e não é inerente a cada um de per si, mas 

construída através de suas convivências. Ainda com relação à importância da política para as 

relações humanas, afirma: 

A política, assim aprendemos, é algo como uma necessidade imperiosa 
para a vida humana e, na verdade, tanto para a vida do individuo como da 
sociedade. Como o homem não é autárquico, porém depende de outros 
para a sua existência, precisa haver um provimento da vida relativo a todos, 
sem o qual não seria possível justamente o convívio. Tarefa e objetivo da 
política é a garantia da vida no sentido mais amplo (ARENDT, 2006, p. 45 
e 46). 

 

A política, portanto, surge da necessidade de convivência entre os homens, de convivência 

entre diferentes. As diferenças possuem as mais variadas origens: sexo, idade, raça, valores, 

crenças, opiniões, ideologias, estando situadas de formas diversas na sociedade. Todas essas 

diferenças geram conflitos, que, por certo, exigem soluções e equacionamentos e podem, 

segundo Pereira (2008), assumir a forma de coerção (como ocorre nas ditaduras ou nos 

Estados restritos) ou de regulação civilizada (a política como instrumento de consenso, 

negociação e entendimento entre as partes conflitantes, prática utilizada nas democracias ou 

nos Estados ampliados). 

Mas, conceituar e definir política social implica reconhecer que existem valores e 

paradigmas diversos, que essa definição está fundada em ideologias e que a sua 

implementação está ligada ao tipo de Estado que a cria e a implanta, posto que não há 

política neutra.  

Analisar, pois, as políticas sociais como processos e resultados de relações complexas e 

contraditórias e que se estabelecem na contradição entre Estado e Sociedade Civil, ou seja, 

no âmbito das lutas de classes e com base no modo de produção e reprodução do 
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capitalismo, requer um entendimento que vai além da discussão da eficiência e eficácia, mas 

que avança para a compreensão da garantia dos direitos sociais. 

A investigação sob o enfoque do método da critica da economia política 
proposta por Marx consiste, portanto, em situar e analisar os fenômenos 
sociais em seu complexo e contraditório processo de produção e 
reprodução, determinado por múltiplas causas na perspectiva de totalidade 
como recurso heurístico, e inseridos na totalidade concreta: a sociedade 
burguesa (BEHRING & BOSCHETTI, 2006, p. 38). 

 

Através desse ponto de vista da análise, os sujeitos e a política são situados historicamente, 

considerando as relações sociais em seu tempo e espaço, de forma que não há nenhuma 

perspectiva de neutralidade.  

A política social, assim, tem como uma de suas principais funções a concretização de 

direitos de cidadania, conquistado pelas lutas sociais, sob a pressão das lutas de classes e 

amparados pelas leis. 

A Política Social, neste sentido, possui identidade própria, referindo-se à política ação que 

visa atender necessidades sociais cuja resolução requer deliberada decisão coletiva regida 

por princípios de justiça social que devem ser amparados por leis impessoais e objetivas, 

garantidoras de direitos (PEREIRA, 2008). A política social, nesse sentido, está relacionada 

ao Estado, aos governos, às demais políticas públicas e aos movimentos da sociedade. 

Longe de ser a soma de um substantivo com um adjetivo, a política social, é uma área de 

estudo e de ação que lida com diferentes forças em disputa e requer: conhecimento, amparo 

legal, estratégias, organização, necessidades/demandas e pessoas para planejá-la, gestá-la e 

executá-la.  

Considerando a política de saúde enquanto uma política social, Fleury e Ouverney afirmam:  

Ao considerar a política de saúde como uma política social, uma das 
consequências imediatas é assumir que a saúde é um dos direitos inerentes 
a condição de cidadania, pois a plena participação dos indivíduos na 
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sociedade política se realiza a partir da sua inserção como cidadãos 
(FLEURY & OUVERNEY, 2008, p. 23). 

 

A política de saúde pode ser definida, ainda, como: 

A resposta social (ação ou omissão) de uma organização (como o Estado) 
diante das condições de saúde dos indivíduos e das populações e seus 
determinantes, bem como em relação à produção, distribuição, gestão e 
regulação de bens e serviços que afetam a saúde humana e o ambiente. 
Política de saúde abrange questões relativas ao poder em saúde (Politics), 
bem como as que se referem ao estabelecimento de diretrizes, planos e 
programas de saúde (Policy). (PAIM & TEIXEIRA, 2006, p. 74). 

 

Portanto, entender a política de saúde enquanto política social é também compreender os 

padrões de acumulação capitalista e como esta se constitui enquanto política no interior do 

Estado, sob qual forma e, quais circunstâncias, com que forma essa política se efetiva e 

quais interesses estão subjacentes.  

Desta forma, Mehry, afirma: 

[...] para estudar a Saúde Pública como política social deve-se tentar 
desvelar tanto a natureza do conjunto das relações sociais do período em 
estudo, quanto o modo próprio como, no campo das ações de saúde 
coletiva, constituem-se forças sociais que, nas suas lutas, delineiam as 
opções políticas [...] (MERHY, 1992, p. 36) 

 

Para compreender o surgimento da política social no Brasil e, particularmente a política de 

saúde em seu processo histórico, cabe uma breve reflexão acerca da formação do 

capitalismo no país. O Brasil ingressou tardiamente na industrialização, desta forma as 

relações capitalistas se desenvolveram de forma diferente por estas terras, do que em outros 

países de capitalismo central. A sua história apresenta traços de dependência com a 

economia mundial desde o período da colonização, seguido no período monárquico, sem 

contar o peso de construir suas relações de trabalho no regime escravocrata, marcando-o de 

forma perversa. Para Ianni (1989), o maior exemplo desse peso é a condição de trabalho das 
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relações sociais e no ambiente cultural brasileiro, carregados até hoje de desqualificação, a 

qual é definidora da relação entre capital e trabalho no país.  

As desigualdades sociais são grandes no Brasil, caracterizado pela reiterada exclusão das 

classes subalternas historicamente destituídas de cidadania social e política. Aqui, no 

contexto da mundialização do capital, a herança patrimonialista do Estado brasileiro se 

recria, tentando modernizar o atrasado, uma modernização conservadora. 

A política de saúde brasileira é fruto desse processo de lutas sociais, estando relacionada a 

sua evolução social, política e econômica ao longo de sua história.  A lógica do seu processo 

evolutivo foi, assim, determinada pela lógica de um Estado do capitalismo periférico. 

A conquista da saúde como direito, consoante está prescrito na Constituição Federal 

brasileira, é fruto de uma disputa travada através de um movimento hegemônico e contra 

hegemônico4, envolvendo interesses distintos e expressando as diferenças entre as classes 

sociais no Brasil. 

Como reflexo da luta de classes no Brasil e da disputa de grupos antagônicos na sociedade, 

entre o final da década de 70 e os anos 80, ocorreram grandes mobilizações sociais no país, 

fruto do processo de reabertura política com a finalização do Regime Militar. Essa abertura 

política ou processo de transição democrática possibilitou o reaparecimento na cena política 

nacional das mobilizações da classe operária, com as greves do ABC, além de um amplo 

processo de mobilização social com reivindicações as mais variadas.  

                                                            
4 As disputas políticas ocorrem basicamente entre dois polos, de um lado os representantes do modelo 
privatista e na concepção de saúde apenas como a ausência da doença e de outro lado, o Movimento da 
Reforma Sanitária que lutava por outra ordem social e compreendendo a saúde em uma perspectiva ampliada, 
ou seja, de acordo com o art. 2º, § 1º da Lei 8.080/90, como resultante de políticas econômicas e sociais que 
visem a redução de riscos de doenças e outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem 
acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.  
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No bojo desse processo, o Movimento da Reforma Sanitária foi gestado e tomou posição no 

sentido de defesa da saúde como direito de todos e dever do Estado. Paim (2002) define o 

Movimento da Reforma Sanitária como a resultante de um longo movimento em defesa da 

democracia, dos direitos sociais e de um novo sistema de saúde.  

Em 1986, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, por certo, representa esse marco histórico 

para a política de saúde e consequente para a construção do SUS, reafirmando as ideias do 

Movimento da Reforma Sanitária. A 8ª Conferência trouxe, assim, as bases para a criação do 

SUS, ao colocar a saúde como direito de todos e dever do Estado e recomendar a 

organização de um Sistema Único de Saúde, descentralizado e democrático.  

Ante os debates e as deliberações5 da supramencionada conferência, fez-se necessária uma 

reformulação profunda no setor saúde, com a ampliação do seu conceito e as pertinentes 

alterações na via institucional. O conjunto de proposições6 derivadas da 8ª Conferência, foi 

melhor detalhado pela Comissão Nacional de Reforma Sanitária7 e encaminhada para a 

Assembleia Nacional Constituinte que o acolheu na Sub Comissão de Saúde, Seguridade 

Social e Ambiente, na Comissão da Ordem Social e na Comissão de Sistematização.  

Na Bahia, a conformação da política transição democrática do país não foi diferente. As 

mobilizações políticas voltaram às ruas, e as entidades e partidos políticos também 

começaram com as articulações em torno do movimento sanitário. Aqui, destaca-se a 

participação do Movimento de Renovação Médica – REME, a Associação Bahiana de 

                                                            
5 Algumas deliberações merecem destaque, como  a universalização da saúde e o controle social, passando a 
compreender a saúde como um direito. 

6 Dentre as proposições da 8ª Conferência Nacional de Saúde, a mais importante foi a de criação de um 
Sistema Único de Saúde, descentralizado e democrático, com atribuições específicas para cada esfera de 
governo e com a garantia de ampla participação da sociedade civil na formulação, acompanhamento e 
avaliação da política. 

7 Constituída de forma paritária por representantes do governo e da sociedade. 
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Medicina – ABM, movimento dos residentes, Partido Comunista Brasileiro – PCB, Cbes/Ba, 

dentre outros. (MOLESINE, 2011). 

A candidatura de Waldir Pires8 e a sua posterior eleição trazem ações importantes para 

implantação da Reforma Sanitária no Estado. Segundo Paim (2002), no documento que 

embasava o seu projeto de governo, tinha como primeira proposição na área da saúde 

assumir ações estratégicas que contribuíssem para uma Reforma Sanitária na Bahia. Com a 

sua posse, entidades e movimentos sociais ligados a saúde foram convidados para discutir o 

“Programa dos 100 dias”, foi revitalizada a Comissão Interinstitucional de Saúde – CIS e 

assinado o protocolo de intenções para organização do SUDS na Bahia (PAIM, 2002). 

Assume a Secretaria da Saúde o médico Luiz Umberto9. Com a renúncia de Waldir ao 

governo do Estado, em 14 de maio de 1989 o cenário muda e as confluências propiciadas 

pela composição política da Secretaria da Saúde na gestão de Luiz Umberto deixam de 

existir e um novo arranjo político se constitui com o Governo Nilo Coelho.  

A década de 90 caracteriza-se por mudanças no cenário político internacional, com fortes 

rebatimentos nas relações nacionais. Nesse período passa a ocorrer uma rediscussão do 

papel do Estado, traduzindo-se em propostas de novos modelos de políticas sociais. Desta 

forma, antes que fossem implementadas as propostas da reforma social inscrita na 

Constituição Federal, ocorreram, na contra-mão do processo de abertura política do país, 

reformas estruturais10 iniciados no governo Collor de Melo e reafirmadas nos governos 

posteriores.  

                                                            
8 A campanha de governo foi toda focada no Slogan de: GOVERNO DA MUDANÇA. 

9 Uma das lideranças do Movimento da reforma Sanitária na Bahia.  

10 Ou contra reformas, como assevera Behring (2003). 
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Ao longo dos anos 90 foi que o projeto neoliberal tomou força no Brasil e na América 

Latina como um todo, momento em que a reestruturação produtiva se desenvolveu 

intensamente no país. Para Antunes (2005), nessa época, o Brasil integra-se à chamada fase 

da mundialização ou globalização da economia, ampliando grandemente a sua dívida 

externa. Acrescenta-se, ainda, que o país adapta-se externamente ao mundo globalizado e 

desintegra-se internamente, aumentando o grau de dependência aos grandes capitais. Para o 

autor citado, após a década de 90, pode-se dizer que o Brasil passou por um processo de 

“desertificação econômica e social”, com a aceitação acrítica do Consenso de Washington 

pelo governo de Fernando Henrique Cardoso. 

Para Behring (2009), a década de 90 foi marcada pelo neoliberalismo, como uma reação ao 

Keynesianismo e ao Welfare Sate. A autora alude que, em finais dos anos 90, o resultado do 

novo liberalismo é desalentador, em especial do ponto de vista social, pois nega a política 

social, e o que se apresenta na sociedade é o crescimento da pobreza, do desemprego e da 

desigualdade. 

A política de saúde brasileira está materializada, especialmente através do Sistema Único de 

Saúde – SUS.  Com a promulgação da Carta Magna brasileira, reafirmada na Constituição 

Baiana de 1989, e com a sua posterior regulamentação, o SUS é finalmente criado através da 

Lei 8.080/9011 e da Lei 8.142/90, sendo a sua implantação e implementação um grande 

desafio da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia – SESAB.    

Ante todo esse processo cabe questionar como a implantação do SUS foi executada? Quais 

os interesses presentes?  Como se deu o compromisso em efetivar os ideais da Reforma 

Sanitária? E que influências o cenário político existente trouxe para a sua implantação? 

Estas e muitas outras perguntas surgem ao analisar este processo. 
                                                            
11 Lei Orgânica da Saúde – promulgada a 19 de setembro de 1990; Lei  8.142, promulgada a 28 de dezembro 
de 1990 -  delibera sobre o controle social e os repasses financeiros na saúde. 
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Em âmbito nacional existem estudos com relação à historia do SUS, porém, na maioria dos 

casos são trabalhos ligados a histórias de instituições, acerca de certas epidemias e outros 

agravos à saúde e analise do SUS e Reforma Sanitária brasileira12. 

No que diz respeito à história do SUS na Bahia, os estudos apontam para as “micro” 

políticas, ou políticas “setoriais” de saúde13, ou com uma temporalidade limitada, não 

abrangendo todo o percurso que este trabalho pretende abordar, ou então são pesquisas 

muito ligadas a realidades de municípios do estado com destaque para a capital, Salvador. 

Assim, identifica-se uma lacuna com relação a uma pesquisa historiográfica que permita 

uma visão do SUS, tendo como marco os anos 90, quando foram promulgadas as Leis 

8.080/90 e 8.142/90, respectivamente Lei Orgânica da Saúde e a Lei que trata do controle 

social e dos repasses financeiros. 

Partindo dessas considerações iniciais, algumas perguntas aparecem neste trabalho e que 

serão fundamentais para delinear o corpus da presente pesquisa que são:  Como a política de 

saúde, de caráter nacional e que contou com uma ampla participação de vários setores da 

sociedade no momento da sua formulação, com procedimentos legais definidos e 

regulamentados, foi implementada na Bahia? Que dificuldades/facilidades/sujeitos e 

interesses estiveram presentes no processo de implantação do SUS no Estado? 

Para lastrear as perguntas norteadoras, tem-se como pressuposto:  

                                                            
12 Pode-se identificar estudos acerca de instituições, doenças, epidemias e outros agravos a saúde, como os de: 
BERTUCCI-MARTINS, 2005; SOUZA, 2009; FREIRE, 2008; RAGO, 2008, MOTT, 2005; ALMEIDA, 
2006; FERREIRA, 1993; EDLER, 2002; EDLER, 1996; CAPONI, 2004; BENCHIMOL, 2000; ABREU, 
2007; HAMILTON. e FONSECA, 2003; BARRETO, 2008; GUIMARÃES, 2005; LIMA, 1996; SANGLARD, 
2005; e outros autores.  

Reforma Sanitária e SUS: PAIM, 1992, 1994, 2002, 2008;   PAIM e TEIXEIRA, 2006; LEVCOVITZ, LIMA e 
MACHADO, 2001; ELIAS, 1993; MERHY, 1992; UGA, 1989, 2006;  FLEURY, 2007, 2008; AROUCA, 
1975; BUSS, 1995; CAMPOS, 1992, 2007; ESCOREL, 1988, 2005;  FALEIROS, 2006; HOCHMAN, 1993; 
MENDES, 1995, 1996, 2001; AMARANTE, 1998, 2002; e outros autores.   

13 As expressões “micro” política e políticas “setoriais” de saúde, neste estudo, referem-se às políticas de saúde 
mental, saúde da mulher, saúde do idoso, e às demais. 
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O fato da implementação do SUS, na Bahia, ter ocorrido tardiamente, pode ser atribuído ao 

modo de gerir a política, especialmente com o tipo de governo que dominou o Estado e os 

Municípios durante anos, sustentado pela autocracia burguesa baiana. Este modo de 

governar através de um processo de cooptação transformista preocupava-se em manter o 

conservadorismo político, impedindo que formas ampliadas de gestão fossem implantadas, 

uma vez que poderiam ameaçar a continuidade do carlismo, com caráter monocrático e 

concentrador.  

Destarte, a presente tese pretende analisar a implementação do SUS no Estado da Bahia 

(1990 a 2006), bem como contextualizar histórica e politicamente esse processo, identificar 

os principais sujeitos e instituições que participaram dessa construção e avaliar possíveis 

conflitos, tensões, acordos e interesses presentes.   
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1. ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS  

 1.1. QUADRO TEÓRICO 

Como base fundante para a compreensão da presente pesquisa, alguns conceitos devem ser 

elucidados e tomados como referência de análise. Desta forma, faz-se necessário entender 

alguns deles, o que será explicitado a seguir.   

O surgimento do Estado tem sido explicado através das relações econômicas estabelecidas 

na sociedade. É uma construção que não existiu desde sempre, mas uma necessidade 

estabelecida pelo tipo de sociedade e pelo tipo de desenvolvimento econômico que está 

diretamente ligado à divisão da sociedade em classes (GRUPPI, 1980).  

O Estado capitalista, nessa perspectiva, é resultante da divisão da sociedade em classes.  

Originalmente, o marxismo14 enfatizava o caráter de dominação de classe do Estado, 

considerando-o um mecanismo de opressão e de repressão ao proletariado/trabalhador para 

garantir a acumulação e reprodução do capitalismo. Para Gramsci (1980), o Estado é a 

própria sociedade organizada de forma soberana. A sociedade é assim vista como uma 

organização constituída de instituições complexas, públicas e privadas, articuladas entre si, 

cujo papel histórico varia através das lutas e relações de grupos específicos e poderes, que se 

articulam pela busca da garantia da hegemonia dos seus interesses (GRAMSCI, 1980). 

Nessa concepção “ampliada do Estado”, rompe-se com a ideia do Estado enquanto 

representante exclusivo da burguesia, identificando que quem tem a hegemonia do aparato 

estatal deve se preocupar com a questão da legitimidade do governo, pois nenhum poder se 

sustenta só na sociedade política mas também na sociedade civil.  

                                                            
14 Não se trata aqui de um levantamento da obra de Marx acerca de sua concepção de Estado. Foi utilizado 
neste trabalho, apenas, o que se considerou essencial para denotar a linha de avanço que Gramsci opera em 
relação a Marx. 
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Gramsci destaca, ainda, a existência de três elementos essenciais da política ou de qualquer 

ação coletiva e, por certo, presentes na estrutura do Estado: a “existência real de governados 

e governantes, dirigentes e dirigidos”; o partido político, enquanto “o modo mais adequado 

para aperfeiçoar os dirigentes e a capacidade de direção” (1980); e o ‘espírito estatal’. 

O autor italiano chama a atenção, ainda, que, através da existência de dirigentes e dirigidos, 

deve-se ver como pode dirigir do modo mais eficaz e como preparar da melhor maneira os 

dirigentes e como se pode ter ciência da menor resistência dos dirigidos para obter a sua 

obediência.  

Na formação dos dirigentes, é fundamental a premissa: pretende-se que 
sempre existam governados e governantes ou pretende-se criar as 
condições nas quais a necessidade dessa divisão desapareça? Isto é, parte-
se da premissa da divisão perpétua do gênero humano ou crê-se que ela é 
apenas um fato histórico correspondente a certas condições? Entretanto, 
deve-se ter claro que a divisão entre governados e governantes, ainda que 
em última análise se refira a divisão em grupos sociais, existe também, 
sendo as coisas como são, no seio de cada grupo, mesmo socialmente 
homogêneo; pode-se dizer, em certo sentido, que esta divisão é uma 
criação da divisão do trabalho [...] (GRAMSCI, CC, V. 3, 2007, p. 325). 

 

Para Gramsci, a divisão do gênero humano, apresentada como natural ou mesmo benéfica, 

esconde uma outra natureza do ser humano, ou seja, aquela que é determinada pela 

sociedade da mercadoria. Desta forma, aduz que a natureza humana é o conjunto das 

relações sociais. Por conta disso, o que existe é o homem historicamente determinado, com 

um vinculo social. 

A aposta na possibilidade de uma socialização do poder e na formação de novos dirigentes é 

recorrente no pensamento do filosofo italiano.  

[...] a vida estatal é concebida como uma continua formação e superação de 
equilíbrios instáveis (no âmbito da lei) entre os interesses do grupo 
fundamental e os interesses dos grupos subordinados, equilíbrios em que os 
interesses do grupo dominante prevalecem, mas até um determinado ponto, 
ou seja, não até o estreito interesse econômico corporativo (GRAMSCI, 
CC, V. 3, 2007, p. 42). 
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Desta forma, as forças que quisessem disputar o Estado não poderiam adotar uma estratégia 

de assalto à sociedade política, pois ainda que esse assalto fosse vitorioso não se teria 

conquistado o poder. Para Gramsci, a conquista do poder pressupõe a hegemonia. 

Um grupo social pode e mesmo deve ser dirigente já antes de conquistar o 
poder governamental (é essa uma das condições principais para a própria 
conquista do poder); depois, quando exerce o poder, e mesmo que o 
conserve firmemente nas mãos, trona-se dominante, mas deve continuar a 
ser também dirigente. (GRAMSCI, CC, V. 5, 2002, p. 62, 63) 

 

A hegemonia também se apresenta como uma condição instável, sempre sujeita a alterações 

em sua correlação de forças, pois para toda hegemonia há restrições e pode haver contra 

hegemonia. Para que um grupo ou classe seja hegemônico não basta ser dominante através 

do Estado, tem também que controlar e economia. Assim, as relações entre as esferas da 

economia, do Estado e da sociedade civil são imbricadas, dinâmicas e dialéticas, 

influenciando e sendo influenciadas. Assim, o exercício da hegemonia pressupõe não só o 

uso da força como a construção de valores, estabelecendo o consenso na sociedade. 

Gramsci, nas suas análises acerca do Estado e da construção de processos hegemônicos, traz 

uma concepção importante no seu pensamento que é a de sociedade civil e sociedade 

política. 

A expressão “sociedade civil” aparece constantemente nos escritos de Gramsci. Ainda que 

utilizado de formas diversas, pode-se compreender o sentido que o filosofo sardo quis 

imprimir. O entendimento adequado dessa categoria relaciona-se a dois elementos básicos 

no pensamento do autor: a concepção ampliada de Estado; e conceito de hegemonia. 

Para Coutinho (2007), o conceito de sociedade civil em Gramsci é forma com que este 

enriquece a teoria Marxista do Estado, chamando sociedade civil os aparelhos privados de 

hegemonia. Destarte o autor chama atenção de que: 



 

 

35

[...] o Estado em sentido amplo, “com novas determinações”, comporta 
duas esferas principais:  a sociedade política (que Gramsci também chama 
de “Estado em sentido estrito” ou “Estado-coerção”), que é formada pelo 
conjunto dos mecanismos através dos quais a classe dominante detém o 
monopólio legal da repressão e da violência e que se identifica com os 
aparelhos de coerção sobre o controle das burocracias executiva e policial-
militar; e a sociedade civil, formada precisamente pelo conjunto das 
organizações responsáveis pela elaboração e/ou difusão das ideologias, 
compreendendo o sistema escolar, as Igrejas, os partidos políticos, os 
sindicatos,  as organizações profissionais,  a organização material da 
cultura (revistas, jornais, editoras, meios de comunicação), etc. 
(COUTINHO, 2007, p. 127). 

 
No Brasil, o conceito de sociedade civil, na perspectiva gramsciana, chega por volta dos 

anos 70 quando se inicia o processo de deterioração da ditadura Militar. Para Coutinho 

(2006), o regime autoritário não conseguiu conter a sociedade civil que foi paulatinamente 

se expandindo e pressionando para a abertura política, apesar da repressão pela via terrorista 

do Estado tendo o medo o seu carro chefe de controle e coerção. Desta forma, quando a 

repressão apenas se torna inviável, dá lugar ao surgimento dos projetos de abertura política 

no país e consoante o autor acima citado, encaminhados “pelo alto” e baseados em duas 

iniciativas correlatas: 

a) Na tentativa de adotar uma ação repressiva mais seletiva, voltada 
“apenas” contra os setores mais radicais da sociedade civil; b) no 
esforço para cooptar os segmentos mais moderados dessa 
sociedade civil, incluindo-os subalternamente no bloco do poder.   
(COUTINHO, 2006, p. 44) 

 

O desenvolvimento capitalista, no Brasil, ocorreu de forma gradual e pelo alto. Por um lado 

houve a transformação da propriedade latifundiária em empresa capitalista agrária e por 

outro, a internacionalização do mercado interno, destacando a participação do capital 

estrangeiro que contribuiu para reforçar a conversão em país industrial moderno.  

No caso brasileiro, o autor aponta a instauração da Ditadura de Vargas em 1937, como 

exemplo de transformações pelo alto, onde as classes dominantes optaram por 

“restaurações”, produzindo importantes modificações na composição das classes.   
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Assim, após um período de agitação política pela classe operária (com lutas por direitos 

sociais e civis) que se iniciava em 22 com a criação do PCB e da primeira revolta militar 

tenentista e com a vitória da oligarquia agrária dominante, ligado à produção do mercado 

interno, á frente da chamada Revolução de 30, levou à formação de um novo bloco de poder. 

Como as massas populares continuaram marginalizadas, buscaram uma articulação contra a 

revolução instaurada em 30, apesar de possuírem uma frágil organização política. Essa 

iniciativa foi reprimida com facilidade pelo governo que utilizou como pretexto para a 

instauração da Ditadura de Vargas. Apesar de seu caráter repressivo e de sua influência 

fascista o Estado Novo de Vargas trouxe um crescimento da industrialização brasileira e 

promulgou conjunto de leis trabalhistas, reivindicação antiga da classe trabalhadora (apesar 

de impor uma estrutura sindical corporativista e atrelada à estrutura do Estado). Neste 

sentido, segundo a concepção gramsciana, a ditadura de Vargas pode ser definida como uma 

“revolução passiva” ou uma “restauração progressista”. 

Gramsci (1980), na sua análise da historia italiana não se limitou à utilização da expressão 

“revolução passiva” aos períodos de consolidação do capitalismo, aplicou também para 

explicar a passagem da fase concorrencial à fase monopolista do capitalismo. 

Essa análise pode ser também utilizada para compreender o período brasileiro pós 64 que 

não se caracteriza como um regime fascista “clássico”. Entretanto vale esclarecer que seus 

objetivos de política econômica têm fortes semelhanças com os do fascismo italiano. O 

governo ditatorial instaurado nesse período favoreceu a expansão do capitalismo 

monopolista no Brasil, mantendo o principio do lucro privado e conservando o poder das 

classes dominantes tradicionais (burguesia industrial e financeira e do setor latifundiário). 

Para Coutinho (2007), o regime militar tecnocrático conseguiu, em alguns momentos 

conquistar consensos entre setores da classe média e isso ocorreu porque assimilou e deu 
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respostas a algumas das demandas dos grupos sociais derrotados em 64. A “revolução 

passiva” pode ser entendida como a forma que a classe dominante tem de se manter no 

poder e, consequentemente, fazer o capitalismo crescer, através de uma transformação pelo 

alto (uma forma de reação aos movimentos populares, reais ou potenciais). 

Coutinho traz a afirmação de que o conceito de “revolução passiva” é de fundamental 

importância para não apenas compreender episódios capitais da história brasileira, como 

também o processo de transição à modernidade capitalista e o surgimento e crescimento do 

capitalismo monopolista. Chama atenção para causas-efeitos (indicados por Gramsci) da 

“revolução passiva”: o fortalecimento do Estado em detrimento da sociedade civil e a prática 

do transformismo como forma de desenvolvimento histórico que implica na exclusão das 

massas populares. 

A “ditadura sem hegemonia”, para se manter necessitaria utiliza da coerção, o que em longo 

prazo traria prejuízos ao seu funcionamento. Gramsci indicou como se obtém esse consenso 

mínimo, no caso da transição pelo alto, que seria o “transformismo”: 

[...] transformismo, isto é, da assimilação pelo bloco no poder das frações 
rivais das próprias classes dominantes ou até mesmo de setores das classes 
subalternas (COUTINHO, apud GRAMSCI, 2007, p. 205).  

 

Os dois tipos de transformismo apontados pelo filósofo italiano podem ser identificados na 

história brasileira. A modalidade “molecular” – personalidades políticas singulares 

elaboradas pelos partidos democráticos se incorporam à classe política conservadora 

moderada, sem intervenção das massas populares na vida estatal – e a modalidade 

“moderada” – transformismo de grupos radicais inteiros que passam para o campo 

moderado são identificados no Brasil, sendo que a molecular desempenhou um papel 

decisivo na vida cultural do país através da assimilação pelo Estado de um grande número 

de intelectuais que representavam os valores das classes subalternas. 
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Também se pode identificar, segundo Coutinho, na história brasileira, tentativas de 

assimilação de grupos inteiros ou classes sociais de oposição, sob o manto do populismo e 

da legitimação carismática tendo maior destaque no segundo governo Vargas e no governo 

Kubitschek. O sucesso desses períodos ocorreu, em especial, pela política nacional 

desenvolvimentista, pautada por processos de industrialização acelerada com base na 

substituição de importações. 

O Estado brasileiro que, segundo a análise gramsciana, passou por alguns momentos de 

mudança pelo alto, ou processos de revolução passiva, desde a Constituição de 1891 adotou 

o modelo federativo, é formado por unidades federadas.  O poder público é dividido entre a 

União, os Estados membros, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas fontes 

legislativas (que são o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas e as Câmaras de 

Vereadores) (art. 18 a 32 da CF/88). 

No Federalismo brasileiro, a organização política é, atualmente, tripartite, pois, além da 

União e dos Estados, inclui os municípios como entidades estatais, com autonomia político-

administrativa reconhecida pela Constituição Federal, nos artigos 29 a 31. A outorga 

Constitucional de autonomia municipal, segundo Simões (2007), é uma peculiaridade do 

federalismo brasileiro, tanto que o artigo 1º da Constituição Federal diz que a federação 

brasileira é a união indissolúvel dos Estados e dos Municípios. A instituição do regime 

federado direciona e formaliza as instituições constitucionais da saúde, da previdência e da 

assistência social. As suas respectivas leis orgânicas evidenciam a repartição de 

competências, atribuições e responsabilidades nos níveis federal, estadual e municipal. 

Na distribuição de funções entre os entes federados, a União está encarregada das funções de 

financiamento e de formulação da política nacional, bem como da coordenação das ações 

intergovernamentais. Desta forma, percebe-se que o governo federal, através do Ministério 
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da Saúde, tem autoridade para tomar as decisões mais importantes na política de saúde. 

Assim, as políticas implementadas pelos governos estaduais e municipais são fortemente 

dependentes das transferências federais e das regras definidas pelo Ministério da Saúde 

(ARRETCHE, 2004). 

A autora afirma que a edição de portarias ministeriais tem sido o principal instrumento de 

coordenação das ações nacionais em saúde, no período pós Constituinte. Isto quer dizer que 

a principal arena de formulação da política nacional tem sido o próprio poder executivo e, de 

uma forma menor, o Congresso Nacional. Estas portarias visam condicionar as 

transferências federais à adesão de estados e municípios aos objetivos da política federal.  

Acrescenta, ainda, que, ante essa dependência de agenda política por parte dos governos 

estaduais e municipais, ao longo dos anos 90, o Ministério da Saúde conseguiu conquistar a 

adesão dos governos estaduais e municipais ao SUS.  

Em maio de 2002, 5.537 dos 5.560 municípios brasileiros − 99,6% do total 
− haviam assumido a gestão parcial ou integral dos serviços de saúde. No 
ano 2000, os municípios brasileiros foram responsáveis, em média, por 
89% do total da produção ambulatorial no Brasil, com um desvio padrão de 
19% (consideradas todas as categorias de provedores). Em 2000, 84% da 
rede ambulatorial estava sob responsabilidade dos municípios, média esta 
acompanhada de desvio padrão decrescente. Isto é, a rede e a produção de 
serviços ambulatoriais se tornaram basicamente municipais, o que não era 
absolutamente a realidade da distribuição destes serviços no início dos anos 
90 (MARQUES e ARRETCHE, 2003, p. 65). 

 

Ainda para Marques e Arretche (2003), para que os entes federados implantem as políticas 

públicas, são necessárias instituições que possam desempenhar as funções de órgãos 

executores da política, bem como estratégias de gestão e execução.  

Testa (1989) afirma que a saúde não é um campo neutro e analisa as diferentes formas que o 

poder adquire nas organizações de saúde, como um espaço de disputas entre diferentes 
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sujeitos sociais individuais ou coletivos. Para o autor, a construção ideológica do sujeito é 

fruto da relação de seus trabalhos abstratos e consequência das condições em que se 

desenvolve seu processo de trabalho (relações sociais de produção). Nessa abordagem, 

ganha destaque o planejamento atrelado à problemática dos processos de trabalho em saúde.  

Para Testa (1989) a possibilidade de mudança nas relações de poder estabelecidas no interior 

das organizações está na realização de um diagnóstico ideológico, isto é, na identificação 

dos grupos com desigualdades de acesso a algum tipo de poder e intervir sobre essas 

situações. 

Em outro trabalho, Testa (1992) afirma a necessidade de articular diversos elementos para 

atingir a mudança na saúde. Ao discutir os conceitos de significado, sentido, constituição e 

determinação, conclui que: 

[...] os componentes mais ligados com a mudança estão – relativamente – 
mais no âmbito da vida cotidiana que da ciência, sendo em parte históricos 
e em parte correspondendo aos sentimentos; ao contrário dos componentes 
mais conservadores [...] (TESTA, 1992, p. 113). 

 

O autor destaca a importância da mudança social nas ações governamentais ligadas à saúde, 

alegando que esse processo deve ser pensado como uma prática histórica, através da 

discussão das estratégias de transformação social historicamente gestadas.   A análise desses 

processos históricos mostra uma combinação de estratégias de ocupação de espaços (guerra 

de trincheiras) e de enfrentamento (assalto ao poder) (TESTA, 1995).  

Assim, ao se articular a guerra de trincheiras e assalto ao poder, fala-se de distribuição de 

poder, de sujeitos coletivos dentro de um processo histórico, levando em conta necessidades 

e a mobilização de vontades. 
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Considerando a importância de se compreender a implantação da política de saúde na Bahia, 

materializada através do SUS, o referencial teórico descrito acima, poderá elucidar esse 

percurso histórico e levantar outras questões. 

 

 

  1.2. ESTRATÉGIA METODOLÓGICA  

Será realizado um estudo de caso histórico da implantação do SUS no Estado da Bahia, 

tendo como lócus privilegiado da pesquisa a Secretaria da Saúde – SESAB, no período 

compreendido entre 1986 a 2006. Para tanto, foram consideradas as determinações do 

contexto geral, sobre um processo de implementação de políticas públicas, da política de 

saúde materializada no Sistema único de Saúde.   Para tanto, foram levadas em conta fontes 

documentais importantes na construção da política de saúde baiana.    

A condução de um trabalho dessa natureza não poderia prescindir de um enfoque que 

contemple as preocupações da História Contemporânea, compreendendo aí a história dos 

tempos atuais (Chauveau e Tétart – 1999). Dessa forma, sobressai a necessidade de lidar 

com fontes qualitativas que revelem aspectos subjetivos em torno do tema. Para atender a 

esse propósito, dispõe-se de algumas fontes de dados em acervos existentes, como os 

documentos da SESAB, de outras bases de dados e em trabalhos acadêmicos e revistas 

cientificas da saúde pública.  

Nesse estudo, será feita uma abordagem de um período próximo, com fontes proteiformes e 

construídas recentemente. Nessa perspectiva, Fernandes (2004) assinala que o historiador do 

tempo presente possui um envolvimento temático e uma proximidade temporal com o objeto 

de estudo, não possuindo ilusões quanto a sua objetividade e imparcialidade, estando o 

historiador imerso em seu tempo. 
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Para reconstruir a história da implementação do SUS na Bahia serão utilizadas fontes 

documentais, localizadas em artigos, livros e produções acadêmicas, planos estaduais de 

saúde, legislações pertinentes à organização administrativa da saúde no Estado, relatórios 

Institucionais da SESAB, bem como outros documentos relevantes identificados no decorrer 

da pesquisa.  A fonte histórica é aquilo que coloca o pesquisador diretamente em contato 

com o seu problema. Ela é o material através do qual o pesquisador analisa uma sociedade 

no seu tempo. A fonte, na concepção histórica pode preencher uma das funções a seguir: 

meio de acesso aos fatos históricos, ou ela é o próprio fato histórico (BARROS, 2009). 

A história do tempo presente também chama a atenção para a importância do sujeito e 

revitalização da história política, valorizando as narrativas biográficas e trajetórias de vida, 

tendo o individuo como sujeito protagonista da história. 

A pesquisa terá abordagem qualitativa, o que propiciará condições de conhecer o processo 

histórico e a trajetória percorrida pelos sujeitos protagonistas desta história. A análise dos 

dados poderá auxiliar na revelação de elementos subjetivos referentes ao tema.  

É a partir dos vestígios preservados pelo tempo que a história é construída/reconstruída. A 

relação do historiador com as fontes é uma das bases sobre as quais se edifica a pesquisa 

histórica, pois as fontes são a matéria-prima básica do historiador, indispensáveis para a 

reconstituição do passado. Esta é uma construção do historiador, portanto, parte da operação 

historiográfica. 

A construção do plano de análise será feita com base nos seguintes itens: Leitura repetida do 

material; Elaboração de um roteiro de temas; Identificação de temas previstos e outros que 

venham a surgir durante a análise. 
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Quadro 1 – Relação de Governadores e Secretários de Saúde no Estado da Bahia – 
Período – 1986 a 2006 

Período  Governador  Secretario  Plano Estadual de Saúde 

1986 a 1990 Waldir Pires Luiz Umberto  1988 – 1991 

1990 a 15 de março de 
1991 

Nilo Coelho Herval Pina Ribeiro 1988 – 1991  

15 de março de 1991 a 01 
de janeiro de 1995 

 

Antonio Carlos 
Magalhães 

Ruy Trindade 

Antonio Imbassahy 

Otto Alencar  

Jardivaldo Batista 

1992 – 1995  

01 de janeiro de 1995 a 
01 de janeiro de 1999  

Paulo Souto José Maria de Magalhães 
Netto 

1996 – 1999  

01 de janeiro de 1999 a 
01 de janeiro de 2003 

César Borges 

Otto Alencar 

José Maria de Magalhães 
Netto 

Raimundo Perazzo 

2000 – 2003  

01 de janeiro de 2003 a 
01 de janeiro de 2007 

Paulo Souto José Antonio Rodrigues 
Alves 

2004 – 2007  

Fonte: Conselho Estadual de Saúde – CES – 2011  

 

 

1.3.  FONTES  

Foram utilizadas as fontes documentais para a construção deste estudo, com prioridade nos 

documentos oficiais dos órgãos públicos (órgãos públicos da saúde, leis, atas, planos de saúde, 

dentre outros e documentos de outros órgãos governamentais); livros, artigos e publicações que 

auxiliem na pesquisa; fotos, documentários, dentre outros. 

A metodologia empregada na presente pesquisa serviu para a construção e a apreensão do 

objeto de estudo, bem como para a verificação do pressuposto que propiciou as conclusões 

aqui alcançadas. Consistiu basicamente em: a) análise bibliográfica e o diálogo com a 

literatura científica visando à delimitação teórica e metodológica da pesquisa, bem como a 
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construção do objeto de pesquisa e dos aspectos a serem analisados; b) observação empírica 

e a análise de documentos, para a apreensão do objeto de estudo em seu contexto. 

No primeiro ponto, trata-se de um caminho trilhado por todo e qualquer pesquisador que 

quer construir um trabalho acadêmico. Esse trabalho está presente de modo transversal ao 

longo de toda a pesquisa e corrobora para responder às perguntas norteadoras e às 

conclusões que finalizam este estudo.  

 Quando o pesquisador abre a cortina científica e observa o que é produzido fora desse 

mundo, ainda que com critérios e métodos científicos, fica atento com a riqueza tanto em 

quantidade como em qualidade reveladora do que foi registrado no mundo da vida, no 

cotidiano do funcionamento da sociedade e suas instituições. Evidentemente, esse registro 

sempre será parcial, pois jamais apreenderá a realidade em sua totalidade. 

Daí, o método da análise documental privilegiado na presente tese. 

Grande parte do que foi observado e estudado está registrada em documentos que foram 

classificados e selecionados. A classificação visou estabelecer as diferenciações entre os 

documentos analisados, considerando, inclusive, que para o objeto estudado há, 

evidentemente, documentos que ganham maior importância que outros. Assim são adotadas 

as seguintes definições de documentos: 

a) leis e regulamentos: nessa categoria entra toda a normatização do SUS desde a CF, 

passando pelas leis e pelas normas nacionais, até chegar à normatização estadual; 

b) instrumentos de gestão e pactos entre os gestores: aqui são considerados Planos Estaduais 

de Saúde, Relatórios de Gestão; Atas do Conselho Estadual de Saúde, Atas da CIB e outros 

documentos importantes encontrados durante a pesquisa. 
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1.4. COMPONENTES DE ANÁLISE  

Para análise dos dados coletados na pesquisa serão levados em conta os seguintes aspectos, 

para cada período histórico estudado, ou seja, quatro gestões da Secretaria Estadual de 

Saúde, lócus do presente trabalho: 

Gestão e Organização; Modelos de Atenção; Infraestrutura e Financiamento. 

Estes componentes estão presentes nas análises dos períodos históricos, optando-se 

por fazer um texto sem subdivisões que evidenciassem cada um dos componentes, com o 

escopo de não perder a historicidade da narrativa. 

 

 

1.5. ASPECTOS ÉTICOS  

Para realização da pesquisa o projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do 

Instituto de Saúde Coletiva da UFBA, seguindo as recomendações e normas do Conselho 

Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) a respeito de pesquisas que envolvem seres 

humanos, sendo aprovado em março de 2011.  

A pesquisa seguiu a Resolução 196/96 e, recentemente, pela Resolução 466/201 ambas do 

Conselho Nacional de Saúde que regulamentam as Normas Reguladoras e Diretrizes da 

pesquisa com seres humanos, levando-se em conta a liberdade de participação dos atores 

sociais envolvidos, o sigilo e a sua autorização para participar do trabalho investigativo, 

salvo quando os mesmos manifestem desejo contrário em se tratando de informações 

relacionadas com o exercício de cargos públicos. 

 

 



 

 

46

2. FORMAÇÃO POLÍTICA DA BAHIA ATÉ O LIMIAR DOS ANOS 90 

 

Até a década de 1950, a Cidade15 da Bahia e o seu Recôncavo permanecem 
compondo um espaço coeso, essencialmente tradicional. Ainda é a Bahia 
do saveiro, do terno branco, da vegetação exuberante, das ruas que se 
espreguiçam sob o sol. Tempos do chamado “enigma baiano”. Mas, a partir 
da década de 1960, tudo muda. Surgem estradas e distritos industriais, 
Avenidas, trevos e túneis. A cidade da Bahia explode para todos os lados, 
experimentando problemas e tensões até então inéditos (RISÉRIO, 2004, p. 
455). 

 

A formação social e política da Bahia tem algumas peculiaridades que merecem um 

mergulho em sua história e uma compreensão acerca de aspectos que envolvem as relações: 

poder/política/dominação. Para tanto, faz-se necessário retomar e descortinar aspectos 

singulares desse processo histórico.  

O autor Antonio Risério (1993), faz referência à existência de um “mito baiano”, cuja força 

e longevidade compreende que estejam presentes em um tripé que reúne história, encantos 

naturais e urbanos e as suas expressões culturais. Para Risério, a história é o fundamento da 

condição de mito: a Bahia é o território primeiro do Brasil e, assim, a sua formação política 

teve uma influência direta de Portugal, o que, por certo, traz alguns aspectos que não estão 

presentes na constituição dos demais estados brasileiros.  

Outro aspecto relevante no processo histórico da Bahia é o chamado “enigma baiano16”, 

expressão cunhada por Otávio Mangabeira e utilizada por Pinto de Aguiar e outros 

                                                            
15 Bahia? A cidade ou a Província? O Estado sempre se chamou de Bahia, porém, a capital, teve sete 
denominações: São Salvador, Salvador da Bahia, Bahia, Bahia de Todos os Santos e, por fim, São Salvador da 
Bahia de todos os Santos (MATTOSO, 1992, p. 41).  Hoje, a cidade se chama de Salvador, mas seus habitantes 
mais velhos e moradores dos municípios localizados no interior ainda a chamam de Bahia. Utilizamos a  
expressão “cidade da Bahia”, pela força política que a capital do Estado exerceu e ainda exerce nos demais 
municípios. 

16 PINTO DE AGUIAR, Manoel. Notas sobre o “Enigma Baiano”. Revista Planejamento. V 5, N. 4, 
outubro/dezembro. Governo do Estado da Bahia. Secretaria do Planejamento, Ciência e Tecnologia, 1977. 
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estudiosos da economia baiana a exemplo de Rômulo Almeida, que se refere ao atraso 

econômico e posteriormente político experimentado pelo Estado em meados do século XIX. 

São muitas as questões colocadas na formação social, econômica e política do Estado que 

foi a raiz do Brasil, do Estado que teve a primeira capital do Brasil e que podem, através da 

leitura do passado, sustentar uma reflexão que, certamente, traga elementos para 

compreender a história recente.  

 

 

2.1. A COLÔNIA E O IMPÉRIO NA BAHIA  

Salvador se ergue com arrogância sobre uma costa rochosa, verdadeiro 
promontório com setenta metros de altura, que fecha e domina uma ampla 
baia semeada de ilhas e ilhotas (MATTOSO, 1992, p.41 ). 

 

A dominação portuguesa no Brasil teve um peso importante na sua formação social e 

política. A história portuguesa, marcada pela supremacia do rei, teve a sua relação política 

forjada pelas relações entre rei e súditos, conforme segue:  

O rei, como senhor do reino, dispunha, instrumento de poder, da terra, num 
tempo em que as rendas eram predominantemente derivadas do solo. 
Predomínio, como se verá, não quer dizer exclusivismo, nem a sede 
dinâmica, expressiva da economia. A Coroa conseguiu formar, desde os 
primeiros golpes da reconquista, imenso patrimônio rural (bens 
"requengos', "regalengos", "regoengos", "regeengos"), cuja propriedade se 
confundia com o domínio da casa real [...] (FAORO, 2001, p. 14). 

 

Portugal, assim como o resto da Península Ibérica, estava muito longe do capitalismo que 

dava os seus primeiros passos em outros países da Europa. Portugal, ao contrário, mantinha 

os privilégios feudais nas suas capitanias, que só no estado da Bahia existiam 5 (cinco). A 

concessão de terras representava poder, além de propriedade, característica do período 

feudal. 
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A Coroa não confiou a empresa a homens de negócios, entregues 
unicamente ao lucro e a produção.  Selecionou, para guardar seus vínculos 
públicos com a conquista, pessoas próximas ao trono, burocratas e 
militares, letrados ou guerreiros provados na Índia, a pequena nobreza 
sedenta de glórias e riquezas. Numa faixa de cento e noventa e cinco léguas 
de litoral, a borda do mar, de Itamaracá a São Vicente, desenvolveu-se toda 
a vida do século XVI. Ai se cumpriram os propósitos iniciais das 
capitanias: defesa da costa e internamente nos sertões, internamento 
paulatino e mediante autorização administrativa (FAORO, 2001, p. 143). 

 

Em 1549, é inaugurado o Governo Geral na capital da Colônia portuguesa com função 

tríplice: militar, política e administrativa. O Governo Geral foi criado como um centro de 

poder na Colônia na perspectiva do absolutismo monárquico em avanço na Europa no século 

XVI, tornando a cidade de Salvador a capital da Colônia, entretanto o interesse de Portugal 

era militar, mas, sobretudo, fiscal, sem uma preocupação maior com a ordem administrativa 

e as relações de poder dentro das capitanias. Para Portugal, interessava a manutenção da 

ordem e da paz, porém sem uma preocupação com os métodos utilizados para garantir esse 

status. Assim, as milícias eram mantidas pelos “donos do poder” local e tinham a função de 

guardar as estradas, capturar escravos e fazer respeitar as leis (MATTOSO, 1992, p. 43). 

Desta forma, percebe-se que o poder privado na condução da administração pública está 

presente desde o Brasil Colônia, com a possibilidade de expandir-se livremente. 

Salvador, capital da Colônia, será um espaço de não produção, mas de controle: do 

comércio, desde cedo e da burocracia colonial, como consequência tanto do controle sobre o 

próprio comércio quanto do território. Não produz nada para exportar, porém é onde se 

formam e se reproduzem as relações de classe, com as mucamas para servir as sinhazinhas, 

com os negros para os serviços domésticos.  

A marca do excedente? As 365 igrejas de Salvador, sua pompa e sua 
glória: o despojamento externo e a ostentação interna, barroco simples de 
fora, barroco glorioso de dentro. [...] O movimento contraditório de uma 
economia cujo motor estava fora, na demanda externa de açúcar e nas 
deslocações dos espaços de produção, mas em que parte do excedente 
permanecia interno. Mais: a própria mercadoria “escravo” no centro do 
comércio (OLIVEIRA, 2003, p. 27). 



 

 

49

 

Oliveira (2003), ao analisar a constituição das classes sociais em Salvador, através de uma 

perspectiva dialética e marxista, traz o argumento de que as classes podem ser resultado de 

“produção” ou de “transformação”, assim, afirma que, no Nordeste, a classe operária será 

produzida, enquanto a burguesia será o resultado da transformação da antiga aristocracia. O 

que pode ser identificado, em especial em Salvador e na Bahia como um todo levando-se em 

conta a influência da divisão social da coroa portuguesa. 

Para melhor explicitar a sua analise acerca das classes sociais na Bahia, Oliveira apresenta a 

seguinte reflexão: 

[...] Além da teorização de Gramsci, que buscou recolocar a política como 
uma dimensão essencial do movimento, pode-se considerar também a 
proposição de Bourdieu, que põe em relação a objetividade da infra 
estrutura e a subjetividade de suas representações. É esta questão da 
relação das classes, no seio do movimento dialético de sua constituição 
enquanto divisão social, que é o fundamento desta d’emarche. As classes 
não se constituem em si, nem mesmo para si, mas para as outras. A grande 
polêmica a propósito da “consciência de classe” não pode em nenhum caso 
ser corretamente interpretada enquanto “autoconsciência”, pois são as 
consciências recíprocas das classes entre elas que irão, em definitivo, 
desaguar na “consciência de classe”. E este movimento de re-conhecimento 
é, sem dúvida o espaço da política (OLIVEIRA, 2003, P. 17, 18). 

 

Para Faoro (2001), a sociedade colonial é dominada por uma minoria, que disciplina e 

controla os núcleos populacionais, mantendo-se e articulando-se sobre uma estrutura de 

classe. Para esse autor, a estrutura patrimonialista, definida na expansão marítima e 

comercial de Portugal é que nutre a ordem burocrática e dos que estão no comando político 

da Colônia.  

A Bahia, na condição de capital da Colônia, cresce economicamente e fortalece o seu poder 

político, dominando uma grande dimensão do território brasileiro17 por mais de três séculos. 

                                                            
17 O controle da Bahia se estendia do Piauí, Pernambuco, Pernambuco, norte de Minas Gerais e São Paulo 
(MATTOSO, 1992). 



 

 

50

Este poder político propiciou às camadas dominantes locais força para pleitear o 

rompimento do pacto colonial18. 

Com o seu poder econômico e político, a Bahia, esteve no centro dos movimentos mais 

importantes do país19 na perspectiva de implantar um regime com mais liberdades e 

igualdades sociais, rompendo os laços coloniais e com ideias muito próximas da estrutura de 

uma república; entretanto, na maioria dos Estados o movimento não rompe com a estrutura 

escravocrata e agrária, porque a classe dominante, e que dominava a política, era composta 

por fazendeiros e mineradores20.  

A conjuração dos Alfaiates é a culminação de uma série de movimentos 
contra a escorcha colonial ocorrida na Bahia desde 1711 como o “Motim 
do Maneta”. Em 1820 a Bahia adere à “Revolução Constitucionalista” de 
Portugal contra a monarquia absoluta. Uma vez já na Corte, os 08 
representantes baianos, juntamente com os de São Paulo e Pernambuco vão 
defender a independência do Brasil (PINHEIRO, 1999, p. 55). 

 

Desde o descobrimento até a instalação do império, o Brasil não dispunha de nenhum 

modelo de atenção à saúde da população e nem mesmo o interesse, por parte do governo 

colonizador (Portugal), em criá-lo. Deste modo, a atenção à saúde limitava-se aos próprios 

recursos da terra (plantas, ervas) e, àqueles que, por conhecimentos empíricos (curandeiros), 

desenvolviam as suas habilidades na arte de curar. Esta foi a época das pestes 

(BENCHIMOL, 2000; EDLER, 1996; FINKELMAN, 2002). 

                                                            
18A política do pacto colonial estabelecia que a colônia ficaria reduzida à condição de fornecedora de matérias 
primas e  gêneros da lavoura tropical e compradora de manufaturados através da metrópole – somente navios 
portugueses podiam aportar no Brasil (PINHEIRO, 1999). 

19 Inconfidência Mineira –  1788 (Minas Gerais); Conjuração dos Alfaiates –  1798 (Bahia) e Revolução 
Pernambucana – 1817 (Pernambuco). 

20 Na Bahia, houve, também,  participação popular na Revolta de 1798, com a participação de alfaiates, 
sapateiros, negros libertos, dentre outros e tinha como objetivo criar um regime mais liberal que o existente, 
antiescravista e local.   
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A vinda da família real ao Brasil criou a necessidade da organização de uma estrutura 

sanitária mínima, capaz de dar suporte ao poder central que se instalaria na cidade do Rio de 

Janeiro. Com a família real em solo brasileiro, a situação de saúde recebe outra atenção, 

sendo instalada escola de medicina nos Estados da Bahia21 e no Rio de Janeiro22, sendo um 

passo importante para se pensar a saúde no país23. 

A Bahia alcança o império brasileiro com atraso em relação ao Rio de Janeiro, São Paulo e 

Minas Gerais, pois a Independência da Bahia só vai ser concretizada aos dois de julho de 

1823, quase que um ano depois dos demais estados do país.  

Fortalecida pela vitoria e participação na batalha pela independência brasileira, a classe 

dominante baiana, apesar de dividida, apresenta restrições ao regime monárquico, pleiteando 

uma maior autonomia para a Bahia.  

Vitoriosos na campanha militar, os proprietários baianos – senhores de 
engenho, plantações de cana, fumo e algodão, donos de currais de gado e 
de milhares de escravos – estavam politicamente divididos. A maioria 
desejava total adesão ao Imperador Pedro I, de quem esperavam força e 
ordem para garantir a submissão dos escravos. Uma pequena minoria 
apresentava restrições ao regime monárquico e queria completa autonomia 
para a província da Bahia, que só deveria se unir ao império em defesa da 
segurança do Brasil, todavia mantendo sempre o direito de ter o seu 
próprio Executivo, Legislativo e Judiciário (TAVARES, 2008, p. 256). 

 

Com o seu poderio econômico, a Bahia achava-se com força suficiente para determinar os 

rumos da nação, tomando atitudes autônomas em relação ao governo monárquico, como 

defesa militar da província:  estabelece ligações com movimentos que desligaram algumas 

províncias da atual região nordeste, do governo central, participa da articulação que depôs 

                                                            
21 Inaugurada a 18 de fevereiro de 1808. http://www.fameb.ufba.br/, acesso em  14 de março de 2013. 

22 A Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro foi criada pelo príncipe regente D. 
João, por Carta Régia, assinada em 5 de novembro de 1808. 
http://www.medicina.ufrj.br/colchoes.php?id_colchao=1, acesso em 14 de março de 2013. 

23 Na Constituição brasileira de 1824, não existe nenhuma referência à saúde da população, nem a nenhuma 
forma de organização, mínima que fosse ligada à saúde. 
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Pedro I24 e fez a Revolução Federalista25, proclamando a Federação da República da Bahia, 

com vida curta. Em 1837, esse movimento é retomado, agora com o nome de Sabinada26, 

que consegue ocupar Salvador por vários meses, instalando a República Baiense, que 

também teve pouca duração, porém com papel importante de demonstrar a vontade 

federalista da Bahia (TAVARES, 2008). 

A Bahia, dessa forma, demonstra um grande valor no cenário político brasileiro 

encontrando-se em harmonia com o que havia de mais moderno na esfera política naquele 

momento que era o federalismo republicano. 

A sua economia era baseada no trabalho escravo, agrária e dependente da economia 

internacional, aumentando e diversificando a sua produção, comparado com a época da 

colônia. A produção manufatureira da Bahia era praticamente nula insistindo em velhos e 

inadequados métodos de produção. Não obstante, a Bahia experimenta, nos idos de 1873, 

uma grande crise na produção e comercialização atingindo fortemente a sua economia.  A 

perda do poder econômico levou a mudanças significativas nas relações políticas e sociais, 

perdendo o seu vanguardismo presente nos movimentos políticos de outrora. O último 

movimento político importante do qual a Bahia foi protagonista foi a Sabinada, segundo 

Tavares (2008). 

Para o historiador Walter Fraga Filho (1996), a prosperidade econômica anteriormente 

experimentada na Bahia se apoiava em bases bastante frágeis, em especial porque o bom 

desempenho da lavoura e do comercio dependiam de um mercado externo sempre instável e 

imprevisível, além de possuir pouca diversificação de produtos, sendo o açúcar responsável 

                                                            
24 Em 07 de abril de 1831. 

25 De 1832 a 1833. 

26 Em referência ao nome de  seu líder, médico, jornalista e político  Francisco Sabino Alvares Vieira 
(TAVARES, 2008). 
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por 70% da exportação. Para o historiador era uma riqueza construída ao custo do 

empobrecimento da grande maioria da população.  

Para Guerra Filho (2004), os historiadores que trataram de desenhar a estratificação social 

da Bahia são unanimes em apontar dois traços da hierarquia social local. O primeiro é a 

extrema desigualdade social que marcava a Bahia entre final do século XVIII e início do 

século XIX, e o segundo é a grave situação de pobreza e exclusão a que estava relegada a 

maioria da população baiana, especialmente a de Salvador. 

A Bahia do final do Império é muito diferente da Bahia do seu início. Ela fica presa ao seu 

poder e, para tanto, defende a manutenção do status quo, com a sua oligarquia escravista à 

frente deste processo. Não podia perder o controle do poder que esteve em suas mãos por 

três séculos. As duas grandes campanhas políticas importantes dessa época passaram ao 

largo de sua atuação e protagonismo que foram as campanhas abolicionista e republicana. 

Com a sua estagnação econômica e perda de influência a oligarquia baiana procura se 

agarrar ao poder político, até porque é o que lhes resta. 

[...] decadência alguma diminui o prestigio dos senhores de engenho. A 
lembrança de grandezas passadas era fielmente conservada por meio de 
uma tradição oral que rememorava os faustos de outrora, tornados assim 
quase palpáveis. Essa antiga elite formava um grupo fechado, cujos 
membros compartilhavam um orgulho, uma soberba, que podia tornar-se 
arrogância. [...] Fonte de poder e de relativa segurança, o serviço público 
era considerado por essas famílias tradicionais como a única atividade 
compatível com o seu desejo de mando.  [...] Os ‘concursos’ selecionavam 
regularmente os integrantes de famílias conhecidas. Feita a nomeação, o 
jogo se perpetuava: o descendente de antigos proprietários (de terras, 
açúcar ou gado) ou de grande negociantes continuava favorecendo seus 
pares nas promoções (MATTOSO, 1992, p. 12). 

 

A prática dos favores e a prática clientelista, tem origem na coroa portuguesa e na própria 

origem do Brasil, já no seu povoamento. O coronelismo vem do Brasil Colônia, com os 

mandatários e senhores das capitanias, a lógica burocrática e patrimonialista é também 

herança da Monarquia que realizava as nomeações dos postos da Guarda e outras funções 
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públicas a pessoas socialmente qualificadas, ou seja, detentoras de riquezas e que tinham 

ligações econômicas, políticas e até pessoais com a autoridade maior. O Coronel, nomeado 

para reger a Guarda Nacional, possuía o poder instituído; entretanto, ao seu lado, muitas 

vezes surgia o Coronel político, detentor de uma influencia econômica e, consequentemente, 

política. 

Esta forma de “escolhas” e nomeações dão o tom de proximidade com o poder central.  

Desta forma, servir ao Estado era sinônimo de prestígio, segurança, poder, influência e uma 

forma de manutenção do status de outrora.  Estas famílias, apesar de terem perdido a 

condição econômica, ainda possuíam bens que afirmavam vestígios da riqueza de outros 

tempos, como pratarias, joias, moveis imponentes, tapetes importados e uma criadagem para 

lhes servir. As pessoas que trabalhavam com essas famílias não recebiam qualquer 

remuneração, pois deveriam considerar uma honra, e a sua dedicação garantia-lhes casa, 

comida e esperança de ascensão social27. 

Interessante observar as relações estabelecidas pelas classes dominantes locais para, mesmo 

com a perda do poder econômico, se manterem no poder político. Relevante perceber os 

jogos e a troca de favores. Kátia Mattoso (1992) traz, em sua narrativa histórica, essa 

situação ao falar acerca das trocas de favores nas promoções no serviço publico entre pares: 

Isso não impedia, no entanto, que se perpetuasse a velha pratica de prestar 
favores a amigos mais modestos, formando assim uma clientela fiel, cuja 
existência era um imprescindível sinal da posição social do funcionário. 
Afinal, fortunas diminuíam e até desapareciam, mas o prestigio das 
famílias precisava ser renovado, reavivado e fortalecido por esse sem-
número de afilhados (MATTOSO, 1992, P.12). 

 

A Bahia de outrora, da vanguarda, do poder econômico vai se pautando em uma lógica 

conservadora e se apegando a um poder burocrático, ao prestigio e à posição social que a 

                                                            
27 Conforme Mattoso (1992), Tavares (2008) e Faoro (2001). 
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função de funcionário público lhes dava. A crise econômica traz a necessidade de uma 

segurança, de um padrinho, de algo que garanta a proximidade com o poder político. Tanto 

foi o valor dado pela classe dominante baiana ao ingresso nas estruturas do Estado para a 

manutenção do seu poder político que passa, com as suas estratégias, a ter o maior número 

de Ministros no Império, dos 219, 42 eram da Bahia, seguido por São Paulo com 2928 e esse 

prestigio junto ao poder central garantia a sua manutenção no poder local. A Bahia que 

permaneceu apegada ao modelo agrário e não se modernizou, segundo Risério29 (2004, p. 

285), teve que ceder não só o grupo política e intelectualmente dominante para atuar no 

centro sul, mas também a sua mão de obra braçal para trabalhar nas indústrias que estavam 

surgindo, em especial no Estado de São Paulo. 

A aspiração do baiano em permanecer junto ao poder levou a uma fixação da residência de 

políticos (deputados), intelectuais e profissionais qualificados, em busca de mais 

oportunidades, na capital federal. Por esse motivo, chegaram a ser denominados de 

“invasores” por um jornal do Rio de Janeiro (LEITE, 2005). 

Essa característica de troca de favores e de nomeações dos cargos públicos vinculados a 

esses favores vêm de uma tradição da coroa portuguesa que, segundo Faoro (2001), cabia ao 

nobre em primeira instancia a função pública com todos os seus privilégios e os demais 

cargos eram distribuídos levando-se em conta aspectos econômicos e acordos 

preestabelecidos. 

                                                            
28 Pinheiro (1999, p. 60), neste ponto, reflete acerca da relação com o poder central como forma de garantir o 
poder local, assim, o poder local se fortalece quando é mais próximo do poder central. 
29 Risério denomina a saída da Coroa da Bahia para o Rio de Janeiro como “caminho da solidão”, pois se 
transformou da condição de núcleo  central da vida no Brasil Colônia para fora do centro brasileiro das 
decisões políticas e econômicas. 
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No período do Império, a carência de profissionais médicos era enorme. Para se ter uma 

ideia, no Rio de Janeiro, em 1789, só existiam quatro médicos exercendo a profissão. Em 

outros estados brasileiros, eram mesmo inexistentes. 

A inexistência de uma assistência médica estruturada fez com que proliferassem pelo país os 

boticários (farmacêuticos). Aos boticários cabiam a manipulação das fórmulas prescritas 

pelos médicos. Não dispondo de um aprendizado acadêmico, o processo de habilitação na 

função consistia tão somente em acompanhar um serviço de uma botica já estabelecida 

durante um certo período de tempo, ao fim do qual prestavam exame perante a fisicatura e, 

se aprovado, o candidato recebia a “carta de habilitação”, e estava apto a instalar sua própria 

botica (CALAINHO, 2005). 

Em 1808, Dom João VI fundou, na Bahia, o Colégio Médico - Cirúrgico no Real Hospital 

Militar da Cidade de Salvador. No mês de novembro do mesmo ano, foi criada a Escola de 

Cirurgia do Rio de Janeiro, anexa ao real Hospital Militar.30 

O grande avanço da estruturação ou de uma incipiente organização da saúde começa com a 

criação da escola de medicina, não podendo esquecer o papel das Santas Casas de 

Misericórdia, que desde o século XVII, já tinham presença na Bahia, como o Hospital João 

de Deus situado na Bacia do Iguape, no município de Cachoeira. 

E, assim, uma Bahia presa a um passado que parecia não querer ir embora, tentando 

revivenciar velhas tradições familiares e com um grande apego ao poder político central, 

ingressa na República, envelhecida, inerte, imóvel, lentamente adormecida (MATTOSO, 

1992). 

                                                            
30 Fonte: http://www.medicina.ufmg.br/dmps/internato/saude_no_brasil.rtf  
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Uma “Rainha destronada”31, uma rainha que mantinha a altivez, mas destronada de posto e 

prestígio. Uma rainha que estava presa a uma estrutura conservadora e que queria seguir a 

sombra de um passado. 

 

 

2.2. A BAHIA CHEGA À REPÚBLICA  

Aquela Bahia, que quis romper com a Monarquia, que criou a República Baiense, que esteve 

na vanguarda de muitos movimentos nacionais, com a chegada da República, coloca-se ao 

lado da Monarquia e contrária aos movimentos republicanos. Com a proclamação da 

República, de forma oportunista, a velha oligarquia passa a apoiar o novo regime político. 

O primeiro fato que se destaca na Bahia republicana é a grande resistência 
que as suas elites manifestaram a mudança do regime político. Foi a última 
província do Império a aderir ao novo regime. Com efeito, até a vigésima 
quinta hora, a maior parte da elite política jurou fidelidade ao Imperador e. 
abertamente, repudiou a ideologia igualitária da República (SAMPAIO, 
1985, p. 31). 

 

A adesão da classe dominante baiana, conservadora e apoiadora do regime monárquico ao 

ideal republicano, ocorreu após o exílio da família imperial para a Europa. Esperava-se que 

o navio que levava D. Pedro ancorasse na Bahia. Como isso não ocorreu, e para garantirem a 

sua proximidade com o governo central, então acabaram por aderir ao novo regime. A Bahia 

carregava traços conservadores e não tinha se modernizado o suficiente para integrar-se a 

um Brasil abolicionista e republicano. Assim, ocorre um isolamento do Estado, com disputas 

internas de grupos políticos para fins eleitorais. 

                                                            
31 Expressão que Rinaldo Cesar Leite toma emprestada do jornalista Lemos Britto, que a  utilizou na década de 
20, na crônica “Ao interventor a Bahia” e onde procurou, através de seu texto criar um dialogo entre a Bahia, 
representada pela figura de uma mulher, e o interventor Federal no Estado. E foi através da voz dessa 
personagem feminina que o autor fala das suas angustias, que eram as mesmas de muitos baianos. Na maneira 
como descreveu essa mulher, a própria “rainha destronada” com significante riqueza simbólica de 
representação de uma realidade enfrentada pelos baianos (LEITE, 2005).  
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Diferente do que ocorreu no centro sul, não havia uma distinção clara entre a burguesia 

agrária, o segmento da burguesia voltado para a exportação ou para a indústria, não houve o 

crescimento e fortalecimento de um grupo forte de dominação política, como ocorreu, por 

exemplo, em São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pernambuco e outros Estados da 

Federação. No caso da Bahia, as disputas pelo poder ficaram a cargo de grupos de interesses 

equiparáveis. 

O poder da Bahia na Primeira República circula entre os grupos. É uma 
referencia para eles. Começa e se esgota dentro da mesma classe que os 
detém. As chamadas classes ‘laboriosas’, tão caras ao discurso republicano, 
ou simplesmente “o povo” tem uma influencia externa episódica, porque 
entra no cenário da política quando convocados por algum grupo que 
pugna pelo poder. Dai porque é fundamental, para a formação dos partidos 
políticos na Primeira República, requisitar personagens, de muito prestigio 
social (PINHEIRO, 1999, p. 62).  

  

A figura do político fica muito mais conhecida e com maior importância do que a sigla do 

partido. O governante tem um papel fundamental, pois ele é o responsável pelos cargos 

políticos e administrativos. A força da nomeação impõe uma fidelidade partidária aos 

correligionários, que qualquer ação é posta em xeque. A distribuição dos cargos é feita como 

se fosse uma premiação, em consonância com os interesses exclusivos dos governantes. 

Faoro (2001) aponta que a prática de escolha de cargos através da premiação após troca de 

favores, vem desde a coroa portuguesa, onde os cargos eram de exclusiva escolha régia, ao 

que ele denomina de patrimonialismo português. 

 A este respeito afirma, ainda, que: 

Num estágio inicial, o domínio patrimonial, desta forma constituído pelo 
estamento, apropria as oportunidades econômicas de desfrute dos bens, das 
concessões, dos cargos, numa confusão entre o setor público e o setor 
privado [...] O patrimonialismo pessoal se converte em patrimonialismo 
estatal, que adota o mercantilismo como a técnica da operação da economia 
[...] (FAORO, 2001, p. 870). 
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Ante essa prática política de articulação e de barganha do poder pelos favores, de uma 

prática clientelista, o poder político e a sucessão governamental na Bahia ocorria: 

[...] mais pelo prestigio e pela força, um prestígio que passava mais pelo 
individuo do que pela sua classe social. Menos pela disputa e mais pela 
imposição. Por isto, com facilidade os partidos se formam, se dividem ou 
se acabam na primeira república, sempre em torno de um chefe. Esta 
situação se prolonga pela República adentro, dando à política baiana uma 
certa singularidade, pois ao contrário de outros estados da federação, 
partidos políticos de sentido republicano (com um programa político e 
participação das massas) não se formaram aqui. Tivemos o vianismo, o 
severinismo, o marcelinismo, calmonismo e outros ismos mas para definir 
quem é quem na república velha na Bahia. (PINHEIRO, 1999, p. 63) 

 

Para Pinheiro (1999), os partidos políticos nas paragens da Bahia não tinham grande 

importância, entretanto, os seus chefes sim, estavam sempre presentes na cena política e só a 

morte os fazia desaparecer. Os partidos surgiam, desapareciam, se dividiam sem uma força 

institucional. 

Na Bahia, durante a primeira República, predominava a política das oligarquias. O coronel 

era o político e geralmente o chefe local, liderava todas as ligações de seu interesse, era 

temido e respeitado por causa de sua influência, e esta aumentava à medida que o poder 

político aumentasse através dos votos, em especial. Após a República, a classe dominante 

representada por estas oligarquias locais, sentiu-se ameaçada, o que causou tensão entre os 

senhores baianos. Afinal, a República era uma vitória das oligarquias paulistas que estavam 

crescendo assim como a sua economia sustentada pela exportação do café. Os principais 

beneficiários com a República foram as oligarquias do Centro Sul ligadas ao Café. 

Durante o Império os coronéis tinham alguns privilégios, o que não foi mantido na 

República, assim perderam o seu poder econômico restando apenas o poder político.  
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De meados para fins dos anos 20 do século XX, as classes sociais dominantes no Brasil 

incomodadas com a estagnação do sistema oligárquico que havia lhes servido por mais de 

40 anos, tomam como saída a Revolução de 30, pois: 

Esgotara-se nas suas contradições econômicas, sociais, políticas e 
institucionais acrescidas do egoísmo e inconsistência de grupos, facções e 
chefes políticos que insistiram nas formulas e comportamentos do Império 
agrário-mercantil-escravista nas condições do capitalismo industrial 
emergente no país e da crise do capitalismo mundial em depressão 
econômica (TAVARES, 2008, p. 380). 

 

Existia, nessa época, um clima de insatisfação  nas camadas sociais médias dos grandes 

centros urbanos do país, greves, levantes militares, conspirações, estados ameaçando separar 

do sistema federativo, dentre outras situações conflitivas. Desta forma, a Revolução aparece 

como a saída para os conflitos sociais, políticos e econômicos que pairavam pela nação. A 

revolução de 30, conduzida pela Aliança Liberal, aparece como um ajuste entre o atraso da 

oligarquia agrária e escravocrata de um lado e, de outro a incipiente industrialização que já 

buscava seu espaço político na cena brasileira. No entanto, o objetivo dessa revolução foi 

prejudicado logo no seu inicio, pois existiam dois projetos distintos dentro do movimento. 

Um que tinha uma orientação centralizadora e intervencionista, com um regime político 

forte e o projeto da oligarquia que queria apenas derrubar o governo central e continuar 

como dantes. 

Entretanto, só com a Revolução de 30, as oligarquias são controladas, já que era desejo de 

Getúlio Vargas que as forças regionais fossem controladas para centralizar o poder na 

capital. Uma das primeiras medidas adotadas pelo Presidente foi a substituição dos 

governadores por interventores, escolhidos em sua maioria, entre os tenentes da revolução. 

Vargas conseguiu o que a República não havia conseguido: controlar os coronéis. Na 

verdade  houve uma substituição dos coronéis pelos interventores, que, na sua maioria, eram 

tenentes, jovens e com pouca ou nenhuma experiência política.   
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Na Bahia, a revolução de 30, como diz Tavares (2008), se não fosse a conspiração de alguns 

poucos militares, teria chegado com surpresa, tendo um curso bastante peculiar. Aqui, a 

revolução chegou através dos Tenentes Juracy Magalhães e Agildo Barata, ficando sob a 

liderança do primeiro32 com a contrariedade da oligarquia local. A Oligarquia conservadora 

logo questionou a presença do jovem tenente que trazia ideias novas e que, por conseguinte, 

ameaçava a sua estabilidade. 

Usufruindo do prestígio de ser um dos líderes da Revolução de 30 e com 
uma  carreira irretocável do ponto de vista ético, a notícia da sua nomeação 
para assumir a interventoria da Bahia aparentemente foi bem acolhida entre 
os baianos, uma vez que na mesma ocasião, o jornal  A Tarde registrava a 
informação que diversas prefeituras haviam enviado telegramas clamando 
para que Juracy aceitasse assumir o posto. As boas vindas se revelariam 
ainda por iniciativas como a do próprio jornal A Tarde, que dedicaria a 
primeira e a segunda páginas inteiras de sua edição do dia 21 de setembro 
de 1931 às solenidades de posse do novo interventor e seu secretariado, 
sem se descuidar da devida isenção e imparcialidade no tratamento 
dispensado ao novo gestor da administração do Estado (CARVALHO, 
2005, p. 17). 

 

O comportamento inicial de Juracy foi de prudência e, com essa postura, pretendia ganhar a 

aceitação local, o que não ocorreu, pois a oligarquia local logo se sentiu ameaçada. O novo 

interventor percebeu  que necessitaria criar e ampliar a sua base política, o que foi fazer no 

interior, procurando as pessoas de destaque e que lideravam a política municipal, para poder 

arregimentar aliados. O resultado dessa estratégia foi positivo, e logo Juracy já tinha um 

apoio significativo. Entretanto, a oligarquia urbana ainda insistia em se contrapor ao 

forasteiro Juracy33, ficando  isolada da oligarquia agrária que já estava compondo a base do 

governante. A Bahia, nessa época, continua sem um projeto político, a sua política 

prossegue se valendo do apoio a quem conceder novos e maiores favores. 

                                                            
32 O tenente Juracy Magalhães, cearense, foi nomeado interventor da Bahia, com a ditadura Vargas, em 01 de 
setembro de 1931, com apenas 26 anos de idade (TAVARES, 2008, P. 390). 

33 Juracy foi chamado de forasteiro pela oligarquia política baiana. Criticado, em especial por Seabra, era 
considerado  jovem demais, sem qualquer experiência política e conhecimento sobre o estado e a gente que 
pretendia governar (PINHO, 2010, p. 40). 
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Juracy, para administrar esse apoio, divide o Estado em coligações municipais com chefes 

políticos locais a sua frente. A mais importante foi a Coligação Sertaneja, instalada em 

janeiro de 1933, em Juazeiro, congregando 20 municípios (PINHEIRO, 1999). Com todo 

esse poder, Juracy, entre 24 a 27 de janeiro de  1933, convoca os 151 municípios para a 

convenção que cria o Partido Social Democrático (PSD), com um total de 346 delegados 

(PINHEIRO, 1999). O seu prestigio era tanto que dos 22 deputados da Assembleia 

Constituinte de 1933, 20 era do PSD e apenas 02 de oposição. 

Gomes (2002) argui que o PSD nasce ao mesmo tempo em que o PTB, sendo ambos 

resultantes da frustração de um projeto de “partido único de massas”, que vinha sendo 

pensado entre setores da cúpula do Estado Novo. Nessa perspectiva, a criação desses dois 

partidos não resulta de um plano antecipado que procurava distinguir bases diferenciadas de 

apoio político à máquina estado-novista,  ao contrário, o PSD e o PTB emergem como a 

solução pragmática possível num contexto em que as presenças de um significativo partido 

de oposição (a UDN), e de uma forte esquerda organizada (o Partido Comunista, PCB) 

forçava a tomada imediata de decisões políticas. O PTB não foi concebido para funcionar 

como um contrapeso à força crescente do Partido Comunista, nem foi imaginado como 

alternativa eleitoral ao elitismo do PSD. Vargas, destarte, acabou ficando com o controle dos 

dois partidos e sendo beneficiado por ambos. 

O governo Juracy traz inovações para a administração do Estado. Cria a Secretaria de 

Educação; estrada de ferro; intensifica a navegação, dentre outras, porém não muda a forma 

de fazer política; ao contrário, ele se adéqua ao modelo existente, dos acordos, dos favores e 

da personificação dos interesses políticos, longe da institucionalização da política como 

ocorreu em outros estados. Definitivamente, a Revolução de 30 não conseguiu chegar à 

Bahia e, assim, não rompe com o seu atraso político34. A terra mãe do Brasil continuou com 

                                                            
34 A Revolução de 30 visava romper com as oligarquias agrárias, facilitando a entrada do capital industrial e 
assim a política dos coronéis. Os Estados do Sudeste, em especial São Paulo aderiram a nova política, o que 
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o seu clientelismo e com a política dos coronéis. Juracy não combateu essa estrutura; mas, 

ao contrario, passou a fazer parte dela, tornando-se um dos chefes políticos, virando mais 

um coronel. 

Contou a favor de Juracy Magalhães, além de seu acurado senso político, seu grande 

carisma pessoal, seu pragmatismo militar e, sobretudo, o fato de ter em mãos uma moeda de 

troca política que somente o detentor do poder era capaz de oferecer: o domínio da máquina 

de cargos públicos, cuja importância ele compreenderia logo cedo. Assim, em menos de seis 

meses de administração, Juracy Magalhães viabilizaria a composição de uma fiel base de 

sustentação política. Sem fugir a uma tradição dos meios políticos da terra, e em substituição 

aos velhos nomes que dominaram o cenário da República Velha, surgia, já em janeiro de 

1932 a primeira referência do que viria a ser reconhecido historicamente como o 

juracisismo, corrente política chefiada por Juracy Magalhães Acrescenta ainda a 

historiadora:  

Da mesma forma, Juracy identificou o caráter personalista da política 
baiana, que se caracterizava por agrupamentos em torno de personalidades 
de relevo, e, diante da desmobilização reinante, percebeu a viabilidade de 
implantação de um partido político que congregasse as forças dispersas em 
facções isoladas e estivesse em consonância com as proposições dos novos 
homens do poder. Com isso, ele estabelecerá um processo de centralização 
política, que viria a ser uma tendência na política brasileira a partir da 
Revolução de 30. Em dezembro de 1931, orientados a deflagrar o processo 
de organização partidária, os interventores foram ironizados pela imprensa. 
O Diário da Bahia observava, em matéria publicada no dia 9 de dezembro 
daquele ano, que “a moda” entre os interventores (incluindo Juracy) era 
organizar o seu próprio partido para concorrer às futuras eleições 
(CARVALHO, 2005, p. 59). 

 

A Revolução de 30 não consegue modificar a estrutura e as práticas  políticas da Bahia; ao 

contrario, junta-se a ela e segue os seus passos, governa com ela e mesmo na condição de 

“rainha destronada”, a oligarquia rural continua com a base do poder. A revolução de 30 não 

                                                                                                                                                                                       
não ocorreu nos Estados do Nordeste.  A Bahia, notadamente, com o traço histórico  marcado pelo 
patrimonialismo português teve dificuldade de se desvencilhar da política dos favores. 
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consegue apagar a política dos coronéis, mudou-se apenas as nomenclaturas dos cargos, mas 

não as funções, assim, o capanga passa a ser o delegado. É importante observar que a figura 

do coronel se confundia com o próprio poder constituído. A ele cabia, numa consequência 

natural, cumprir o papel de administrador público, chefe de polícia e de juiz de paz, diante 

da ausência de um Estado forte e centralizado. Juracy, além do prestigio local, gozava de 

influencia junto ao Governo Central (primeiro governo Vargas), o que contribuía para as 

indicações de cargos e trocas de favores e interesses. 

Juracy Magalhães, com a sua estratégia política de ampliação da base aliada e de sustentação 

política, com a criação de um partido político35 de interventor passa a governador eleito para 

o quatriênio de 35 a 39. 

Em 193436, é criada a representação classista, como ficou conhecida e surgiu com o escopo 

de impor vertentes equívocas no crescente movimento dos operários industriais e dos 

trabalhadores nos maiores centros urbanos do Brasil, com inspiração na legislação fascista 

italiana. A representação era composta por quarenta deputados, sendo vinte dos  empregados 

e vinte dos empregadores, por voto indireto. A Bahia de Juracy, seguindo esta mesma 

lógica, elege oito deputados para essa representação. 

O ano de 35 foi marcado por uma intensa agitação política como não havia sido vista neste 

país, com a participação de parcelas significativas da população. As greves e as 

manifestações populares assustaram os grandes proprietários de terra, os comerciantes 

exportadores e importadores, os banqueiros nacionais e estrangeiros e os recém emergentes 

industriais brasileiros. Existia também uma grande insatisfação por parte dos militares e 

funcionários públicos estaduais e federais por conta  da defasagem  salarial, criando um 

                                                            
35 Partido Social Democrático (PSD). 

36 Através do Decreto Federal n. 22.621, de 05 de abril de 1934. 
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clima propicio para a insurreição de movimentos conservadores e autoritários como a Ação 

Integralista Brasileira  (AIB) e de movimentos com uma linha política mais critica e de 

pensamento progressista como a Aliança Nacional Libertadora (ANL)37 (CARVALHO, 

2005). 

A ANL foi formada por iniciativa de intelectuais e profissionais liberais residentes nos 

Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo e com adesão de militantes de partidos de 

esquerda, como o Partido Comunista Brasileiro  (PCB), artistas, músicos, estudantes e 

militares de baixa patente. O programa da ANL era contrário às empresas estrangeiras, 

defendiam, imediatamente, a reforma agrária sem indenização aos proprietários, com 

cancelamento da divida externa e formação de um governo popular. 

Na Bahia, tanto a AIB como a ANL não tiveram grande repercussão, contrário do que 

ocorreu em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre e Fortaleza, em função das 

fortes rivalidades entre os grupos políticos locais38 que diminuíam a importância dos outros 

movimentos.  

Tavares refere-se  à presença destes grupos e as ações do governador Juracy Magalhães com 

muita propriedade: 

Político de enorme prestigio no governo federal, para o qual indicava 
ministros e funcionários do alto escalão, o governador Juracy Magalhães 
resistiu aos integralistas que o desafiaram e o  hostilizaram exatamente por 
causa de sua poderosa liderança no interior do Estado. O governador 
Juracy Magalhães reuniu informações para acusá-los de conspirar contra o 
seu governo e sugeriu ao presidente Vargas que proibisse a AIB. Nessa 
resistência aos integralistas, por vezes da ANL como peça de manobra [...] 
(TAVARES, 2008, p. 407). 

 

A confiança de Vargas em Juracy Magalhães era grande e reafirmada em correspondências 

estabelecidas entre os dois políticos. Segundo Pinho (2010), apesar de inúmeros pedidos do 
                                                            
37 A AIB tinha como lema Deus, Pátria e Família e a ANL tinha como lema Pão, Terra e Liberdade. 

38 Juracisistas e autonomistas.  
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chefe político baiano para ser retirado do cargo, o presidente insistia na necessidade da sua 

permanência, exaltando, sempre que possível, a excelência de Juracy frente ao governo do 

Estado. 

Juracy, político forte e influente no país e comandante de uma das maiores bancadas na 

Câmara Federal, manteve-se solidário ao presidente entre 35 e 36, entretanto foi, aos poucos, 

transformando-se defensor do regime liberal-democrático representativo, fato que, dentre 

outros contribuiu para que em 37 fosse deposto após o golpe e implantação da ditadura de 

Vargas. 

O governador da Bahia contrário às posições de Vargas com a instituição do Estado Novo e, 

alegando que o presidente havia desvirtuado os ideais democráticos  alimentados pelo grupo 

a frente da Revolução de 30, resolve afastar-se da linha política do presidente e, 

consequentemente, do governo da Bahia.  

Após seis anos a frente do governo da Bahia, três deles como interventor 
federal, aquele jovem cearense, que chegara ao Estado como um tenente 
revolucionário e que aprendeu nas terras de Ruy Barbosa a lidar com as 
artimanhas da política, dera grandes passos. O então “forasteiro” havia se 
convertido em um líder político popular, querido e admirado por grande 
parte dos baianos. Juracy deixara de ser um simples prenome, para ter o 
significado de uma corrente política. Ao pronunciar suas ultimas palavras 
como governador constitucional da Bahia, selava-se um pacto de 
fidelidade, consolidava-se uma força política, consolidava-se uma força 
política, construía-se um emblema, consagrava-se o juracisismo.[...] O 
jovem tenente revolucionário havia-se convertido no democrata que, em 
1945, retornaria a política como uma das maiores lideranças da Bahia [...] 
(CARVALHO, 2005, p. 142). 
 

Em 1937, o Brasil viveu o que daria início ao novo rumo das políticas varguistas, se 

baseando em regimes nazi-fascistas que conduziam a Europa em direção ao nacionalismo 

extremado. Nesta linha ideológica, Vargas cria o Estado Novo, no qual ele próprio se 

colocava como chefe da nação para conter a ameaça comunista. Assim, segundo Maria 

Celina D’Araujo, o chefe maior da nação comunicou ao povo o fechamento do congresso 

nacional. 
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Em 10 de novembro de 1937 Getúlio comparece a uma estação de rádio e 
anunciava que o país ganhara uma nova constituição, que o congresso 
estava sendo fechado e que a partir desse momento ele se transformava em 
chefe absoluto da nação (D’ARAUJO, 1997, p.27). 
 

Segundo Sena Junior (2007), o governo Vargas avançou com medidas autoritárias e 

repressão aos comunistas.  O fato, todavia, é que os comunistas brasileiros continuaram 

enxergando a radicalização das massas até meados de 1936, nas condições em que o 

governo Vargas havia derrotado praticamente toda a oposição no plano federal, tendo 

conseguido, inclusive, a aprovação do “estado de sítio” no Congresso Nacional e, 

posteriormente do “estado de guerra”, e suas sucessivas prorrogações a cada trinta ou 

noventa dias sem que as massas lhe opusessem nenhuma resistência. A  Era Vargas 

representou, por um lado, a quebra com a visão unívoca, tradicional-oligárquica; e, por 

outro, a inserção, tardiamente, do Brasil na industrialização, significando certa ruptura com 

o ideal das oligarquias e provendo um período de desenvolvimento nacional. 

A política varguista teve um  caráter populista, visando o controle total da esfera pública, 

social, econômica e cultural. Um governo com duas faces: autoritário e centralizador, 

mascarado pelo discurso demagógico de uma pretensa democracia que se autodenominava 

de nacional desenvolvimentista.  

Nos anos 30, passou a atuar como único chefe da nação e, em nome de um 
projeto que julgava ser o melhor para o país, fechou o congresso, reprimiu 
as liberdades públicas, isolou os descontentes, perseguiu inimigos, cooptou 
possíveis opositores, impôs-se como chefe de Estado e projetou-se como 
líder popular, como populista e como estadista (D’ARAUJO, 1997, p. 10).   

 

Assim, após um período de agitação política pela classe operária (com lutas por direitos 

sociais e civis) que se iniciava em 22 com a criação do PCB, da primeira revolta militar 

tenentista e com a vitória da oligarquia agrária dominante, ligado à produção do mercado 

interno, à frente da chamada Revolução de 30, levou à formação de um novo bloco de poder. 

As massas populares marginalizadas buscaram uma articulação contra a revolução 

instaurada em 30, apesar de possuírem uma frágil organização política. Essa iniciativa foi 
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reprimida com facilidade pelo governo que utilizou como pretexto para a instauração da 

Ditadura de Vargas, segundo Tavares (2008). Apesar de seu caráter repressivo e de sua 

influência fascista, o Estado Novo de Vargas trouxe um crescimento da industrialização 

brasileira e promulgou conjunto de leis trabalhistas, reivindicação antiga da classe 

trabalhadora (apesar de impor uma estrutura sindical corporativista e atrelada à estrutura do 

Estado).  

O Estado Novo foi um período de tensões políticas na Bahia, assim como no resto do país, 

passando por repressões e o retorno dos governantes (interventores) nomeados pelo governo 

central. E, mesmo com esta forma autoritária de conduzir o país, a Bahia continua com seu 

formato particular de governar e de estabelecer seus acordos e arranjos políticos.   

Acontecerá com a Bahia, neste período o que já era de se esperar. Uma 
outra vez terá as suas especificidades para participar deste processo. Vícios 
da política baiana de mais de um século atrás continuam vigentes ainda a 
meados deste século. O poder continua sendo um empreendimento privado 
de quem o detém e o clientelismo, sua forma mais concreta de distribuição 
(PINHEIRO, 1999, p. 68). 

 
Independente da ordem política que estivesse no Estado brasileiro, a aspiração política dos 

sujeitos políticos baianos começa e termina na sua região, no seu município. A sua relação 

com o poder estadual se esgota no controle local. Isto significa que será sempre apoiado na 

capital o político que tiver mais chances de ganhar as eleições, aplicando-se esta mesma 

lógica em sentido contrário, ou seja, será atendido o chefe político local que lhe garantir a 

vitória, num jogo de favores e trocas de votos, onde a lógica política é a local. Alianças e 

rompimentos se dão a cada eleição entre os mesmos indivíduos e os mesmos partidos sem 

que nenhuma outra lógica, ideologia ou projeto político perpasse o processo. Analisando as 

relações eleitorais estabelecidas na Bahia do tempo presente pode-se inferir que esta forma 

de fazer política, que vem de há muito tempo e que foi aperfeiçoada por Juracy, seguido por 

outros políticos que o  sucederam. 
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Com o processo de industrialização iniciado por Vargas, existe uma ampliação dos centros 

urbanos e o inicio dos aglomerados populacionais como os cortiços. Não obstante, Salvador, 

Rio de Janeiro e outras cidades litorâneas eram importantes portos, o que contribuía para a 

entrada de doenças e a sua fácil disseminação. Assim, as epidemias eram uma constante.  

Nesse momento, o governo inicia campanhas de combate às doenças, entretanto com um 

caráter militar e coercitivo, com uma visão de que os meios justificavam os fins, agindo de 

forma autoritária e repressiva. Porém, cabe salientar a importância do inicio de uma 

concepção sanitária no país.  

A essa época é criado o Departamento Nacional de Saúde e órgãos especializados na luta 

contra a tuberculose, a lepra e as doenças sexualmente transmissíveis (chamadas nesse 

período de doenças venéreas). Essa época ficou conhecida como a Era do Saneamento 

(BENCHIMOL, 2000). 

Outro aspecto do governo Vargas foi a proteção ao trabalhador, fruto do movimento sindical 

que estava surgindo no Brasil, com forte influencia dos imigrantes vindos para a lavoura do 

café e para as indústrias. Este acolhimento ocorreu com algumas regulamentações do 

trabalho, bem como com relação a amparo da saúde do trabalhador39, com o surgimento das 

Caixas de Aposentadorias e os Institutos de Aposentadoria. 

O governo Vargas foi marcado por intensas manifestações operárias que lutavam pela 

conquista de direitos políticos/sociais, e pela formação de um novo bloco no poder, ou seja, 

a oligarquia urbana passa a controlar o poder político, enquanto a oligarquia rural fica em 

uma posição subalterna.  

                                                            
39 A parte de história da saúde foi extraída através das leituras dos seguintes autores: Benchimol (2000), 
Bertolli Filho (2003),  Molesine (2011), Santos (1990) e Souza (2009). 
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Paralelo às forças vitoriosas da oligarquia urbana, ocorreram pressões vindas de baixo, da 

classe operária em formação no Brasil e sem organização política mais forte40. Assim, como 

é abordado por alguns autores, a exemplo de Coutinho e Vianna41, a ditadura Vargas pode 

ser definida, à luz do pensamento do filosofo italiano Antonio Gramsci, como uma 

“Revolução Passiva” ou “Restauração Progressista”. 

Gostaria de chamar a atenção para duas causas-efeitos da  revolução 
passiva que foram apontadas por Gramsci: por um lado o fortalecimento do 
Estado em detrimento da sociedade civil, ou, mais concretamente, o 
predomínio das formas ditatoriais da supremacia em detrimento das formas 
hegemônicas; e, por outro lado, a prática do transformismo como 
modalidade de desenvolvimento histórico que implica a exclusão das 
massas populares (COUTINHO, 2007, p. 203). 

 
Coutinho (2007) ainda chama a atenção, com relação à ditadura Varguista que foi uma 

“Ditadura sem Hegemonia”, o que não quer dizer que inexista algum tipo de consenso 

dentro do poder. Assim, Vargas se utiliza da dominação e do  autoritarismo para fazer valer 

uma conformidade mínima em seu governo, ao que Gramsci chama de processo de 

”transição pelo alto” e, através desse processo de transição, os grupos políticos detentores do 

poder se apropriam de demandas de grupos rivais, ou até mesmo da classe operária, como 

foi o caso de Vargas com a garantia de direitos trabalhistas e com a proteção a saúde do 

trabalhador.  

Com a retomada do Estado de Direito em 1945, após intenso processo de mobilização 

popular, com a criação de novos partidos políticos42 para participar do processo eleitoral, 

permitido na quarta Constituição do Brasil e a terceira da República. 

                                                            
40 A classe operária tinha como única representação o Partido Comunista criado em 1922 e mesmo assim, de 
forma ainda frágil. 

41 Coutinho (2007, p. 200 e 2001) e Vianna (1998, p. 193) 

42 UDN – União Democrática Nacional e PSD – Partido Social Democrático. O PCB – Partido Comunista 
Brasileiro, cresce e sai da ilegalidade 
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Outro período da Bahia que merece destaque nesta análise é o período de governo Otávio 

Mangabeira, que tomou posse em abril de 1947 e encontrou um estado pobre, atrasado e 

ressentido por varias intervenções do Estado Novo, das quais a única que experimentou 

alguns avanços na área de educação e agronomia foi na administração de Landulfo Alves. O 

cenário era muito ruim, faltavam alimentos, a carestia tomava conta da cidade de Salvador, 

faltavam escolas, hospitais, estradas, portos. O que mais sobressaia na economia baiana era 

o cacau que mesmo assim dependia do mercado externo. 

Independente dos acordos políticos que o elegeram, Mangabeira escolhe Anísio Teixeira 

para Secretario de Educação e Saúde43 do Estado, com a ajuda do medico José Silveira. 

Nesta ocasião, ocorreram varias inovações e realizações que mudaram, substancialmente, o 

quadro educacional da Bahia.  Vale destacar, ainda, que o governo Mangabeira foi o 

primeiro a realizar uma política de apoio ao incentivo à cultura na Bahia (TAVARES, 

2008). 

Mangabeira, diferente de Juracy, não exerceu a política baiana dentro da sua lógica e acabou 

por não fazer o seu sucessor, liberando seus liderados e amigos para que se definissem 

individualmente. 

Os anos 50 chegam com a eleição de Getúlio Vargas, no dia três de outubro, para presidente 

do Brasil e, através da coligação entre PSD/PTB, é eleito governador da Bahia Regis 

Pacheco, e o ex Interventor Federal Landulfo Alves para o senado. Getúlio Vargas contou 

para esta vitória,  com o seu carisma pessoal, com o seu oportunismo, com a sua forma 

populista de governar e, sobretudo pelos erros políticos administrativos de seu antecessor 

(Dutra), somado aos acordos políticos pré-estabelecidos (TAVARES, 2008). 

                                                            
43 No âmbito federal o órgão equivalente foi o Ministério da Educação e Saúde que só vai ser desmembrado em 
dois ministérios distintos em 1953. 
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A campanha “o Petróleo é nosso”, iniciada em 1948,  ganha as ruas do país contando com a 

participação de personalidades da política e da cultura, bem como de oficiais militares de 

alta patente. Tinha-se a expectativa de que a exploração industrial do petróleo brasileiro 

seria o grande incentivo para o desenvolvimento econômico do país. As possibilidades de 

produção dos poços já abertos na Bahia se afirmavam com o trabalho do Conselho Nacional 

de Petróleo. A descoberta do poço de Água Grande, localizado em Catu, revelou dados 

promissores de novas descobertas e de poços ainda  mais produtivos. Em outubro de 1953, é 

aprovada a Lei que cria a Petrobras, uma empresa estatal petrolífera e de capital misto44, em 

53 também é criado o Ministério da Saúde, que, até então, a saúde dividia a pasta com a 

educação.  

Com a mudança na conjuntura política no país após o suicídio de Getulio Vargas e com a 

eleição de Juscelino Kubitschek em 1955, novos acordos políticos foram estabelecidos na 

Bahia para a eleição de seu dirigente. O PSD baiano fica dividido em duas candidaturas45, a 

primeira era a do reitor da Universidade da Bahia e ocupante de cargos de destaque no 

governo federal, o jurista Pedro Calmon, e a outra era do advogado e também ocupante de 

cargo no governo federal, Antonio Balbino, que teve apoio de uma parcela pessedista, pela 

UDN Juracisista e pelo PTB, sendo vitorioso  e governando a Bahia entre 55 e 59 

(TAVARES, 2008). 

Apesar de tudo, das possibilidades de desenvolvimento econômico e de uma possível 

retomada a um lugar de destaque no cenário nacional, com a Petrobras e com o início do 

processo de industrialização na Bahia, a forma de conduzir a política ou de estabelecer as 

                                                            
44 A proposta de criação de uma empresa de capital misto dividiu o pais em duas posições: uma defendia a 
empresa como previsto no projeto de criação, porém com monopólio do Estado na descoberta e perfuração e as 
refinarias e comercialização com as empresas privadas; a outra posição desejava o monopólio estatal em todas 
as etapas da produção, sendo essa a que se estabilizou no projeto de 1951 e que foi aprovado em 1953. 

45 Os dois Candidatos foram ministros da educação. Pedro Calmon foi Ministro da Educação no governo Dutra 
e Antonio Balbino no governo Vargas (TAVARES, 2008). 
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articulações políticas, passa ao largo dos debates que existiam em outros lugares, mas 

continua a se pautar  em torno de nomes que, com a influência do momento, podiam ou não 

ganhar as eleições. Até mesmo partidos, como o PTB e o PSD que em outros momentos 

traziam uma marca ideológica proletária, na Bahia faziam todo tipo de aliança eleitoral. Isso 

indica que a forma de fazer política na Bahia continuava presa ao passado, ao clientelismo e 

pautada na troca de favores.  É como, se na base desse processo, algo muito mais forte do 

que ele mesmo o colocasse em outra direção, ou melhor, o impedisse de despertar para 

outras concepções e formas de fazer política.  

A Bahia ocupa posição importante no Brasil  referente à produção nacional de energia. 

Surge, com a Petrobrás, um proletariado numeroso e relativamente bem pago e que se vai  

sintonizar com as lutas sindicais e políticas de seus colegas do sul. A Bahia, a partir dos anos 

50, vai viver um período de melhoria da economia e, consequentemente, um período de 

desenvolvimento. Cria-se a Comissão de Planejamento Econômico (CPE) no governo 

Balbino (1955-59) e vai-se lutar por uma participação maior nos Royalties da Petrobrás, 

sendo estes os pontos mais marcantes de seu governo (PINHEIRO, 1999). 

Após 59, Juracy Magalhães retorna ao governo do Estado da Bahia, desta vez eleito e não 

mais na condição de interventor, logo de inicio criou o Plandeb – Plano de Desenvolvimento 

para a Bahia, coordenado pelo economista Rômulo Almeida. O plano trazia como propostas 

a criação de empregos, em especial nos cargos mais elementares e melhorias nas áreas 

sanitárias e educação e, para concretização dessas diretrizes, possuía como estratégia a 

obtenção de recursos financeiros através da fixação de capitais produzidos, seja pela própria 

economia baiana, como também pela vinda de capitais de fora para variados investimentos 

(agrícolas e industriais), ou por meio de recursos públicos federais vindos através da União. 

Este plano deveria ser desenvolvido na Bahia no período compreendido entre 1960 a 1963, 
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porém assim não aconteceu: primeiro por conta das dificuldades econômicas da Bahia e, 

segundo, pelos episódios  que ocorreram no país nos anos de 61 e 62. 

Na década de 60,  inicia-se a fase de industrialização do Nordeste com a égide da SUDENE 

-  Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste46. Esse movimento inverte a situação 

anterior: de exportador de capitais, o Nordeste passa a importador, em especial do centro sul 

do país e de capitais estrangeiras que vêm para cá encantados  pela dedução do imposto de 

renda, tratando-se de uma transferência de recursos públicos para empresas privadas 

(OLIVEIRA, 2003).  

 

 

2.3. E OGOLPE MILITAR INVADE A BAHIA  

 

Na Bahia, o ultimo governador eleito antes do golpe militar foi Lomanto Junior, que 

governou de 63 a 67, período de consolidação da Ditadura e de maior repressão política no 

país. Em 64, com a deposição de João Goulart, instalou-se a repressão: os quartéis cheios de 

presos políticos, foi requisitado até um navio da Companhia de Navegação Baiana para 

servir de prisão. O governador teve de fazer a reorganização do seu secretariado e uma 

reforma administrativa para atender às determinações do governo militar (TAVARES, 

2008). 

Os anos da Ditadura foram marcados por vários atos discricionários47 editados pelos 

militares no poder. Esses instrumentos dissolveram os partidos políticos, estabeleceu 

eleições indiretas para presidente e governadores, censura, ampliaram os poderes dos chefes 

de Estado, podendo decretar estado de sitio, intervir nos Estados e colocar em recesso o 

                                                            
46 Interessante salientar que o inicio da industrialização no Nordeste coincide com o momento político que 
antecede o golpe militar de 1964. 

47 Foram os chamados Atos Institucionais. 



 

 

75

Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas. Em 67 é outorgada uma nova 

Constituição Federal, marcada pela doutrina da Segurança Nacional e com varias restrições, 

em especial as liberdades políticas. 

Na Bahia, houve um cenário propício para a adaptação ao novo regime instalado no país, 

conforme traz Pinheiro: 

O Golpe Militar de 1964, ao contrario da revolução de 1930, não foi um 
acerto de contas com o atraso, mas com o progresso político do Brasil. Isto 
é, tratava-se de deter um processo de transformação social, em curso. 
Também ao contrario de 1930, o golpe de 1964 teve ampla repercussão na 
Bahia. Foram muitas as manifestações em apoio à “redentora” em Salvador 
e em cidades do interior. O “ethos” conservador da política baiana logo vai 
se aclimatar com os ditos da nova ordem. Assim, que extinguem os 
partidos políticos as suas lideranças mais expressivas, são neutralizadas 
pelos novos donos do poder, estivessem essas lideranças exiladas ou não. 
A “Revolução” veio para ficar, diziam seus corifeus. Na Bahia, pelo 
menos, não teve grandes dificuldades para implantar sua obra. O terreno 
era muito fértil para o tipo de planta que se oferecia, conforme logo se 
pode observar e principalmente sentir (PINHEIRO, 1999, p. 71).  
 

 
Para cumprir as suas determinações de repressão política, os militares, vão instituir um 

estado centralizado e autoritário. Criou também, nesse tempo, dois partidos políticos: a 

Aliança Renovadora Nacional – ARENA e o Movimento Democrático Brasileiro – MDB. O 

primeiro era representado como o partido da situação, e o segundo, como oposição. Ambos 

perduraram até a retomada do processo de abertura política no país em final dos anos 70. Na 

Bahia, a oligarquia vai apoiar o partido da situação, ou seja, o partido que estava no poder 

central. 

O período de 1967 a 1971, o Estado da Bahia teve a sua frente o governador Luiz Viana 

Filho, professor de Direito e de História da Universidade Federal da Bahia,  que foi o 

primeiro governador baiano eleito indiretamente, através da Assembleia Legislativa, com 

indicação do Presidente Castelo Branco, o primeiro dos presidentes da época da Ditadura 

Militar. Este governante teve como meta fazer da educação estadual um polo de 
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desenvolvimento, nomeando para a pasta da educação e cultura o doutor em ciência política 

Luis Augusto Fraga Navarro de Brito, que reorganizou o sistema educacional baiano que 

estava em situação bastante caótica, colocou em prática os Planos de Educação I e II, criou a 

Biblioteca Pública dos Barris, criou uma editora baiana e estabeleceu convenio com uma 

grande editora do centro sul do país para a publicação de livros de escritores baianos. Outros 

investimentos importantes nesse período que merecem um destaque especial: a criação da 

Universidade de Feira de Santana, incentivos ao cinema e ao teatro baiano (TAVARES, 

2008). 

A área econômica, por seu turno, também saboreou as inovações de Luiz Viana Filho: 

Concluiu e inaugurou o Centro Industrial de Aratu – CIA, e tudo fez para a 
construção da Usina Siderúrgica da Bahia – USIBA. Antes de deixar o 
governo, acertou com o presidente Médici que o Polo Petroquímico da 
Bahia seria em Camaçari (TAVARES, 2008, p. 487). 

 
Em 68, com a decretação do AI 548, o governo Luis Viana sofreu grandes cortes, sendo que 

o que trouxe mais prejuízos foi a saída forçada da Secretaria da Educação do então 

Secretario Navarro de Brito.  

O segundo governador baiano eleito indiretamente foi Antonio Carlos Magalhães49, médico 

e jornalista, no período compreendido entre 1971 a 1975; entretanto, este político baiano já 

havia experimentado a gestão da prefeitura de Salvador: 

Em fins de 1966, enquanto Antonio Carlos Magalhães foi indicado ao 
cargo de prefeito de Salvador, começa a historia do Carlismo enquanto 
grupo político autônomo, mesmo que, para o grande público, seu chefe 
ainda fosse um político Juracisista. Ao concluir, pouco mais de oito anos 
depois, seu primeiro mandato como governador da Bahia, ACM já chefiava 
o grupo político mais forte do Estado [...] (DANTAS NETO, 2006, p. 282). 

 

                                                            
48 Com a edição do AI 5, o país passou pela fase mais dura da Ditadura Militar. 

49 Filho de Francisco Peixoto de Magalhães Neto, eleito para a Assembleia Nacional Constituinte de 1934 na 
legenda do PSD, organizado e liderado pelo interventor federal na Bahia, tenente Juracy Magalhães. 
(TAVARES, 2008) 
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Com uma gestão “arrojada” e responsável por um projeto modernizador para Salvador, 

executou a reforma administrativa, realizou mudanças no cenário urbano de Salvador, Lei da 

Reforma Urbana, investindo na construção das avenidas de vale e com um discurso de 

“interprete do povo baiano”.  

Segundo Tavares (2008), desde muito jovem, ACM apresentava uma paixão pela política, 

dizendo, desde a sua adolescência, que um dia iria governar a Bahia. Assim, dando os 

primeiros passos na política local, foi eleito, em 1954,  deputado estadual pela UDN, na 

mesma campanha que elegeu Antonio Balbino para o governo do Estado e com apoio do 

chefe político Juracy Magalhães. Em 1958, foi eleito deputado federal, com reeleição nos 

anos de 1962 e 1966. 

Ainda, para Tavares, ACM fugia do padrão normal dos políticos baianos, que tinham um 

perfil educado e elegante, porém enganador e distante; ao contrario,  apresentava um outro 

padrão: personalidade forte, determinado e participante nos conflitos e inimizades, 

conduzindo a política com uma combinação de paixão e pragmatismo50. 

O seu período de governo foi de muita repressão no cenário nacional com o endurecimento 

da Ditadura Militar, ocasião do medo das prisões, torturas e censura. Dedicou-se, de início, à 

administração do estado e a abrir novos espaços para a capital da Bahia. 

Construiu a Avenida Luís Viana Filho (Paralela) e o Centro Administrativo 
da Bahia (CAB), para o qual foi transferindo as secretarias do estado e o 
gabinete do governador. Convidou artistas plásticos baianos para 
embelezá-lo. Também esteve atento ao crescimento do Centro Industrial de 
Aratu e ampliou as negociações com o governo federal e empresários para 
a construção do Polo Petroquímico de  Camaçari. Jamais deixando de ser 
político, coordenou e consolidou sua liderança nas bases políticas da 
capital e do interior do estado (TAVARES, 2008, p. 489). 
 

                                                            
50 Ou Carisma como está no título do livro de Dantas Neto (2003): Tradição, Autocracia e Carisma. 
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Constituí-se uma liderança forte no Estado, contando com o apoio da oligarquia estadual e 

uma identificação com o governo central, sobretudo pelo apoio do Regime Militar aos 

chefes locais, desde que estes demonstrassem fidelidade aos governos militares e da 

quantidade de votos assegurados para o partido da situação. Esta barganha de votos e a 

fidelidade contribui, para o fortalecimento do poder local e colaborando com uma pratica 

clientelista já arraigada no Brasil e, em especial, na Bahia, o que leva ao desmando 

administrativo, corrupção, trocas de favores dentre outras situações. 

Na Bahia, por volta de meados da década de 70, segundo Espiñeira (2009), surgem duas 

linhas marcantes de atuação de grupos contra a ditadura. Uma ocorreu através da ação 

partidária, em um quadro de bipartidarismo, quando, especialmente jovens de várias cidades 

brasileiras, em particular, os do Partido Comunista Brasileiro (PCB) formaram a chamada 

Ala Jovem do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), que era considerado o partido 

político de oposição. A outra linha de militância teve como participantes vários grupos 

constituídos por associações profissionais, artistas, políticos, estudantes egressos das 

guerrilhas e também de vários partidos da esquerda, igreja, representantes de bairros da 

periferia que formaram o “Trabalho Conjunto da Cidade do Salvador”, cuja bandeira 

principal era: “liberdades democráticas e melhores condições de vida”. Essa frente, além de 

desenvolver ações integradas contra a ditadura, procurou atuar nas “bases” criadas 

principalmente pela Igreja da linha da Teologia da Libertação, que fez opção pelo trabalho 

de educação política da periferia. Interessante notar que o Trabalho Conjunto possuía 

constantes embates com a Ala Jovem do MDB, uma vez que nesse existia uma clara 
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hegemonia do PC do B51 e na Ala Jovem era o PCB52 que estava majoritariamente na 

condução. 

O MDB, partido que desempenhou papel importante no processo de transição democrática 

do país, fazendo frente aos ditames da Ditadura Militar, tinha na sua Ala Jovem, a 

representação de uma força mais avançada, porém, na Bahia, segundo Espiñeira (2009), a 

organização da juventude do MDB teve uma particularidade, política e organizacional, em 

função do adesismo da Direção Regional do Partido, naquele momento, dominada por um 

agrupamento político que dava ao partido características inibidoras da constituição de uma 

Frente Democrática, levando a uma constituição tardia, no Estado de uma linha mais 

democrática dentro do MDB,  diferente do que ocorreu em outros Estados brasileiros. 

Dantas Neto, sobre as posições do MDB, argumenta a existência de uma defasagem do 

partido enquanto uma frente de oposição ao regime militar: 

Tal se deu por uma conjunção de fatores dentre os quais avulta o próprio 
consenso conservador que perfilou a elite baiana ao carlismo, além da ação 
transformista de ACM de infiltrar no partido oposicionista, desde o início 
dos 70, uma corrente adesista  que lhe tolheu o crescimento e a capacidade 
de galvanizar a insatisfação, que crescia na Bahia , desde 74, como em todo 
o país, das camadas médias urbanas. Só no final da década o MDB passou 
a dialogar com a sociedade civil e a se organizar com visibilidade no 
estado (DANTAS NETO, 2003, p. 229). 
 

Este contexto partidário fez com que o segmento jovem baiano se distanciasse da atuação de 

seus congêneres nacionais por imprimir uma forma mais autônoma de ação institucional, 

sem perder a perspectiva de ampliar as suas bases, chamado de Ala, diferente dos outros 

estados, para destacar a falta de integração entre o setor jovem e a direção do partido.  

                                                            
51 O PC do B, diante do contexto da Ditadura Militar e da forte repressão política, entra na clandestinidade e 
opta pela guerrilha, absorvendo, mais tarde,  um número expressivo do Grupo Ação Popular (AP), só 
posteriormente, em uma nova conjuntura, é que vai  se inserir no Trabalho Conjunto. 
52 O Partido Comunista Brasileiro (PCB), no período da Ditadura Militar, volta-se,  principalmente, para alguns 
sindicatos e para o movimento estudantil e só em uma conjuntura posterior é que vai ingressar na militância da 
Ala Jovem do MDB. 
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A Ala jovem do MDB atraiu, para o partido, muitos estudantes, trabalhadores e profissionais 

liberais, contando com um número significativo de filiações, fruto de sua mobilização e 

ações politizadoras da cena política estadual.  

Enquanto o MDB baiano seguia com as suas contradições internas e divergências com a Ala 

Jovem, crescia um grupo político de arenistas liderados pelo então governador Antonio 

Carlos Magalhães enquanto uma força política baiano-nacional. Para este autor, o carlismo53 

passa a ser, mais que um grupo político forte, mas uma política praticada sob comando 

centralizado por um agrupamento que atua: 

[...] regional e nacionalmente, na política institucional, na administração 
pública e em interfaces de ambas com o mundo do mercado para respaldar 
os movimentos de seu chefe,  enquanto ator de “grande política”, no bloco 
de forças dominantes na política brasileira, ligadas à afirmação da ordem 
social competitiva (DANTAS NETO, 2003, p. 229). 
 

O processo político da Bahia foi gestado semelhante ao restante do Brasil; entretanto, apesar 

dessa semelhança, desenvolveu uma forma de fazer política que associava mudanças e 

modernizações, sem, contudo, perder os elos com o passado, a “Rainha Destronada” 

continua com os mesmos vícios e formas de fazer política de tempos passados. 

O Carlismo, para Dantas Neto (2003), insinuava-se com um traço marcante: a simultânea 

ação na política institucional, na estrutura da administração pública e na interface de ambas 

com o mundo do mercado. 

Antonio Carlos Magalhães – ACM – encerrou seu primeiro governo sem fazer seu sucessor, 

contudo dá um salto direcionado à política nacional que foi a ocupação da Presidência da 

Eletrobrás em 1975, propiciando a este político um transito importante com o governo 

central, ou seja, nas relações palacianas/presidenciais. 

                                                            
53 Carlismo – nome atribuído ao grupo político liderado pelo então governador Antonio Carlos Peixoto de 
Magalhães. 
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Apesar de ter se instituído como uma liderança importante, o seu candidato54 à sucessão ao 

governo do Estado não foi aceito pelos ex-governadores Juracy Magalhães, Luís Viana Filho 

e Lomanto Junior, nem pela Ditadura Militar. Estes preferiram o professor da Faculdade de 

Medicina e ex Reitor da Universidade Federal da Bahia - UFBA, Roberto Santos que 

possuía uma carreira acadêmica e não política.  

Como traço de relevo do período Roberto Santos55, deve-se destacar a preocupação com o 

desenvolvimento econômico do Estado, dando apoio ao Centro Industrial de Aratu, abrindo 

as principais vias de escoamento do Polo Petroquímico de Camaçari. Deu especial atenção a 

saúde, com culminância na construção de um Hospital56 de  Emergência situado no Cabula e 

iniciou a construção da Barragem de Pedra do Cavalo. 

Esse período se caracteriza, no cenário nacional, pela abertura lenta e gradual da política 

repressiva do período ditatorial, iniciada pelo Presidente Ernesto Geisel que reconhecia, 

neste modelo, uma forma mais segura de retorno ao regime democrático no país. Em 78, 

dando continuidade a este processo, o General Geisel extingue o AI 5, que foi o mais duro e 

repressivo dos Atos Institucionais. 

 

 

2.4. TRANSIÇÃO DEMOCRÁTICA E OS ANTECEDENTES DO SUS 

 

                                                            
54 O último ano do seu governo corresponde a passagem do governo Médici para o governo Geisel, o ultimo 
com o projeto de redemocratização do país. ACM pleiteou inicialmente para a sua sucessão, o Pastor Clériston 
Andrade, prefeito de Salvador e, como segunda opção,  Luís Sande, então presidente do BANEB (TAVARES, 
2008).  

55 Roberto Santos, antes de ser nomeado governador do Estado da Bahia, ocupou a pasta da Secretaria da 
Saúde do Estado da Bahia.  

56 Hospital Roberto Santos 
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Este período trouxe à cena nacional, grande movimentações políticas como: a anistia aos 

exilados e presos políticos da Ditadura Militar;  o retorno as grandes mobilizações da classe 

trabalhadora, a exemplo das greves realizadas pelos metalúrgicos do ABC paulista; a criação 

de partidos políticos que refletiam o momento histórico e que aglutinavam dentre outros, 

militantes de partidos até então na clandestinidade, como o Partido dos Trabalhadores; a 

legalização do PC do B, dentre outras.   

Depois dos “anos de chumbo” do governo Médice, Ernesto Geisel assumiu a presidência em 

197457  e trouxe uma esperança de possibilidade de uma democracia com a abertura política 

(também chamada de distensão) “lenta e gradual” (como propunha).  

O governo Geisel iniciou o governo admitindo que depois do sucesso da 
abertura econômica que teria levado ao “milagre brasileiro” pela 
“Revolução”, caberia dar inicio a abertura social e política. Assim, foi 
lançado o II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND), onde se 
afirmava que a “Revolução” não se solidarizava com a ideia de que seria 
preciso o bolo crescer para depois dividi-lo. Defendia que enquanto o país 
crescesse economicamente poderiam ser executadas políticas 
compensatórias, apontando para investimentos sociais. Do mesmo modo o 
governo anunciava uma distenção política “lenta, segura e gradual” [...] 
(PAIM, 2008, p. 69). 

 

As medidas trazidas pelo Presidente, de caráter liberalizante, eram controladas pelo Poder 

Executivo e previa, dentre outras, a suspensão parcial da censura aos meios de comunicação 

e à revogação gradativa de alguns dos mecanismos de coerção legal que compunham o 

arcabouço repressivo da Ditadura. Destaca-se, entretanto, que o projeto de distensão em 

curso não fazia parte dos ideais dos governantes, mas era uma saída para o desgaste vivido 

pelas forças armadas através das mobilizações populares. Os militares não conseguiam se 

sustentar no poder como em tempos pretéritos, porém, a distensão foi realizada de forma que 

a saída dos militares não ameaçasse a ordem vigente e os interesses das classes dominantes 

(SADDI, 2003). 
                                                            
57 Período do governo Geisel – 1974 a 1979. 
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No aspecto econômico e social, o II PND58 apontava algumas prioridades no campo social, 

como: saúde, educação, infraestrutura urbana, dentre outros. Como forma de enfrentar 

alguns desafios apresentados na saúde, o governo cria o Conselho de Desenvolvimento 

Social – CDS e o Ministério da Previdência e Assistência Social – MPAS.  

A estratégia de distensão política, iniciada pelo governo do general Geisel 
(1974 – 1979), possibilitou ao movimento sanitário apresentar propostas 
transformadoras no sentido de melhorar e democratizar o atendimento a 
saúda das populações mais carentes. A política de saúde adotada até então 
pelos governos militares, punha ênfase em uma medicina de cunho 
individual e assistencialista, em detrimento de ações vigorosas no campo 
da saúde coletiva (ESCOREL, et al.  2005, p. 67).  

 

O Movimento Sanitário, apesar de sofrer forte repressão do autoritarismo do governo, 

caracterizou-se como uma força política construída a partir da articulação de uma série de 

propostas contestatórias ao regime. 

Paim (2008) aponta elementos importantes para o fortalecimento do pensamento e a 

construção do movimento sanitário, tais como: movimento contra a carestia, os clubes de 

mães e os centros comunitários (Movimentos Populares de Saúde – MOPS); no âmbito 

estudantil,  são iniciadas as Semanas de Estudos de Saúde Comunitária – SESAC; no  

campo dos profissionais, inicia-se uma movimentação com os médicos residentes em torno 

da regulamentação da Residência Médica, dando origem ao Movimento de Renovação 

Médica.  

Com a inserção de militantes do movimento sanitário em espaços institucionais do governo 

(com o processo de abertura política), aparecem mudanças importantes na organização dos 

serviços de saúde, colocando em prática projetos que iriam à contramão do que preconizava 

o regime autoritário. Para Escorel (2005), alguns desses projetos tornaram-se modelos de 

                                                            
58 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/1970-1979/anexo/ANL6151-74.PDF, acessado em 09/12/2012. 
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serviços oferecidos pelos sistemas de saúde, como o Plus – Programa de Localização de 

Unidades de Saúde, que colocou em prática uma metodologia de programação de serviços; o 

MOC – Projeto Montes Claros, que foi uma experiência que incorporou na sua prática os 

conceitos de regionalização, hierarquização, administração democrática, integralidade da 

assistência à saúde, atendimento por auxiliares de saúde e participação popular, este como 

um projeto pioneiro que posteriormente serviu para nortear a proposta do SUS.  

Particularmente no campo da saúde, a discussão da ‘democratização da 
saúde’ se fazia de forma mais intensa no ‘movimento sanitário’, que logrou 
atingir alto grau de organicidade e grande visibilidade política, vindo a ter 
papel relevante na reformulação da política de saúde (MENICUCCI, 
2007, p. 169). 

 

 Merece destaque, para este período, o Programa de Interiorização das Ações de Saúde e 

Saneamento – PIASS, que foi elaborado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas – 

IPEA, através de sua equipe de Saúde, que tinha como objetivo principal a interiorização das 

ações de ações e tendo com área prioritária de atuação o Nordeste. 

Durante o governo do General Geisel, ocorreram duas Conferências Nacionais de Saúde, a 

V Conferência, realizada em 1975 e VI Conferência, realizada em 1977, cujo objetivo 

central foi a discussão do processo de controle das grande endemias e a interiorização dos 

serviços de saúde  (ESCOREL e  BLOCH, 2005). 

O General João Figueiredo59, último presidente militar, completa o processo de abertura 

política iniciado com Geisel e além da Lei da Anistia. Em 1982, são realizadas eleições 

diretas para governadores dos Estados. Ao longo do seu governo, a ditadura militar passa 

por um processo de desgaste político muito grande, apesar da resistência de alguns setores 

das Forças Armadas. Com o crescimento dos movimentos de oposição ao regime ditatorial, 

                                                            
59 Figueiredo governou entre 1979 a 1985.O seu mandato durou 6 anos e encerrou 21 anos de ditadura militar. 
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o general Figueiredo acaba com o bipartidarismo60, através de uma reforma partidária 

extinguindo a ARENA e o MDB, cedendo lugar a outros partidos na nova conjuntura, como 

o PDT – Partido Democrático Trabalhista, PTB – Partido Trabalhista Brasileiro, PT – 

Partido dos Trabalhadores. Em novembro de 1982 foram realizadas eleições diretas para 

governadores dos Estados, para Deputados Federais e Estaduais, prefeitos e vereadores, 

porém, o governo edita uma Lei que proibia alianças partidárias, objetivando evitar a união 

das esquerdas (BERTONCELO, 2009; FRANCO, 2008). 

O CEBES - Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, criado em 76, consolida-se em 1979 e 

assume a condição de núcleo de aglutinação política para órgão de consultoria técnica 

(ESCOREL, 2005). Assim, teve um papel fundamental na discussão e debate acerca da 

saúde e de propostas para a mudança na organização e funcionamento dos serviços de saúde, 

contribuindo para a construção da política de saúde atual.  

Nesse Momento de tantas mobilizações, o Cebes  apresentou no I Simpósio 
de Política Nacional de Saúde da Comissão de Saúde (BRASIL. Câmara 
dos Deputados, 1980) o documento A Questão Democrática da Saúde 
(CEBES, 1980) propondo, pela primeira vez em 1979, a criação do 
SUS.[...]  O referido documento do Cebes, representou um marco na 
construção da proposta da RSB, ou seja, não se trata mais de uma ideia da 
necessidade de uma reforma, mas de um conjunto de proposições [...] 
(PAIM, 2008, p. 81 e 82). 

 

As pressões políticas e sociais continuam em todo pais, no campo da saúde fomentam a 

organizações da política e dos serviços e a criação de órgãos, programas e projetos que deem 

conta do reordenamento da política de saúde, bem como atendam, mesmo que 

minimamente, os reclames e pressões dos movimentos sociais. Neste sentido, no inicio dos 

anos 80, surge o Projeto denominado de Pró Saúde, sendo posteriormente denominado de 

Prev-Saúde, por pressões do Ministério da Previdência Social, apresentando-se como um 
                                                            
60 Após 1967, o Brasil passa a ter  apenas dois partidos o MDB (Movimento Democrático Brasileiro) e a 
ARENA (Aliança Renovadora Nacional) – Arena representava a  situação, enquanto que o MDB se 
apresentava como partido de oposição. 
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plano de atenção primária à saúde, tendo como pressupostos básicos a hierarquização das 

formas de atendimento por níveis de complexidade, a integração dos serviços existentes em 

cada nível de complexidade e a regionalização do atendimento por áreas e populações 

definidas (RODRIGUEZ NETO, 2003). 

Segundo Paim (2008), o Prev-Saúde constitui-se como um espaço de contradições, ou das 

expressões das posições e projetos divergentes que perpassavam no setor saúde, contatando-

se que o projeto privatista da saúde através dos grupos que representavam o setor 

empresarial da medicina, como Federação Brasileira de Hospitais – FBH; Associação 

Brasileira de Medicina de Grupo – ABRAMGE – e Associação Medica Brasileira – AMB, 

estavam articulados e com disposição de barrar esta proposta. Assim, o Prev-saude acabou 

por ser derrotado. 

Com o governo Sarney, em 1985, o regime militar é finalizado. Nesse período, merece 

destaque a convocação da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que é considerada um marco 

na história da saúde pública do Brasil. Esta Conferência é fruto de toda mobilização política 

existente no país e, particularmente, do Movimento da Reforma Sanitária.  

Paim (2002) define o Movimento da Reforma Sanitária como a resultante de um longo 

movimento em defesa da democracia, dos direitos sociais e de um novo sistema político. 

Foi na 8ª Conferência Nacional de Saúde, entre 17 e 21 de março de 1986, 
em Brasília, que se lançaram os princípios da Reforma Sanitária. Nessa 
Conferência, que contou com a participação de mais de quatro mil pessoas, 
evidenciou-se que as modificações no setor saúde transcendiam aos marcos 
de uma simples reforma administrativa e financeira. Havia necessidade de 
uma reformulação mais profunda, com a ampliação do conceito de saúde e 
sua correspondente ação institucional. Questão fundamental para os 
participantes foi a da natureza do novo sistema de saúde: se estatal ou não, 
de implantação imediata ou progressiva. Recusada a ideia da estatização, 
manteve-se a proposta do fortalecimento e da expansão do setor público 
(ESCOREL ET AL. 2005, p. 78). 
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Em 1987 é criado o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde – SUDS, que foi uma 

estratégia importante para a construção e posterior implantação do SUS. Neste mesmo 

período, a Comissão Nacional de Reforma Sanitária elaborou uma proposta que foi a base 

para o texto Constitucional de 1988, quando, finalmente, a saúde foi reconhecida como um 

direito de todos e um dever do Estado.  

 

 

2.5. A BAHIA NA TRANSIÇÃO DEMOCRÁTICA 

No final dos anos 70, no bojo do processo da transição democrática do país, Antonio Carlos 

Magalhães retorna ao governo do Estado para seu segundo mandato61, eleito de forma 

indireta.  

O segundo governo estadual de Antonio Carlos ratifica sua forma de fazer 
política: guiado pelos anseios de uma Bahia moderna, ACM continua seu 
projeto modernizante iniciado na gestão soteropolitana. A política 
institucional baseada em uma administração pública com  padrões 
burocráticos já havia se consolidado no estado. [...] O Governo Federal 
estabelece alianças estratégicas com atores estaduais arenistas a fim de 
galgar respaldos junto ao Congresso e grupos econômicos regionais. Em 
contra partida, a União acrescia progressivamente os repasses dos recursos, 
primordialmente para estados fora do eixo centro-sul (REIS, 2009, p.66). 

 

Assim, ACM aproveita-se da oportunidade de se utilizar dos recursos federais e da 

possibilidade de recorrer a empréstimos de agencias internacionais para dar continuidade a 

sua política modernizante, sem, contudo, perder o caráter conservador.  

Conforme Viana Filho (1984), a implantação do Polo Petroquímico representou a 

consolidação da industrialização no Estado. A Bahia era o Estado brasileiro que mais 

possuía projetos aprovados pela SUDENE e também o que mais recebia repasses financeiros 
                                                            
61 ACM governou o Estado da Bahia de 15 de março de 1979 a 15 de março de 1983. 
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federais no nordeste. O crescimento industrial, em especial através do CIA e do Polo 

Petroquímico de Camaçari, são refletidos na arrecadação tributária do Estado. 

Ao final desse segundo governo, ACM se torna um líder, com grande apelo popular, 

entretanto com viés autoritário, restringindo os espaços de outros sujeitos na sua arena de 

mando sem abafar a burguesia local/regional. 

Para o período seguinte, é eleito João Durval carneiro, para o quadriênio de 1983 a 1987, 

através do voto direto.  

O governo deste quadriênio enfrentou alguns problemas, em particular os ligados às finanças 

do estado, primeiro que, com o plano Cruzado, havia concedido para todos os trabalhadores 

abonos de 8% sobre o salário médio dos últimos 06 meses e também um aumento de 16% no 

salário mínimo. Esse abono pesou nas finanças estaduais já abaladas com uma obra de 

grande porte que foi o Projeto Pedra do Cavalo com custo estimado em 800 milhões de 

dólares e sem receita suficiente para fazer face às despesas crescentes, levando o governo a 

contrair empréstimos. Embora considerada de fundamental importância para o 

desenvolvimento do Estado, a construção da barragem de Pedra do Cavalo gerou grande 

endividamento que, durante anos, se refletiu no equilíbrio financeiro do Estado (SAMPAIO, 

2005, p.31). 

Na área da educação (BOAVENTURA, 2009), com o Plano de Educação e Cultura da 

Bahia, elaborado para o quadriênio de 1984 a 1987, priorizou a interiorização da educação 

superior,  criando a UNEB – Universidade  do  Estado da Bahia. Na saúde, este governo foi 

responsável pela implantação das AIS – Ações Integradas de Saúde, que inicialmente 

abrangia apenas a região metropolitana de Salvador e, posteriormente foi ampliada para 

vários municípios do estado (MOLESINE, 2011, p. 100). ACM, personagem central da 

política baiana desde o início dos anos 70, acumulou muito poder, respaldado na forma 
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como conduziu a política no Estado, como se aproximou dos grupos políticos do interior e 

também do governo central durante o período ditatorial.  

Com o processo de transição democrática  e de abertura política  ampliam-se as bases 

oposicionistas tanto em âmbito nacional como local. Durante o governo João Durval, as 

articulações anticarlsitas são fortalecidas acomodando atores políticos de varias correntes e 

grupos oposicionistas.  

Para Reis (2009), a anistia política foi vital para o fortalecimento da oposição baiana. O 

político do PC do B, Haroldo Lima e o emedebista Chico Pinto são soltos,  Waldir Pires 

recupera seus direitos políticos, o que favorece a aglutinação de forças anti-carlistas, dando 

origem a uma oposição de fato ao grupo político então no poder e liderado por ACM. Neste 

período, o MDB conquista relativo sucesso nas eleições proporcionais de 1983, elegendo 27 

dos 72 deputados estaduais, o mesmo ocorrendo para a Câmara Federal quando o MDB 

elege 14 deputados contra 23 do PDS (partido do grupo Carlista na época). 

No âmbito municipal, em 1982, o resultado eleitoral demonstra a forte influência do bloco 

carlista, com uma vitoria eleitoral em 279 municípios e o PMDB em apenas 4062, nesta 

época a eleição para as capitais ainda é através de colégio eleitoral63.  

Em 1985, inicia-se a última fase do processo de transição democrática no país. O PMDB, 

em 1984,  propõe emenda constitucional que visava restabelecer eleições diretas para 

Presidente da República, não logrando o apoio necessário dentro do legislativo para 

aprovação de sua proposição. Assim, dão início a uma mobilização nacional que origina o 

movimento “Diretas já”. 

                                                            
62 Destaca-se que os municípios de Alagoinhas, Vitória da Conquista, Ilhéus, Itabuna, Lençóis, Porto Seguro e 
Santo Amaro, foi um dos primeiros focos de prefeituras fora do bloco Carlista. 

63 As eleições para o executivo municipal das capitais só se tornariam diretas em 1986. 
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O PMDB teve importante vitoria nos dois maiores municípios do Estado como Salvador 

(capital do Estado), elegendo o radialista Fernando José64 e Feira de Santana com a eleição 

do Deputado Colbert Martins. 

Waldir Pires é eleito governador com grande margem de votos à frente do candidato carlista 

Josaphat Marinho,  assumindo a condução do Estado e, em 1987, com o slogan de “Governo 

da Mudança”.  No ano seguinte a sua posse, é promulgada a Constituição Federal brasileira, 

a “Constituição Cidadã”. Esta Constituição trouxe uma nova ordem político administrativa 

ao país, fortalecendo o papel dos municípios e promovendo descentralização de recursos 

financeiros e prestação de serviços sociais como, por exemplo, saúde e educação.  

Esse processo de mudanças repercute nas trajetórias políticas, nas estratégias de 

sobrevivência partidária e na formação de blocos de poder institucionais.  

Essa fase é o primeiro período de ruptura, apesar de breve, entre os governos ligados ao 

grupo carlista, na historia política baiana. Desta forma, o pleito eleitoral de 1986 significou 

um momento de grandes expectativas. As oposições depositavam esperanças num governo 

de perfil ideológico diferente do anterior.  

[...] Toda campanha nossa foi uma campanha muito de tentar vencer o 
clima de opressão na Bahia -  às vezes subterrânea, depois institucional – 
para que nos fossemos capazes de começar o processo democrático na 
Bahia. [...] nós temos uma luta na Bahia desde antes de 1964 – uma luta 
contra as oligarquias, uma luta contra o poder fechado, uma luta que 
significava abrir o processo político na Bahia. As grandes margens da 
população, as grandes áreas da população sempre foram excluídas, de 
modo que nós sempre representamos na Bahia essa luta [...] (Waldir Pires, 
entrevista ao programa Roda Viva, realizado em 23/02/198765). 

 

                                                            
64 Pela primeira vez, após a ascensão do carlismo no estado, a capital baiana tem um prefeito não pertencente 
ao carlismo. 

65 http://www.rodaviva.fapesb.br/materia/303/entrevistados/waldir_pires_1987.htm, acesso em 03 de dezembro 
de 2012. 
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Apesar da conjuntura favorável à administração de Waldir Pires, em 1989, renuncia ao 

governo da Bahia para concorrer às primeiras eleições diretas para a Presidência da 

República, após o golpe de 1964, como vice da chapa de Ulisses Guimarães. Com a saída de 

Waldir do governo quem assume a condução do Estado é o vice Nilo Coelho. Destaca-se 

que Nilo havia sido eleito à prefeitura do município de Guanambi pelo PDS (partido que era 

majoritariamente composto pelo grupo carlista) e que havia pouco tempo que tinha 

ingressado no PMDB.   

A gestão de Nilo Coelho não teve as mesmas características das apresentadas por Waldir, ou 

seja, de mudanças e de fortalecimento do processo democrático no Estado, propiciando ao 

grupo Carlista uma nova ascensão política no âmbito regional e a consequente eleição, em 

primeiro turno para o governo do Estado.  

 

 

2.6. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

Ao longo desse percurso histórico, buscou-se compreender e resgatar elementos que 

ajudassem a entender as relações políticas presentes nos dias atuais, afinal, como nos ensina 

Marx, os homens fazem a sua própria história, mas em condições previamente dadas. 

É necessário entender as relações estabelecidas entre o público e o privado e, 

principalmente, como se dá a construção das relações de poder entre os sujeitos individuais e 

coletivos que compuseram esse quebra-cabeça. 

No Brasil colônia, o poder era dado aos donatários, verdadeiros capitães do seu território, 

tendo, inclusive, de ser responsável pelas milícias (tropas particulares) e por estabelecer a 

ordem, em uma clara apropriação do público pelo privado. 
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Essa apropriação da rés pública pelo ente privado, aliada à herança patrimonialista do 

Estado português, deu ideia aos “donos do poder” local de uma não separação entre estes 

dois elementos, uma prática que perdura até os dias atuais. 

O Estado português, por longos anos sugou os entes privados, com altos impostos, troca de 

favores e benesses.  A Bahia, experimentou esse apogeu na condição de primeira capital do 

Brasil e, por conseguinte, com toda a proximidade do poder central, também se beneficiando 

com as formas de poder/política aqui praticadas. Esse cenário foi palco de muitos 

movimentos de resistência com uma perspectiva localizada. 

Com o declínio econômico, em meados do século XIX, em particular com a queda do 

mercado da cana de açúcar, a situações é invertida, a oligarquia local, sem querer deixar o 

poder, passa a se aproximar do Estado transformando-se em parasita deste. Como disse 

Rinaldo Leite, a “Rainha destronada”, necessita estabelecer relações para manter suas 

influencias junto ao poder central. 

As relações políticas se confundem com as relações familiares/pessoais e o que se evidencia 

é a necessidade de resgate de um poder perdido na história. Estas relações estabelecidas 

historicamente, particularmente na Bahia, não contribuem para o exercício da cidadania e 

nem da emancipação humana, ao contrário, carregam as relações políticas  de uma visão 

patrimonialista e conservadora. 

Construindo a história da Bahia/Brasil, também se identificam momentos de luta e de 

resistência, desenhando blocos contra hegemônicos em busca de outras relações de poder e 

de política. 
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3. O INICIO DO PROCESSO DA CONSTRUÇÃO DO SUS – PERÍODO 

WALDIR  PIRES/NILO COELHO 

Em 1986, a Bahia, acompanhando o panorama nacional de mudanças e de mobilizações 

sociais elege, para o governo do Estado, o Pmdebista Waldir Pires, tendo como vice o 

“neopmdebista” Nilo Coelho66.  Waldir governou até 14 de maio de 1989, quando se afastou 

para concorrer ao pleito presidencial compondo a chapa com Ulisses Guimarães, na 

condição de vice.  

Esse, por certo, pode ser considerado como um novo tempo para a Bahia, um tempo de 

desafios  e  de construção de políticas distintas das até então existentes no Estado. O 

“Governo da Mudança” assume compromisso com o processo de democratização  na Bahia. 

Em janeiro de 1985, paralelo à eleição de Pires na Bahia,  Tancredo Neves é eleito67  

Presidente da República, representando o fim do Regime Militar após mais de 20 anos. Não 

obstante, após três meses da sua eleição vem a falecer e o seu vice, José Sarney oriundo do 

PDS e da velha oligarquia maranhense, assume a condução do país.  

O mote da campanha de Tancredo para presidência do grupo oposicionista ao regime 

militar, foi o da mudança, com o slogan “Muda Brasil”. O candidato do PMDB, ao governo 

da Bahia, Waldir Pires também adotou o conceito de Governo  da Mudança como 

fundamento do seu discurso com slogan,  “A Bahia vai Mudar”. O grande desafio do grupo, 

com as ideias de mudança era adentrar no interior do Estado, já que esse era local de grande 

influência do grupo carlista. Não obstante, a imagem da  mudança conseguiu agregar 

políticos carlistas, ao bloco oposicionista, como Nilo Coelho, Jutahy Magalhães e outros.   

                                                            
66 Nilo Coelho tinha sido prefeito do município de Guanambi (localizado no sudoeste da Bahia), pela legenda 
do PDS, partido do grupo Carlista. 

67 Pelo voto indireto através do Colégio Eleitoral.  
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Com a ampla derrota eleitoral sofrida pelo grupo carlista, segundo Dantas Neto (2003), a 

política baiana continua pautada pelo binômio carlismo e anticarlismo, apenas com uma 

inversão de posições, pois no Estado havia se instalado um governo cujo perfil tinha como 

traço  nítido do anticarlismo.   

Com o grupo ligado ao PMDB no poder, as possibilidades de construção e implementação 

de políticas de caráter mais democrático e da escolha de secretariado com perfil diferenciado 

dos governos anteriores passa de uma ideia, de uma intenção para a concretização. 

Quanto à escolha da futura equipe administrativa, o governador eleito 
remete a decisão sobre o secretariado para um mês antes da posse, em 15 
de março de 1987 (A Tarde, 27/01/1987). Para os outros cargos 
administrativos, principalmente no interior, a bancada do PMDB cria uma 
comissão para definir critérios para indicação dos nomes, sem incluir 
parlamentares de outros partidos que também comporiam a base governo 
(A Tarde, 28/01/1986). Este vai ser um jogo político que permanecerá na 
agenda do governo por algum tempo, mesmo após a posse. Através do 
jornal A Tarde, pode-se verificar como se deu o debate sobre indicações de 
cargos. Entre os principais pontos estavam a divisão de cotas entre os 
partidos da coligação e o que caberia a deputados e prefeitos. Estas 
disputas vão fazer com que a decisão sobre composição de cargos 
administrativos no novo governo se prolongue por meses, como no caso da 
saúde [...] (MOLESINE, 2011, p. 156).  

Para a pasta da Saúde existiram muitas especulações, acerca de quem a ocuparia, 

demonstrando claramente a presença dos diversos interesses presentes na disputa. Este era o 

período da institucionalização das propostas advindas da 8ª ConferÊncia Nacional de Saúde 

e originadas pelo Movimento da Reforma Sanitária. Assim, na Bahia, como  no âmbito 

federal, o Movimento Sanitário faz as articulações necessárias para garantir a indicação de 

um nome que pudesse materializar as demandas e ideias do Movimento. 

Molesine (2011) destaca que o nome do deputado estadual Luiz Umberto era apoiado pelo 

Movimento Sanitário e que, para consolidar a sua indicação para a pasta da Saúde, as 

articulações deveriam ocorrer em duas frentes: uma na abrangência do Estado e a outra 

nacional. Chama atenção ainda, que mesmo com as várias especulações acerca do nome do 
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secretario da saúde e após serem veiculadas notícias informando que essa indicação seria da 

cota pessoal do governador, isto não se concretizou.    

[...] o transito do movimento sanitário na Bahia para a institucionalização 
da Reforma Sanitária na SESAB pode ser destacado sob três aspectos: o do 
governo, com a colocação no plano dos 100 dias de uma nova perspectiva 
de atuação na saúde; pelo lado do processo participativo e sua articulação 
com a sociedade, com a eleição e mobilização para indicação do secretario 
da saúde estadual; e, do ponto de vista político formal, a efetiva nomeação 
de Luiz Umberto, reconhecendo a sua legitimação para gerir o sistema de 
saúde no estado. Com estas premissas está colocada a oportunidade de 
mudar a face da saúde na Bahia (MOLESINE, 2011, p. 164). 

O novo Secretário iria se confrontar com um panorama complexo e com projetos distintos 

em disputa para a implantação da Reforma Sanitária, em especial na via institucional que 

seria seu lócus privilegiado de intervenção.  

Essas disputas estavam presentes no âmbito nacional refletindo na esfera estadual, sendo 

necessárias algumas ações e alianças para que o Movimento Sanitário concretizasse as suas 

bandeiras, em especial o reconhecimento da saúde como direito de todos e dever do estado, 

de acordo com o que foi deliberado na VIII Conferência Nacional de Saúde.   

Como forma de consolidar o projeto da Reforma Sanitária, Paim (2002) reforça a 

importância de estratégias que funcionassem como pontes entre  os serviços da saúde em 

execução e a construção do marco legal e do projeto/ação que daria origem ao SUS. Esta 

proposta tinha como meta evitar a descontinuidade dos serviços prestados à população, bem 

como propiciar espaços de debate e de aprimoramento desses serviços. Acrescenta que, 

naquele momento, as AIS – Ações Integradas de Saúde – mereciam ser fortalecidas e 

implementadas, pois apresentavam, na sua estrutura, princípios e objetivos que coadunavam 

com os do movimento sanitário: planejamento e administração descentralizada, espaços 

democráticos de negociações políticas, dentre outros.  

Certos setores que defendiam desde 1985 a transferência imediata do 
INAMPS para o Ministério da Saúde teimavam em desconhecer, 
desqualificar ou subestimar a relevância das estratégias AIS. [...] 
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Terminada a VIII CNS, o Ministério da  saúde, que a convocara, retornou a 
sua prática campanhista  para combater a dengue e muitas entidades 
ficaram perplexas diante do imobilismo do governo e da falta de 
compromisso para com o projeto da Reforma Sanitária. Somente no 
segundo semestre de 1986, a ABRASCO conseguiu lideranças e entidades 
em torno de alguns pontos básicos, resultando num documento 
reconhecendo a importância das AIS na conjuntura e num 
comprometimento dos Ministérios da Saúde e da Previdência  e Assistência 
Social para a criação da Comissão Nacional da Reforma Sanitária (PAIM, 
2002, p. 67). 

Na mesma perspectiva da estratégia ponte, o SUDS – Sistema Unificado e Descentralizado 

de Saúde – pode ser considerado como uma negação do sistema vigente à época e, ao 

mesmo tempo, traz elementos para a implantação do novo sistema (PAIM, 2002).  

O governo Waldir dá inicio a sua gestão em articulações com os movimentos sociais e 

comprometendo-se a assumir as estratégias que viabilizassem a reforma sanitária neste 

Estado, revitalizando a CIS – Comissão Interinstitucional de Saúde e assinando o protocolo 

de intenções para a organização do SUDS na Bahia (PAIM, 2002). 

Em junho de 1987, foi assinado o convenio, entre o Estado da Bahia e o Governo Federal 

com o escopo de implantar o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde – SUDS, 

visando desenvolver  a Reforma Sanitária no Estado e contando com esforços da Secretaria 

da Saúde do Estado da Bahia, da Superintendência  Regional do Instituto Nacional de 

Assistência Médica da Previdência Social, da Fundação Serviços de Saúde Pública, da 

Universidade Federal da Bahia e da Superintendência de Campanhas de Saúde Pública 

(BAHIA/SESAB, 1987). 

Segundo Teixeira, o momento de implantação do SUDS pode ser visto como: 

[...] fruto da longa luta pela democratização da saúde, que passou, em 
nosso Estado, pelos momentos indicados em relação a trajetória do projeto 
hoje chamado de REFORMA SANITÁRIA. Da conformação inicial de 
uma consciência crítica dos determinantes da crise da saúde a luta política 
em torno de entidades como CEBES, Associação Psiquiátrica da Bahia, 
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ABM, SINDMED, ABEN, COREN, CREMEB, APUB68, ASSUFBA, etc., 
ao desdobramento ao nível político partidário e junto ao movimento 
sindical e popular, na capital e no interior. Da conquista de espaços na 
Assembleia Legislativa do Estado a Câmara Federal, em Comissões de 
Saúde, Saneamento e Meio-Ambiente, a ocupação de cargos dirigentes nas 
instituições estaduais, na Superintendência Regional do INAMPS e 
finalmente na SESAB. Enfim, um movimento que não começa nem 
termina com o SUDS, mas que encontra nele o tempo e o espaço político 
para a consolidar posições na defesa do direito a saúde e na construção de 
um sistema de saúde justo e democrático (TEIXEIRA, 1988). 

O Movimento sanitário na Bahia, para promover as mudanças necessárias para a 

implantação do novo modelo assistencial, utilizou-se da estratégia de ocupação de cargos na  

SESAB por sujeitos que tivessem condições de conduzir tais mudanças. 

Com a saída de Waldir do governo do Estado e com a consequente posse  de Nilo Coelho 

como governador do Estado, houve mudanças na condução da pasta da saúde.   

Nos primeiros meses de 1989, a movimentação política na Bahia girava em 
torno da saída do governador para se candidatar à presidência da 
República. Neste momento político, Luiz Umberto encontra-se afastado 
dos parlamentares por recusar a pactuar do jogo de interesses político-
partidários. As entidades de saúde, principalmente as entidades médicas, no 
dizer de Paim (2002), voltaram para as lutas coorporativas e em algumas 
situações até se posicionando contras as mudanças que estavam se 
processando na saúde. As lideranças da Federação das Associações de 
Bairros de Salvador ressentiam-se por não conseguir incorporar seus 
agentes de saúde como trabalhadores da Sesab. Os servidores da Sesab 
sentiam-se traídos pelas restrições, principalmente salariais, impostas pela 
política de contenção de gastos assumida pelo governo estadual 
(MOLESINE, 2011, p. 235). 

Essas mudanças representaram um retrocesso no que estava em curso, ou seja, na 

implementação da reforma sanitária na Bahia. 

Este período, apesar de curto, possui uma grande riqueza, pois representa o momento inicial 

da implantação do SUS, é a gênese da implantação da Reforma Sanitária na Bahia 

(MOLESINI, 2011). 

                                                            
68 A APUB, em 18 de março de 2010, passou a ser designada como Sindicato dos Professores das Instituições 
Federais de Ensino Superior da Bahia – APUB Sindicato. 
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Quando a equipe gestora da Secretaria da Saúde assumiu as suas funções, um órgão da 

administração centralizada que era a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (SESAB), 

responsável pela formulação da política de saúde do governo estadual, pelo planejamento, 

vigilância sanitária e informações de saúde e dois organismos de administração 

descentralizada: uma empresa pública (BAHIAFARMA) — produtora de medicamentos, e 

uma autarquia — o Instituto de Saúde do Estado da Bahia (ISEB), responsável  pela 

administração da rede de serviços de saúde e pela execução das ações de saúde através de 27 

Diretorias Regionais de Saúde (DIRES) (PAIM, 1989). 

Para a gestão da saúde neste período foi elaborado o Plano Estadual de Saúde que engloba o 

quadriênio de 1988 a 1991e que tem, como seu principal objetivo,  explicitar as diretrizes da 

política de Saúde, apresentado na Iª Conferência Estadual de Saúde e, posteriormente, 

aprovado pelo Conselho Estadual de Saúde. Este plano, para a sua construção, adotou uma 

metodologia participativa através de oficinas de trabalho, contando com a participação de 

várias forças e movimentos sociais. 

Cabe  ressaltar que os resultados obtidos com todo este processo compõem 
os dois instrumentos do Planejamento do SUDS-BA. O Plano Estadual de 
Saúde, que aqui se apresenta, enquanto documento técnico analítico e 
propositivo para a gestão das questões de saúde no Estado da Bahia até 
1991, e a Programação  Orçamentação Integrada 88-90 (POI-88/90), 
enquanto documento programático que explicita as ações e os 
investimentos necessários para a viabilização das diretrizes do Plano 
Estadual de Saúde (BAHIA, SESAB, 1987, p. 4). 

O Plano apresenta uma nova concepção de saúde, fundamentada no que a 8ª Conferência 

Nacional preconizou, ou seja, como uma determinação histórica e como a forma se atuação 

do Estado  nas condições sanitárias da população, bem como a organização da produção e  

distribuição de bens e serviços de saúde, tendo como diretrizes para a saúde as seguintes: 

assumir as Ações Integradas de Saúde e o desenvolvimento do Sistema Unificado e 

Descentralizado de Saúde – SUDS; fomentar a participação como forma de ampliar a 

credibilidade nos serviços públicos; recuperar a rede de serviços de saúde na capital e no 
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interior; democratizar as ações no governo e no setor saúde, com moralização 

administrativa; promover a política de recursos humanos justa  e democrática; desenvolver 

sistema de informação de saúde, dentre outras (BAHIA/SESAB, 1987). 

O Plano Estadual de Saúde foi discutido na Iª Conferencia Estadual de Saúde – Iª 

CONFERES e aprovado em reunião do Conselho Estadual de Saúde69 - CES.  

O Relatório Final da Iª CONFERS (1987) aponta que, a partir da implantação do SUDS70, 

foi organizado o Conselho Estadual de Saúde71, com composição paritária, tendo 15 

membros de entidades representativas da sociedade civil e 15 representantes de órgãos do 

Estado (das instancias: federal, estadual e municipal), sendo exemplo para a criação dos 

Conselhos Municipais de Saúde, Conselhos Comunitários de Saúde, além de outros 

conselhos ligados a hospitais e centros de saúde de forma a garantir a participação popular 

na gestão dos serviços de saúde, no que tange ao planejamento, fiscalização, 

acompanhamento e avaliação.  

Segundo dados do DataSus72, a população residente na Bahia em 1987 era de 10.996.603 

habitantes, distribuídos heterogeneamente no Estado como um todo.  De acordo com o 

Projeto de Cooperação Técnica para o Desenvolvimento do Sistema Unificado e 

                                                            
69 A Nota Pública apresentada e referendada pela plenária final da 1ª CONFERES e endereçada aos deputados 
Constituintes, inicia dizendo que o Conselho Estadual de Saúde da Bahia, órgão deliberativo, criado pelo 
Convênio of. nº 232/87, publicado no D.O. da União de 24/07/87, que tem como competência “definir a 
Política Estadual de Saúde, consoante a Política Nacional para o setor” (D.O. do Estado da Bahia de 02/09/87). 

70 Molesine (2011, p. 236) informa que, em dezembro de 1991, o Diário Oficial do Estado da Bahia publicou o 
novo regimento da SESAB, com definição da estrutura e representação do CES/BA, o que não garantiu seu 
funcionamento regular. A reativação só ocorreu em 1993, por se constituir uma exigência da Norma 
Operacional Básica 01/93 para repasse de recursos federais para Estados e Municípios 

71 Segundo o Relatório Final da 1ª Conferencia Estadual de Saúde, o Conselho Estadual de Saúde é criado em 
agosto de 1987. 

72 http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?ibge/cnv/popba.def Acesso em 29/03/2013. 
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Descentralizado de Saúde do Estado da Bahia (1987), o Estado contava com 367 

municípios, 689 distritos, distribuídos em 27 regiões administrativas. 

Segundo as oficinas de trabalho  para construção do Plano, foram levantados problemas e 

indicadas  proposições e formas de atuação visando implementar a reforma sanitária e 

qualificar as ações de saúde. Para tanto, observaram-se os seguintes tópicos: situação de 

saúde do Estado, organização dos serviços de saúde, mecanismos políticos gerenciais, 

política estadual de saúde, metas e investimentos e mecanismos de acompanhamento e 

avaliação.   

Através dessas oficinas, destacam-se os seguintes problemas políticos gerenciais: falta de 

autonomia financeira das unidades de saúde; inexistência ou mau funcionamento das 

instâncias gestoras do SUDS: Conselhos Municipais de Saúde e Comissões 

Interinstitucionais Municipais de Saúde;  discriminação de atendimento nas unidades de 

saúde, de acordo com as políticas clientelistas de várias regiões do interior; ausência de um 

plano justo de cargos e salários; ausência de envolvimento do poder executivo municipal nas 

ações de saúde em vários municípios do Estado. Outros problemas ligados à situação 

político gerencial ainda foram apontados, como a questão histórica do clientelismo político e 

a falta de autonomia financeira das unidades de saúde, o que, segundo o plano, provocava 

entrave à realização de algumas ações, ficando o recurso centralizado nas Diretorias 

Regionais de Saúde. 

Na opinião de Paim e Teixeira (1990), as ações desenvolvidas através dos programas 

especiais apresentavam melhor desempenho do ponto de vista administrativo e na qualidade  

da assistência  prestada aos seus usuários, possuindo instrumentos de avaliação bem 

definidos, recursos alocados e responsabilidades determinadas para cada nível institucional. 
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O Relatório da 1ª CONFERES está dividido em levantamento de problemas e proposições 

para cada um dos três subtemas73 que deram corpo às discussões da Conferência. Dentre as 

várias proposições ligadas à gestão do sistema, podem-se destacar as seguintes: garantir a 

criação e o fortalecimento dos mecanismos de controle social; definir papéis de cada 

instituição componente74 do SUDS; realizar concurso público; definir educação permanente 

nos serviços; promover processos de comunicação; descentralizar as atividades de 

planejamento, dentre outros. 

Os relatórios de governo apontam, inicialmente, a degradação encontrada dos serviços  de 

saúde; inexistência de transparência nas ações governamentais e um grande clientelismo na 

relação com profissionais e usuários destes serviços. 

O Governo Democrático, ao assumir, em março de 1987, encontrou a rede 
pública de saúde do estado em situação de calamidade:postos médicos, 
centros de saúde e até mesmo hospitais com suas instalações físicas em 
ruínas, fechados ou atendendo precariamente a população (BAHIA, 
Relatório de gestão, 1988). 

Nos Relatórios de gestão do Governo do Estado, dois elementos são destacados como de 

fundamental importância para a organização dos serviços e da gestão nas esfera da saúde: a 

implantação do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, que assegurava em um 

sistema único a integração de equipamentos, recursos humanos, técnicos e financeiros dos 

governos federal, estadual e municipal, proporcionando uma maior eficiência; e, por outro 

lado sobressalta a democratização do sistema de saúde através do Conselho Estadual de 

Saúde75, da construção de mais 56 Conselhos Municipais de Saúde e outros meios de 

participação e controle social. 

                                                            
73 Os três temas centrais da 1ª Conferes foram: A Reforma Sanitária Brasileira; O Sistema Unificado e 
Descentralizado na Bahia e Dinâmica da Avaliação do SUDS na Bahia. 

74 SESAB/INAMPS/FSESP/SUCAM/UFBA. 

75 Segundo o relatório de gestão de 1988, o CES reunia-se regularmente, porém não foram encontrados 
registros na SESAB, tais como atas de reuniões, deliberações, etc. Estas informações aparecem em documentos 
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O Relatório de 1989 também destaca a adesão de um total de 179 municípios que aderiram 

ao SUDS, ou seja, 40% do total de municípios da Bahia. Foram celebrados inúmeros 

convênios76 com entidades estaduais, nacionais e internacionais para aprimorar o pessoal 

técnico da SESAB e para mobilizar recursos financeiros, técnicos e humanos, fatores 

basilares para a implantação e efetivação do SUS.  

O processo de construção do SUS vem se constituindo, portanto, em um 
imenso laboratório, por conta de uma complexa e intrincada rede de 
relações entre assessorias e consultorias prestadas por núcleos acadêmicos 
e organismos de cooperação técnica, nacionais e internacionais. Isto 
contribuiu para a difusão e incorporação de propostas que vinham sendo 
elaboradas e testadas em espaços restritos, as quais puderam ser 
transladadas a outras realidades, gerando novas adaptações e 
desdobramentos (TEIXEIRA, 2006, p. 22). 

 

Para esse período de governo ainda não se poderia falar em um modelo implantado, mas na 

ideia e no processo. Essa foi a fase inicial, a fase de transição, de um modelo 

hospitalocêntrico, simplificado,  curativo, clientelista e que segregava o acesso aos serviços 

de saúde para os segurados da previdência e para os não segurados que eram tratados como 

indigentes. 

Através do SUDS está sendo extinta dos serviços de saúde a figura do 
“indigente”. Todas as pessoas, independente de possuírem o cartão 
INAMPS, podem utilizar serviços públicos, contratados, conveniados e 
credenciados do SUDS, desde que corretamente encaminhados pelas 
unidades públicas. É o reconhecimento da cidadania na saúde (BAHIA, 
1989).  

 

                                                                                                                                                                                       
como Relatório da 1ª Conferencia de Saúde, Relatório de Governo, Plano de Saúde e em produções 
acadêmicas a exemplo de PAIM (2002). 

76 Os principais convênios foram: Nordeste I – inicialmente com a previsão de recursos da União e do BIRD, 
porém como a União não alocou os recursos de sua competência, o Banco Mundial comprometeu-se a 
financiar todo o programa em ações especificas. Outro convênio que merece destaque é o convênio firmado 
pelo Governo do estado com a Associazone Italiana Per Solidarietá Tra I Popoli – AISPO – entidade não 
governamental e que tinha como objetivo deste convenio a implantação do Distrito Sanitário de Pau da Lima, o 
apoio ao programa de saúde ocupacional, envolvendo o INAPS e a UFBA. 
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Entre 87 e 89, período SUDS, em alguns Distritos Sanitários, iniciou-se um processo de 

experimentação que buscava articular as contribuições de distintas disciplinas e de distintos 

movimentos ideológicos em torno da mudança das práticas de saúde (TEIXEIRA, 2006). 

Na Bahia, destaca-se o processo de descentralização/municipalização  das ações e serviços 

de saúde, bem como a implantação de Distritos Sanitários  distribuídos da seguinte forma: 

03 para Salvador; 01 em Camaçari e 04 no interior (Mundo Novo, Vitória da Conquista, 

Jequié e Itabuna) (PAIM, 2002). O Distrito Sanitário de Pau da Lima serviu como piloto 

para a implantação do novo modelo assistencial. Para o seu desenvolvimento, contou com o 

convenio firmado pelo Governo do Estado com a Associazone Italiana Per Solidarietá Tra I 

Popoli – AISPO – entidade não governamental.  

Entre os principais problemas apresentados no Plano Estadual de Saúde, destaca-se: carência 

absoluta e relativa de serviços de saúde em certas localidades; sucateamento da rede pública, 

tanto nas instalações físicas como nos equipamentos e, por fim, organização precária dos 

serviços com baixa racionalidade na utilização dos recursos disponíveis.  

Interessante salientar que, de acordo com o relatório de gestão do Governo estadual,  o ano 

de  1989 inicia com 179 municípios baianos integrados ao SUDS, representando mais de 

40% dos municípios do Estado.  

Salienta-se, ainda, a proposta de  implantação de um novo modelo assistencial, o 

estabelecimento de estratégias que contribuíssem para a ruptura com a forma de “fazer” 

saúde através de programas especiais, focalista e pautado na demanda espontânea, através 

do SUDS, na planificação (oferta organizada), na atenção integral e na descentralização. 

O Plano Estadual de Saúde e o Relatório de Gestão, possuem um discurso que sobressai que 

reforça o sucateamento das unidades de saúde, com insuficiente número de profissionais, 

além da inexistência e más condições de equipamentos e insumos. Paralelo a essa situação, 
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também existe uma acentuação ao estado da saúde da população baiana77. É apontado um 

panorama negativo das condições encontradas no Estado.  

Em 1986, o quadro de unidades de saúde, segundo o PES, estava distribuído da seguinte 

forma: 

 50,3% das unidades pertenciam ao setor público; 

 71,1%  dos estabelecimentos que compõem a rede pública estavam no âmbito da 

SESAB;  

 O Estado possuía 421 hospitais, sendo que destes 22,1% estavam na rede pública e  

68,2% na rede privada  

 42,7%  dos hospitais estavam situados na 1ª DIRES. 

A carência de leitos hospitalares também aparece como um dos problemas mais graves a 

serem enfrentados pelo novo governo, juntamente com a rede de laboratórios instalada 

insuficiente. Outro serviço que é referenciado como crítico é a inexistência de gabinetes 

odontológicos. Constata-se que esta situação para o interior é ainda mais grave. 

No primeiro ano de governo, o Relatório de Gestão apresenta como resultado positivo a 

realização de 141 obras, das quais 94 de recuperação e 45 de reforma e ampliação e a 

construção do 18º Centro de Saúde e a construção do Hospital Geral de Camaçari. Houve 

também a reativação de 700 leitos hospitalares e a construção de 164 novos leitos. Trazendo 

mudanças quantitativas e qualitativas para a população. 

No relatório relativo ao ano de 1989, registra-se a construção de 04 novas unidades de 

saúde, recuperação em outras 23 unidades, ampliação e reequipamento em mais 39 

unidades. Já no inicio dos anos 90, 29 unidades estavam em processo de construção, 

recuperação de 19 e reforma e recuperação de mais 17 Unidades de Saúde. Demonstra-se, 

                                                            
77 Compondo o rol de problemas do estado de saúde na Bahia, destacam-se os  seguintes:  desnutrição; 
verminose, carie dentária, diarreia, doenças infecto contagiosas, doenças infecto parasitárias, intoxicação por 
agrotóxicos, doenças sexualmente transmissíveis, acidentes de trabalho, dentre outras. 
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através dos documentos, preocupação com a reestruturação e construção de novos serviços 

de saúde como forma de efetivar a Reforma Sanitária no Estado. 

Outro aspecto que merece destaque é o financiamento das ações para a saúde, nesse período. 

Dessa forma, referindo-se à implementação do projeto da reforma sanitária e, 

consequentemente, aos recursos necessários a sua execução, Paim faz o seguinte 

questionamento: 

Como implementar projetos sem recursos e ainda enfrentando a inércia 
burocrática, o clientelismo  político e a omissão ou sabotagem de dirigentes 
dos órgãos executores da política de saúde? Tais questões não obtiveram 
respostas satisfatórias (PAIM, 2002, p. 95). 

 

O Relatório da 1ª CONFERES traz como principais propostas ligadas ao financiamento dos 

serviços de saúde: 

[...] 5. Reorientar a aplicação de recursos da Previdência Social, no sentido 
de serem utilizados apenas para pagamento de benefícios ao trabalhador, 
tais como: auxilio, pensão, pecúlio e aposentadoria, entre outros, enquanto 
o financiamento das ações de saúde ficaria sob a  exclusiva 
responsabilidade da União, Estados e Municípios, com orçamentos 
definidos em 12%; 6. Garantir a destinação de, no mínimo, 12% do 
Orçamento Estadual para o setor saúde; 7. Garantir que os municípios 
mantenham pelo menos os percentuais atuais de recursos financeiros dos 
seus orçamentos para o setor Saúde, independentemente dos repasses 
financeiros oriundos do Convenio SUDS. [...]. 

 

Ao que se percebe, existem interesses conflitivos com relação às ações implementadoras da 

reforma sanitária. Por um lado, a Conferência traz deliberações importantes para a garantia 

do financiamento da política de saúde e, por outro, existem questionamentos acerca da 

condução do governo com relação ao mesmo aspecto. 

No PES estão presentes os recursos destinados por ações, assim existe previsão de 

investimentos para construção de 19 hospitais (3.347.906 OTN78), construção, equipamento 

                                                            
78 Os dados numéricos referentes ao quantitativo de investimento a ser utilizado nas ações da saúde estão 
expressos em OTN. Desta forma, para não incorrer em informações distorcidas, a conversão não será feita. 
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e reequipamento de unidades de saúde (10.145.587OTN), reforma e/ou ampliação de 

unidades de saúde (2.314.394 OTN), dentre outras. 

O Relatório geral do governo do Estado faz referência às ações afirmando a existência de 

financiamento, entretanto não aponta valores. 

Alem dos dados apresentados nos tópicos acima, ainda houve mudanças e ampliações de 

serviços no Laboratório Central – LACEN, nas vigilâncias epidemiológica e sanitária.  

 

 

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

A análise deste período revela a dificuldade de implementação de uma política radicalmente 

diferente e inovadora da existente na saúde até então. Representa um desafio de colocar em 

curso essa nova forma de “fazer saúde”, através de uma estrutura organizacional eivada de 

vícios e de práticas clientelistas, burocráticas como a instituição SESAB.  

Esse período é considerado como o da gênese (MOLESINI, 2011), da implantação da 

reforma sanitária na Bahia e que deve ser analisado em dois momentos distintos: o primeiro 

durante o governo Waldir. Durante o governo de Waldir, houve condições propícias para a 

constituição de um novo bloco na direção da Secretaria da Saúde, formado por militantes da 

reforma sanitária e que imprimiram mudanças significativas na perspectiva da construção do 

SUS no Estado, como: criação do Conselho Estadual de Saúde; realização da primeira 

Conferencia Estadual de Saúde – 1ª CONFERES, elaboração do primeiro Plano Estadual de 

Saúde, implantação de Distritos  Sanitários de Saúde e assinatura do convênio SUDS, como 

estratégia ponte para a criação do SUS. 

Com o afastamento de Pires do governo do Estado o seu vice Nilo Coelho assume o poder. 

Com o novo governador ocorre mudança na equipe gestora da SESAB, saindo Luiz 

Umberto (oriundo do movimento da reforma sanitária), sendo substituído por Herval Pina 
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Ribeiro (professor e militante do PCB). A nova equipe tenta dar continuidade às ações 

iniciadas pelo grupo antecessor, como recuperação e ampliação da rede física, porém 

enfrentando constantes dificuldades em função das descontinuidades de repasses dos 

recursos do SUS.  

Essa gestão enfrentou uma greve dos servidores da saúde em 1990, trazendo como 

consequências desgastes políticos para o Governo do Estado, até mesmo em função da 

forma desrespeitosa de tratar a equipe em entrevistas, alegando que “médico era igual a sal, 

branco e barato, e que se encontrava em qualquer esquina”79.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
79 Referência extraída da Dissertação de Alexandre Ramos, apresentada ao ISC/UFBA – 2011. 
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4. PERÍODO 1991 A 1994  – GOVERNO ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

No alvorecer dos anos 90, é eleito, em 17 de dezembro de 1989, em uma disputa de segundo 

turno com Luiz Inácio Lula da Silva,  Presidente da República Fernando Collor de Melo, 

pelo PRN – Partido da Renovação Social. Foi o primeiro Presidente eleito pelo voto direto 

após o regime militar. Collor é eleito com o discurso da modernização e da moralização do 

Brasil, propondo dar continuidade à “caça aos marajás80”, iniciada quando ainda governador 

de Alagoas. 

Em seus contornos mais gerais, esse projeto contempla uma integração 
subordinada do Brasil nos mercados do mundo capitalista avançado. 
Fundado num ideário neoliberal para um país de Terceiro Mundo 
industrializado e intermediário, tal projeto opera uma brutal reestruturação 
do país, levando a desindustrialização inúmeros setores que se expandiram 
nos últimos 30 anos (ANTUNES, 2005, p. 16). 

 

Trouxe para o cenário político brasileiro a direção neoliberal81, vigente na política 

internacional, sob orientação dos organismos financiadores da dívida externa dos países em 

desenvolvimento. As consequências dessa política que tem a defesa do mercado como 

central, foram nefastas para as políticas sociais, recém instituídas, na Constituição de 1988 e 

para a classe trabalhadora.   

A era Collor teve apenas dois anos e foi marcada por escândalos e denúncias de corrupção, 

além da crise social e econômica, recessão, instabilidade política que o país atravessava, 

tendo como culminância o impedimento do Presidente e seu afastamento do poder central 

em 30 de setembro de 1992. 

O contexto neoliberal reduz a participação do Estado na direção e condução das políticas 

sociais, e o Estado passa a ser “Mínimo para o social e Máximo para o capital”, representado 

pela economia do mercado. 

                                                            
80 Funcionários públicos acusados de receberem salários astronômicos. 

81 O governo Collor coincide com a finalização da Guerra Fria simbolizada pela queda do Muro de Berlim e 
com o consenso de Washington. 
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Contrapondo-se ao governo Collor, as forças sociais organizadas por um 
projeto de mudança do país apostavam no enfrentamento com o modelo 
dominante, simbolizado por Lula. Os dois projetos de país, no entanto, 
perdiam nitidez nos meandros das relações políticas locais, marcadas por 
acordos e alianças de grupos territorializados ou de chefes políticos com 
poder personalístico tradicional. O processo participativo, por sua vez, 
havia se institucionalizado com a Constituição Federal de 1988 ao 
reconhecer a total liberdade partidária e sindical e estabelecer um marco 
legal para a participação da comunidade no sistema de saúde. O 
movimento sanitário havia conseguido inscrever na Constituição um 
modelo complexo de efetivação do poder da base, desdobrado na Lei nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei Orgânica da Saúde). Collor não 
hesita em vetar, quando da aprovação do SUS, os artigos referentes à 
participação da comunidade, entre outros temas de interesse da Reforma 
Sanitária (FALEIROS, et al. 2006, p.112).  

 
O veto do então Presidente a artigos da Lei 8.080, consoante Faleiros et.al. (2006), evidencia 

uma postura de oposição ao processo instalado no país no final do governo militar e no 

início da Nova República, demonstrando um afinamento com a política econômica 

internacional. Entretanto, o seu veto logo foi parcialmente desfeito através de mobilizações 

do Movimento Sanitário, sendo sancionada a Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que  

“dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da 

saúde”. 

É nesse contexto que o SUS, criado pela Constituição Federal de 1988, é implantado e 

materializado através das Leis 8.080/90 e 8.142/90. 

Com a saída de Collor do Governo central, quem assume é o seu vice, em um quadro 

político bastante favorável a sua inserção após os desmandos do antigo Presidente. Itamar 

Franco, segundo Antunes (2005), recebeu apoio de amplos setores, até mesmo de partidos 

oposicionistas como segmentos do PT, o que pode ser percebido através da composição 

ministerial, contemplando as várias correntes políticas. 

Nesse cenário é eleito, através do voto direto, para governar a Bahia, o político Antonio 

Carlos Magalhães, que já havia ocupado este posto nos quadriênios  de 15 de março de 1971 

a 15 de março de 1975, e 15 de março de 1979 a 15 de março de 1983, por eleição indireta.  
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Político conhecido e que soube, ao longo de sua história, “aproveitar as oportunidades”, 

propiciadas pela sua habilidade em fazer articulações, desta forma, em sua trajetória política 

transitou em diferentes esferas de governo, bem como ocupou cargos de destaque no cenário 

local/regional e nacional.  

Assim, mesmo não sendo o objeto desta análise, faz-se necessário retomar alguns pontos do 

seu  caminho política no cenário regional e nacional. 

De 1975 a 1978, Antonio Carlos Magalhães assumiu a presidência da Eletrobrás, o que lhe 

tributou maior inserção no cenário nacional, consoante esclarece Dantas Neto (2006). 

[...] permitiu a Antonio Carlos Magalhães o que ele mais precisava, isto é, 
visibilidade pública e contatos empresariais no sudeste do país, em áreas 
que lhe eram estranhas, como a industria pesada, industria mecânica e 
também com o mundo das finanças no qual, como é sabido, tinha más 
impressões a apagar, como também as tinha na imprensa extrabaiana, que 
nos últimos tempos de seu governo seu nome frequentara mais como 
político despótico, pelas perseguições ao jornal da Bahia e demais 
desafetos e “provinciano”, não só pela resistência que oferecera aquela 
operação do Bradesco, como pelo rescaldo do processo do Polo, em que a 
operação paulista fora preterida. Este é sentido que dou à proposição de 
que o período da Eletrobrás foi, na trajetória de Antonio Carlos Magalhães, 
o momento por excelência, da transição do primeiro carlismo, regional, ao 
carlismo baiano-nacional (DANTAS NETO, 2006, p. 467). 

 

Outro momento que merece destaque  na política carlista é o seu segundo mandato como 

governador do Estado que segundo Dantas Neto (2006), recuperou com forças redobradas o 

espaço político regional que havia perdido em 1974, com certeza, mais um mandato foi de 

extrema importância para a consolidação do seu poder e da sua expansão em âmbito 

nacional. 

Entre 1985 e 1990, ACM ocupou o Ministério das Comunicações conquistando nesse 

período, o direito de retransmitir na Bahia a programação da Rede Globo de Televisão, o 

que para Rubim (2001), essa mudança na titularidade da televisão local que iria retransmitir 
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a Rede Globo, representava uma retribuição de Roberto Marinho ao apoio do Ministério 

ocupado por ACM, no polêmico caso da NEC82, que resultou inclusive em uma CPI.  

Como ministro, ACM conseguiu manter sob seu comando uma parcela 
razoável das repartições federais instaladas na Bahia ou fora dela, mas que 
tinham forte incidência sobre o estado, como a Sudene, então dirigida por 
Paulo Souto (Almeida, 1999, 448). Através dessas agencias, ACM garante 
recursos para intervir na Bahia, atendendo demandas em todo o estado. 
Com a saída de Waldir Pires do ministério e seu posterior distanciamento 
de Sarney, já como governador do estado, o quadro pendeu ainda mais para 
ACM, agora muito próximo do presidente, em especial por seu papel na 
articulação política que permitiu à Sarney obter um mandato presidencial 
de cinco anos. Os estudos de Paulino Motter (1994 - I e II) demonstram de 
modo cabal, através de diversos dados, gráficos e interpretações, a 
utilização política que o ministério e o governo fizeram das concessões de 
rádio e televisão no período visando a obtenção do mandato de cinco anos. 
Waldir Pires colocou-se claramente contrário a esse expediente. Por 
conseguinte, a presença de ACM na Bahia, através do poder federal, não só 
se manteve, mas ampliou-se intensamente durante o governo Sarney 
(RUBIM, 2001, p. 4). 

 

Segundo Pinto (2004), a trajetória carlista, iniciada na Assembleia Legislativa do Estado e 

posteriormente como Prefeito de Salvador, em pleno período ditatorial, aponta o seu estilo 

de gestão que tem como estratégia a cooptação e a coação, em beneficio dos seus projetos de 

ascensão pessoal e, consequentemente, política. Assume inicialmente, a tarefa de 

modernizar a capital baiana, sem, entretanto, se contrapor ao conservadorismo local, 

transformando-se  no interlocutor da classe dominante de Salvador e um diálogo com os 

militares no poder.  

ACM constrói o seu projeto político amparado nessas elites com a 
determinação de formar e consolidar o seu grupo. Assim, a composição do 
grupo constituiu em identificar técnicos talentosos, lançando-os em 
posições importantes da administração pública e, na sequencia 
transformando-os em políticos de sucesso. Esse processo de formação 
custava ao “beneficiado uma fidelidade que se pretendia permanente 
(PINTO, 2004, p.  114). 

                                                            
82 Em 1986, quando assumiu o Ministério das Comunicações, um dos principais fornecedores de equipamentos 
de telecomunicações para governo, durante 20 anos, foi a Nec Brasil (subsidiária da Nippon Eletric Company), 
de Mário Garnero. Mas, ACM suspendeu as encomendas, e a Nec passou a ter dificuldades financeiras e foi 
desvalorizada. A Rede Globo, de Roberto Marinho adquiriu, nesta ocasião, a Nec e o governo restabeleceu as 
encomendas com a empresa. Como retribuição, Roberto Marinho encerrou o contrato de 18 anos com a TV 
Aratu, que era a repetidora da emissora na Bahia. A nova escolhida foi a TV Bahia, controlada por associados 
e parentes de ACM. 
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Com o seu retorno ao Governo do Estado, ACM consolida e fortalece o carlismo, elevando-

o a uma condição quase que monocrática dentro da Bahia. O carlismo se fortalece tanto no 

plano estadual, regional (dentro da própria Região Nordeste), como em âmbito nacional. 

Antonio Carlos Magalhães assume o governo estadual com uma grande crise fiscal e em um 

cenário nacional de dificuldades econômicas e de alta inflação. Desta forma,  o governador 

não seguiu a mesma linha de suas gestões anteriores, ou seja, não pode acrescentar ao seu 

portifólio governamental as suas “grandes obras”. O governo carlista a esta época foca na 

necessidade de uma administração pública sem débitos fiscais e financeiros. 

Na  retomada do grupo carlista ao governo do Estado, um outro ator desse script  merece 

destaque, seu filho Luís Eduardo Magalhães que foi reeleito para o pleito federal.  

A partir desse terceiro governo de ACM, o carlismo não é mais um 
fenômeno de líder  unitário. Enquanto o chefe Antonio Carlos Magalhães 
manobrava no plano político  regional, seu filho, Luís Eduardo atuava no 
plano nacional. No primeiro mandato para deputado federal constituinte, 
Luís Eduardo assume a vice liderança do PFL. Reeleito, logo se torna vice-
líder do bloco governista, para, em 1992, assumir a liderança pefelista e, 
em seguida, ser o líder situacionista do governo Collor e, por conseguinte, 
líder oposicionista do governo Itamar (REIS, 2009, p. 90). 

 

Com amplo poder nos níveis estadual, regional e nacional, ACM foi um grande aliado de 

Fernando Collor de Melo e oposicionista de Itamar Franco. Destarte, ACM, fortalecido 

eleitoralmente e com articulações políticas no cenário nacional, inicia seu governo com a 

tônica de que  com o afastamento de seu grupo, a Bahia sofreu grandes golpes que a 

afastaram do caminho do desenvolvimento e da moralidade e, acrescentando a isso o toque 

de baianidade presente em suas falas como aquele que defende a Bahia e o interesse dos 

baianos e que, por esta terra, iria lutar a sua vida inteira. 
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Um dos traços marcantes desse governo foi o discurso da “bainidade”83. A  vida cultural 

baiana é promovida e exaltada em sua administração. O centro histórico é revitalizado, 

transformando o Pelourinho em um dos cartões postais mais importantes da cidade 

tradicional, da “Rainha” de outrora. ACM recupera a orla de Salvador, integra-se a artistas e 

intelectuais ao patrocinar grupos de dança, música e teatro, tendo como pano de fundo a 

negritude, a mestiçagem, o sincretismo religioso e a cordialidade baiana. A Bahiatursa – 

Empresa Baiana de Turismo, passa a ser o carro chefe desse seu terceiro governo (REIS, 

2009).  O governador, na sua inserção e fortalecimento junto ao poder regional e nacional, é 

figura presente em eventos populares  e outras festividades regionais. Assim, caminhava os 

sete quilômetros da lavagem do Bonfim, participava de atividades nos bairros populares e 

transitava nas várias correntes religiosas presentes na Bahia, sempre distribuindo abraços e 

saudações, com um forte viés populista, passando uma imagem de um político do povo e 

que com este mantinha total identidade. 

Para Antonio Albino Rubim: 
                                                            
83 Expressão freqüentemente usada para definir características do “modus vivendi” dos baianos, mais 
especificamente, dos que nascem em Salvador e no Recôncavo da Bahia. Inserido no contexto [...] de discursos 
identitários, como forma de produzir coesão e consenso sociais, o conceito de baianidade representa uma 
imagem da Bahia, dos baianos e suas especificidades [...] Reafirma a hospitalidade da velha Cidade da Bahia e 
potencializa as raízes histórico-culturais, o patrimônio histórico e natural, destacando a afro-descendência que 
se reconfigura e consolida-se como atrativo turístico, atividade econômica planejada e consolidada como 
principal caminho do desenvolvimento econômico do Bahia, a partir do Plano Estratégico do governo do 
Estado, no início da década de 90, do século XX, que percebe e se apropria do processo sócio-cultural em 
curso. [...]a permanência no poder de um grupo político único, liderado por Antônio Carlos Magalhães, foi 
determinante para a legitimação desta identidade [...]A primeira investida com foco na afirmação de uma 
identidade afrobaiana voltada para a atividade turística foi a reforma do Centro Histórico de Salvador. A 
criação da Secretaria da Cultura e Turismo do Estado da Bahia (1995), os governos do mesmo grupo (ACM, 
1991/1994; Paulo Souto, 1995/1998; César Borges, 1999/2002; Paulo Souto, 2003/2006), bem como o 
alinhamento dos meios de comunicação de massa locais - particularmente a Rede Bahia, retransmissora da 
Rede Globo e de propriedade da família Magalhães - ao discurso de baianidade, consolidou o projeto 
identitário, uma baianidade turística. [...]O imaginário de baianidade é construído a partir da representação da 
Bahia como a terra da felicidade, festa, sol eterno, calor, praia, carnaval, axé music, tolerância racial, cultural e 
religiosa, etc. O termo baianidade pretende uma unidade de produção cultural, práticas cotidianas, “posturas” 
ou “estilo” do povo baiano, com características não são encontradas na maior parte do estado, antes, são 
restritas a Salvador e ao Recôncavo. (NOVA & FERNANDES)  

http://www.cult.ufba.br/maisdefinicoes/BAIANIDADE.pdf, Acesso em 14/04/2013 
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A transformação de Antonio Carlos Magalhães em ACM parece ter sido 
paulatina, talvez consciente. O ex-presidente do Senado, inclusive, tem 
orgulho da sigla que o nomeia. Ele chegou a dizer: “Só duas siglas 
pegaram neste país: JK e ACM” (Magalhães, 1995, 46). Entretanto, a 
associação pretendida entre a sigla e os qualificativos Ação, Competência e 
Moralidade foi produzida intencionalmente na sua campanha para retorno 
ao governo estadual em 1990. Tais associações naquela conjuntura serviam 
para diferenciá-lo, pela (auto)reivindicada ação e eficiência, de Waldir 
Pires (rotulado pelo carlismo na época como Waldir moleza) e, pela 
(auto)proclamada probidade, de Nilo Coelho, além de inscrevê-lo em uma 
onda, na qual o tema da corrupção aparece como central e muito sensível à 
população, como havia demonstrado a eleição do “caçador de marajás”, no 
ano anterior (RUBIM, 2001, p.10). 

 
Ainda acerca desta questão, Dantas Neto acrescenta: 

Em sua performance de fênix, o carlismo reforçou a dimensão paroquial de 
seu discurso, usando a imagem de maus baianos para estigmatizar os 
adversários vencidos, apelando para os brios de uma baianidade ferida por 
fracassos administrativos e anunciando uma nova era de reconstrução e 
progresso (ação, competência e moralidade) para a Bahia, que passaria a 
ser uma virtual ilha de prosperidade num país tomado pela recessão e por 
uma crise de credibilidade política (DANTAS NETO, 2000,  p. 77). 

 
Ao analisar este segundo governo de ACM, identifica-se a sua grande influencia no cenário 

nacional, e uma intimidade com a política neoliberal intensificada pelo Presidente Fernando 

Collor de Melo. 

[...] ACM tinha importante influencia no cenário nacional. Estando em 
sintonia com as tendências neoliberais do Estado brasileiro, seja pelo 
enxugamento da máquina do Estado, pela preocupação de que a Bahia 
almejasse credibilidade junto aos organismos financiadores internacionais; 
seja pela crítica a inflação e a necessidade do Brasil conquistar estabilidade 
econômica. Como aponta Dantas Neto (2006), a práxis carlista, nos anos 
90, caracterizou-se por uma reciclagem neoliberal (PEREIRA, 2007, p. 
114). 
 

 ACM, desta forma está mais para a concepção de Príncipe84 indivíduo defendida por 

Maquiavel, e longe da concepção gramsciana. Não obstante a sua ação transformista fica 

                                                            
84 Será ACM um príncipe transformista como indaga Dantas Neto (2006)?  
Gramsci adaptou Maquiavel às demandas da ideologia socialista, coletivizando o "Príncipe". Em lugar do 
individuo que para chegar ao poder utiliza os expedientes mais repugnantes com a consciência de quem está 
salvando a pátria, Gramsci coloca uma entidade coletiva: a vanguarda revolucionária. O Partido, em suma, é o 
novo Príncipe  (GRAMSCI, 1980). Em síntese, Gramsci entende que o partido não é um organismo 
corporativo, mas, sim, um organismo universal, pois a possibilidade de tornar-se classe hegemônica 
condiciona-se na capacidade de a classe operária elaborar, de modo homogêneo e sistemático, uma vontade 
coletiva nacional-popular, construindo um novo bloco histórico e assumindo o papel de classe dirigente. A 
construção dessa vontade coletiva é papel prioritário do partido político ou, segundo Gramsci, do moderno 
príncipe. 
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clara ao observar o seu discurso que tenta há todo  momento se apropriar do popular. Desta 

forma, ACM para garantir e consolidar o seu bloco político no poder, utilizava de gradativas 

cooptações de sujeitos individuais e coletivos de oposição, ou mesmo que não estivessem 

ligados ao seu grupo político diretamente, com escopo de neutralizar conflitos e manter a 

ordem estabelecida, através de incorporações de anseios pontuais dos grupos cooptados. 

A esse respeito, Dantas Neto aduz que: 

As sociedades política e civil baianas mostram-se maleáveis à modificação 
parcial e contínua na composição de blocos hegemônicos de poder, 
mediante cooptação e incorporação de personalidades e/ou grupos 
originários da oposição, desativando, previamente, eventuais focos de 
ruptura política. A marcação da dança transformista é feita pelo binômio 
carlismo/anti-carlismo, cuja força vigora na Bahia, durante as duas décadas 
seguintes, de modo tão intenso que este formato de disputa e seu conteúdo 
político surgem, em muitas análises da política baiana e na prática efetiva 
de seus atores, alienados dos seus aspectos institucionais e tomados como 
parte da “natureza das coisas”, isto é, singularidade da Bahia, incorporada à 
sua cultura e estrutura políticas, pela configuração, dita também singular 
e/ou atrasada, de sua sociedade (DANTAS NETO, 2006, p. 230)  (grifo da 
autora). 

 
Com esse perfil o governo ACM  retorna ao  cenário político estadual,  particularmente se 

aproveitando da saída e dos pontos negativos da gestão do grupo que o antecedeu, marcado 

pela posição anticarlista, para promover o seu grupo, como capaz de modernizar e trazer 

moralização para a política baiana. 

Na primeira mensagem do governador ao Legislativo baiano, o tom era de denúncia de 

Improbidade Administrativa, crise econômica e fiscal, causada pelo seu antecessor, 

necessidade de modernização administrativa e outros argumentos ligados ao sucateamento 

da educação, da saúde e da cultura.  A ideia passada era a de “Salvar a Bahia”, 

protagonizada por um político que se dizia amar o seu estado e defendê-lo acima de 

qualquer coisa. Um político que criou a sua marca e  que fez analogia da sigla do seu nome 

ACM – Ação, Competência e Moralidade.  

Por outro lado, ACM teve que se adequar ao novo modelo administrativo/gerencial adotado 

pelo Brasil, posto que os anos após a nova Constituição Federal tiveram um desafio de 
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adequação ao modelo proposto para a gestão das políticas sociais que foi a descentralização 

política, administrativa e financeira, o que veio a afetar diretamente o modus operandis de se 

fazer política por estas terras, ou seja, como os Estados e as representações parlamentares 

atuavam no cenário político nacional e como a descentralização afeta as suas agendas 

políticas, em especial no que se refere à alocação de recursos públicos. 

Os governadores estaduais passam a ser um ator fundamental neste 
cenário. Os Estados assumem a função de assessores dos municípios para 
que estes criem órgãos e serviços subnacionais que permitam futura 
autonomia gerencial. O governador de estado passa a controlar as elites 
políticas regionais, e, por conseguinte, ter importante papel no cenário  
nacional por sua figura de influencia na delegação do Congresso Nacional 
[...]  (REIS, 2009, p. 84). 

 

Nesse período com o avanço das políticas de ideologia neoliberal, existe uma possibilidade 

de retomada de políticas racionalizadoras pelo novo governo e de um sanitarismo de 

resultado (PAIM, 2008), isto é, saúde pública com poucos gastos e grandes impactos, 

fortalecendo a ideia de que as ações para pobres devem ser de baixo custo (também ações 

pobres). 

Com esse novo modelo de gestão descentralizado é que o SUS começa a ser implantado em 

todo o país. Entretanto, merece destaque a “dança das cadeiras” que teve na pasta da saúde 

entre os períodos Collor e Itamar: primeiro foi o Ministro Alceni Guerra, seguido por Adib 

Jatene, Jamil Haddad e por fim Henrique Antonio Santillo85.  Em âmbito estadual, também 

houve rotatividade entre os ocupantes da pasta da saúde, o primeiro foi Otto Alencar, 

seguido de Jardivaldo Batista. 

Nesta quadra, o grande debate ocorreu em torno da implementação e operacionalização do 

SUS através da municipalização, processo este que não foi tranquilo no âmbito nacional, 

consoante assevera Faleiros et.al.: 

                                                            
85 Alceni Guerra – de março de 1990 a janeiro de 1992; Adib Jatene – de março de 1992 a outubro de 1992; 
Jamil Haddad -  de outubro de 1992 a agosto de 1993 e Henrique Antonio Santillo – de agosto de 1993 a 
dezembro de 1994. 
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A implementação do SUS, por sua vez, não foi tranquila, com afloramento 
dos conflitos federativos, entre os estados e o governo federal, pelo repasse 
de verbas e transferência de patrimônio e pessoal, conflitos com os 
servidores, resistência por parte do funcionalismo em ser transferido para 
estados e municípios. Por outro lado, há intensas negociações para 
obtenção de verbas. Estados e prefeituras enfrentam o dilema de 
administrar hospitais federais, como aconteceu com o Rio de Janeiro, antes 
mesmo da implantação do SUS. [...] Os médicos e outros servidores da 
rede estadual fazem reivindicações e greves, por isonomia salarial dos 
servidores estaduais com os do Inamps. A disputa por verbas, entre os 
ministros da Saúde e da Previdência, entre os ministros da Saúde e da 
Fazenda, entre secretários estaduais e municipais de saúde e o ministro da 
Saúde, entre governos estaduais e governo federal, entre secretários 
municipais e secretários estaduais de saúde, entre governos municipais e 
governos estaduais, caracteriza a dinâmica institucional de relações no 
setor. Por outro lado, o usuário sofre, no cotidiano, as consequências do 
sucateamento dos serviços com longas filas, falta de material, pessoal 
desmotivado, infraestrutura desgastada, fraudes constantes (FALEIROS et 
al., 2006, p. 119). 
 

Para a operacionalização do SUS e consequente transferência de recursos para o seu 

financiamento, importantes marcos legais foram editados, tais como as NOB-SUS/9186, 

NOB-SUS/9287 e, por fim, a NOB 9388, sobre a qual Paim aponta a seguinte reflexão: 

Não obstante o passo adiante efetuado no âmbito setorial para a 
implantação do SUS, a NOB – 93 permaneceu ainda distante do marco 
legal, pois não valorizou a integralidade, nem investiu no redirecionamento 
do modelo de atenção. Enquanto isso a saúde via-se ameaçada pela 
proposta de revisão constitucional. Se o movimento sanitário foi capaz de 
neutralizar as iniciativas, no sentido de “desconstitucionalizar” a saúde na 
revisão constitucional, não teve força para impedir duas outras ameaças: a 
implosão da Seguridade Social e a utilização da saúde nas barganhas 
político partidárias. O SUS  enfrentou-se com o sequestro dos recursos da 
saúde pelo Ministério da Previdência  (Antonio Brito), apoiado pelo 
Ministério da Fazenda de então (Fernando Henrique Cardoso), com as 

                                                            
86 A NOB-SUS/91 traz como exigência a criação dos conselhos e fundos municipais de saúde. A norma exigia 
também a apresentação de Plano Municipal de Saúde aprovado pelo Conselho, Programação e Orçamentação e 
a apresentação do relatório de gestão local. Finalmente, exigia dos municípios contrapartida de recursos 
mínimos de 10% do orçamento e elaboração do Plano de Carreiras, Cargos e Salários (PCCS)  (FALEIROS, 
2006, p. 118). 

87 A NOB-SUS/92 tem como objetivos normalizar a assistência à saúde no SUS; estimular a implantação, o 
desenvolvimento e o funcionamento do sistema; e dar forma concreta e instrumentos operacionais à efetivação 
dos preceitos constitucionais da saúde. Saúde, entendida como direito de todo cidadão e dever do Estado, a ser 
garantido pelo acesso gratuito, universal e equânime a um conjunto de ações e serviços de saúde organizados e 
distribuídos de forma regionalizada e articulados de forma hierarquizada, constituindo um sistema único, com 
gestor único em cada esfera de governo, de execução municipalista em termos operacionais e gerenciais, com 
obrigatória participação da sociedade organizada no seu planejamento, execução, controle e avaliação  
(BRASIL, Portaria n. 234/92). 

88  A NOB-SUS/93 tem como objetivo disciplinar o processo de  descentralização da gestão das ações e 
serviços de saúde na perspectiva de construção do Sistema Único de Saúde (BRASIL, Portaria 545/93). 
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pendências jurídicas, sonegação e adiamento do pagamento da 
Contribuição Financeira para a Seguridade Social (Cofins) pelos 
empresários, enfim, com o recrudescimento da operação “descrédito” 
capitaneada pelo próprio governo por intermédio da “área econômica” 
(PAIM, 2008, p. 194, 195). 
 

Paim (2008) ainda assinala que o governo Itamar Franco assumiu, publicamente, que iria 

cumprir a Lei, no que se refere à implantação do SUS.  Este foi um processo bastante 

complicado e contando com divergências na sua condução, em especial entre os Ministérios 

da Saúde e Previdência Social e o INAMPS. Ocorreram embates e críticas da imprensa, 

ameaças e ainda, certo “boicote” pelo Ministério da Previdência em repassar recursos para o 

SUS. Este, também foi um período de ajustes macro econômico, traduzido pelo plano de 

estabilização, conhecido como Plano Real. 

Quando a saúde da moeda importava mais que a saúde do povo, restava 
apenas a indignação. Ainda assim, o governo Itamar tem sido considerado 
na história do SUS como aquele que declarou, publicamente, “a ousadia de 
cumprir a lei” (BRASIL, Ministério da Saúde, 1993), além de produzir os 
seguintes fatos políticos: extinguiu formalmente o INAMPS, desenvolveu 
uma interlocução com os movimentos sociais, fez avançar a 
descentralização com a NOB 93,  criou o programa de saúde da família 
(PSF) e iniciou a discussão sobre a Reforma Psiquiátrica, medicamentos 
genéricos  e regulação do sistema de assistência médica suplementar  
(PAIM, 2008, p. 199 – 200). 

 

Ainda acerca da extinção do INAMPS: 

Quando a Câmara dos Deputados aprovou a extinção do Inamps, 
contrariando interesses das autoridades, burocratas e partidos clientelistas, 
esses mesmos atores que se beneficiavam com as suas distorções saíram a 
campo para defendê-lo, denunciando que tal medida representava uma 
“queima de arquivo”, ou seja, “o Inamps teria sido usado como bode 
expiatório do caos do sistema de saúde” (PAIM, 2008, p. 198). 

 

Esses deputados queriam que o INAMPS ressurgisse de forma a reproduzir o SUS com os 

seus padrões e, como destaca Paim, a sua imagem e semelhança. 

No período em que estive no Inamps, pouco antes de sua extinção 
coordenada pelo Carlos Mosconi, eu atendia, na maior parte do tempo, a 
deputados e governadores, basicamente para auxiliar na aprovação de 
emendas parlamentares de obras e empreitadas e aumento do número de 
AIH, geralmente com fins eleitorais. E como tínhamos uma equipe bem 
articulada com o ministro, normalmente nós recusávamos estes pleitos, o 
que, de certo modo, demonstra que nessa transição o Inamps já não tinha 
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aquela virulência que sabíamos (GUEDES apud FALEIROS, 2006, p. 
147). 

 
Portanto, foram muitas as variáveis e interesses políticos que estiveram presentes no 

momento da implantação do SUS, tanto no âmbito nacional como no estadual. 

Merece atenção, ainda, para melhor delinear o jogo político existente no Estado da Bahia, a 

eleição da Prefeita Lídice da Mata89, ex integrante do PC do B e, a esta época filiada ao 

PSDB, que venceu o candidato Carlista Manoel Castro nas eleições para Prefeitura de 

Salvador e que, ao longo de sua gestão, contou com toda sorte de obstáculos postos pela 

gestão de ACM. 

Com a redemocratização do Brasil, as três primeiras eleições na capital 
baiana foram marcadas pela derrota do grupo de ACM, que até então 
ocupava os principais postos do poder público municipal e estadual através 
da indicação dos militares. A primeira eleição em regime democrático foi a 
de Mário  Kertész  (PMDB),  em  1985;  em  seguida,  a  de  Fernando  José 
(PMDB), em 1988 e, por último, a de Lídice da Mata, candidata do PSDB 
em  1992.  Além destas gestões na esfera municipal, a vitória de Waldir 
Pires (PMDB) para o Governo do Estado em 1986 ficou marcada como 
uma das mais relevantes derrotas carlistas. No entanto, as disputas e 
vitórias anticarlistas concretizadas não conseguiram transcender a 
hegemonia dos setores conservadores vinculadas à Antônio Carlos 
Magalhães. O contexto político em que o governo soteropolitano viveu 
entre 1993 a 1996, pode ser caracterizado como o encerramento do ciclo de 
vitórias do campo anticarlista nas eleições municipais de Salvador pós-
redemocratização, até as eleições de 2004 (ALCANTARA e SILVA, 2005, 
p. 02). 

 
Ainda, segundo as autoras, o governo Lídice, apesar de ter representado um bloco 

anticarlista na condução das eleições municipais, não conseguiu criar uma  alternativa, um 

projeto hegemônico entre os partidos que se uniram em prol da eleição da Prefeita. Ao 

contrário, houve um isolamento da gestão municipal em relação ao cenário estadual e 

nacional, além de ter de enfrentar  sérias dificuldades financeiras. 

[...] a gestão se inviabilizava devido às dificuldades financeiras do 
município e ao próprio isolamento político que concentrava o poder em 
torno da prefeita e do gabinete do secretário de Comunicação Domingos 
Leonelli. A esquerda não conseguiu construir um projeto para a cidade que 
permitisse uma participação aberta da população. [...]Com uma 

                                                            
89 O grupo carlista empenhava-se para a derrota do governo Lidice (oposicionista) na prefeitura da Capital, 
para este grupo interessava um prefeito aliado.  
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composição praticamente adversária à gestão de Lídice, os projetos de 
interesse do executivo eram dificultados pelo legislativo e os vetos da 
prefeita rejeitados [...](ALCANTARA e SILVA, 2005, p. 07). 
 

 

Com esta configuração política de governo oposicionista na Prefeitura de Salvador, 

Impedimento do Presidente Collor de Melo e consequente posse de seu vice Itamar Franco é 

que o Governo de ACM vai conduzir a implantação do SUS no Estado da Bahia. 

Para este período, serão utilizados como fontes, além do PES, dos Relatórios de Gestão do 

Governo Estadual90, também as atas91 do CES.   

No aspecto gerenciamento da saúde, existe,em todos os documentos apreciados, um forte 

discurso de críticas ao governo anterior, avançando pouco na proposição de ações.  Destaca-

se no PES, uma crítica ao governo federal da inexistência de uma definição clara acerca das 

atribuições e competências das esferas federal, estadual e municipal, bem como com relação 

ao despreparo dos municípios para receberem os serviços que estavam sendo colocados sob 

sua responsabilidade, a exemplo da descentralização e municipalização.  

Refere-se o supramencionado documento,  a existência de uma mão de obra desqualificada e 

ineficiente. 

A escassez crônica de recursos aliados ao deficiente gerenciamento, levou 
a instituição a uma situação de “caos administrativo” em que o 
planejamento era visto apenas na sua dimensão normativa sem incorporá-lo 
como função gerencial, tampouco considerando a visão estratégica do 
processo em que o planejamento é meio de transformação da realidade 
(BAHIA, Plano Estadual de Saúde 1992 – 1995, 1992). 

 
As mensagens do governador encaminhadas à Assembleia Legislativa seguem a mesma 

linha de criticas ao gerenciamento do Estado como um todo, realizado pelo governo anterior.  

Com uma retórica que ressaltava a baianidade, seu amor pela Bahia, o Governador Antonio 

Carlos Magalhães construía a sua argumentação.  

                                                            
90 Os relatórios da SESAB deste período não foram localizados. A análise foi feita com base no Relatório de 
gestão do Estado da Bahia. 

91 As atas das reuniões do CES representam uma arena privilegiada, pois é onde os debates, divergências e 
confluências podem ser percebidas mais claramente através das falas dos Conselheiros. 
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O que parecia impossível – “colocar a Bahia nos eixos em seis meses” – foi 
conseguido, pois a administração pública foi reordenada e está funcionado 
normalmente. O patrimônio público está sendo recuperado e em menos de 
um ano realizamos um volume considerável de obras, resultando em apoio 
efetivo à expansão das atividades produtivas e na ampliação da oferta de 
serviços à nossa população. Por justiça, devo destacar que, para 
alcançarmos este propósito, foi decisiva a colaboração dos nossos 
servidores, dos mais qualificados aos que respondem pelas funções mais 
humildes (Mensagem a Assembleia Legislativa apresentada pelo 
Governador ACM, na abertura da 2ª Sessão Legislativa da 12ª Legislatura, 
em 17 de fevereiro de 1992). 

 

Ressaltando a importância de moralizar a gestão pública e tentando estabelecer um 

diferencial entre o seu governo e o do seu antecessor, não poupa esforços em atacar a gestão 

anterior, colocando-os quase em uma posição de inimigos do povo baiano.  

O milagre do trabalho, com ajuda de Deus, com o qual tudo constrói, 
operou-se com muita coragem, pois sem ela “todas as outras virtudes 
perderiam o sentido”. Enfrentamos a indolência, o vicio, a ignorância e o 
crime, que juntos arruinaram o Estado por 4 anos, num festival de orgia 
com o dinheiro público que, além da descrença e do desanimo, levava o 
povo ao desespero (Mensagem apresentada pelo Governador ACM na 
abertura da 4ª sessão legislativa da 12ª legislatura, em 01 de março de 
1994).  

 

Segundo dados extraídos do Plano Estadual de Saúde para o período de 1992 a 1995, a 

Bahia tinha uma população de 11.801.810 habitantes, distribuída em 415 municípios, porém 

ressalta que 20,94% desses habitantes estavam concentrados na área da 1ª DIRES92. 

Infelizmente os dados informados no documento referem-se à década de 80, pois, segundo o 

Plano, a Fundação IBGE não havia disponibilizado informações recentes. A ausência destes 

elementos  por certo dificultam a apreciação do documento. 

Por outro lado, no PES, além dos dados demográficos, aparece uma breve contextualização 

socioeconômica da população baiana, também defasada. 

                                                            
92 A essa época, o Estado da Bahia contava com 30 DIRES. A sede da 1ª DIRES está situada no município de 
Salvador. 
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Como principais medidas sugeridas no PES destacam-se:  alteração da estrutura 

organizacional da SESAB93; retomada do sistema de acompanhamento gerencial; 

contratação de consultoria na área de Modernização Administrativa; expansão do sistema de 

informática; estruturação da Assessoria de Planejamento e implantação de oficinas para 

manutenção de equipamentos nas sedes de algumas DIRES94.  

Ao analisar o Relatório de Gestão do Governo do Estado, desse quadriênio, destaca-se que 

uma das primeiras ações a que o governo faz referencia é a criação95 do Conselho Estadual 

de Saúde, ignorando qualquer iniciativa anterior de participação popular na gestão da saúde. 

O CES96 não só foi criado na gestão anterior como convocou duas Conferências Estaduais 

de Saúde. 

No ano de 1993, o CES realizou apenas 05 reuniões, sendo 04 ordinárias e uma 

extraordinária. Nas atas, foram identificados debates acerca do financiamento, do 

planejamento e gestão, e do processo de municipalização/descentralização, entretanto não 

aparecem, para este período, comentários sobre o Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde, nem com relação ao Programa Saúde da Família.  As atas das reuniões, de um modo 

geral, apontam aspectos ligados à implantação do SUS, aos conflitos com o governo federal 

acerca do financiamento da saúde, além de identificar-se uma certa resistência ao novo 

modelo por parte do grupo governista e dos prestadores de serviços de saúde. 

                                                            
93 Neste ponto faz críticas à criação, pela gestão anterior, do Grupo Ocupacional Serviços Públicos de Saúde, 
através da Lei Estadual nº 5.828/90, apontando que a estrutura de cargos e vencimentos nesta Lei não 
contemplava os servidores da área administrativa, o que repercutiu negativamente na motivação destes 
profissionais. Em 18 de novembro de 1991, o Decreto 684 é aprovado, dando um  novo Regimento Interno 
para a SESAB.  Este decreto traz as competências da Secretaria da Saúde, à luz da Lei 8.080/90, a composição 
do Conselho Estadual de Saúde, bem como uma nova estrutura administrativa/organizacional para a SESAB. 

94 Inicialmente, nas seguintes DIRES – Salvador, Feira de Santana, Alagoinhas, Vitória da Conquista, Itabuna e 
Ibotirama. 

95 A 1ª e 2ª CONFERES foram realizadas no período Pires/Coelho. Além do Relatório da Conferência autores 
como Paim (2002) e Molesini (2011), explanam a este respeito. 

96 O CES foi “recriado” pela lei nº. 6.074/91 e instalado em 21/07/93 (BAHIA, 1994). 
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O Relatório de Gestão aponta como principais alterações organizacionais da Secretaria da 

Saúde: Criação do Serviço de Engenharia e Manutenção das Unidades de Saúde da SESAB 

(no primeiro ano de gestão); Departamento de Vigilância a Saúde e Departamento de 

Assistência a Saúde; Comissão Intergestora Bipartite – CIB; criados critérios de 

operacionalização para descentralização das ações de saúde para municípios recém-

acreditados no Sistema na condição Incipiente; instruções normativas para a concessão de 

medidas de alto custo para os usuários do SUS; instruções normativas para a indicação de 

pré-requisitos, formas e viabilização de tratamento fora de domicílio dos usuários do SUS; 

instrução normativa para concessão de prótese e órtese para os usuários do SUS; parcerias e 

convênios entre Estado e Municípios para adequação da capacidade instalada, equipamento 

e reequipamento das unidades dos municípios (BAHIA, 1994).  

No quesito recursos humanos, o relatório quadrienal de governo assinala que a SESAB 

através do Centro de Desenvolvimento de Recursos Humanos – CENDRHU,  realizou uma 

serie de eventos que visavam capacitar a equipe técnica em programas de saúde prioritários 

para o Estado, tais como: cólera, sarampo, atenção integral à saúde da mulher e da criança, 

dentre outros. Aponta, ainda, a realização de concurso público em 1992, contemplando as 

seguintes categorias profissionais: médicos, enfermeiros, assistentes sociais, farmacêuticos 

hospitalares e bioquímicos, odontólogos e auxiliares de enfermagem. 

 
Em 1993, foi realizada  a transferência de Unidades Estaduais para a gerência  municipal 

através de Termo de Cessão, com uma média de 60% dos municípios aderindo a 

municipalização dos serviços de saúde (BAHIA, 1994). 

No ano de 1994, a SESAB, através de suas instâncias colegiadas, aprovou 126 municípios 

na condição Incipiente com mais 71 processos de solicitação em tramitação; deu 

continuidade à transferência de unidades do Estado para 66 municípios por meio de Termo 

de Cessão; celebrou 296 termos de convênios (para realização de obras, ampliação e 
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readequação de unidades, cooperação técnica, descentralização de vigilância sanitária, 

dentre outras ações). 

Na primeira reunião realizado pelo CES97, algumas falas merecem uma melhor observação. 

Era uma fase inicial do SUS e identifica-se uma falta de clareza por parte de alguns 

Conselheiros, existindo falas que se referiam a saúde pública como sinônimo de caridade e 

outros como um momento histórico e de grandes avanços para a saúde do povo brasileiro. 

Por exemplo, o representante da Confederação Geral dos Trabalhadores – CGT faz alusão à 

necessidade de realização de bons serviços de saúde aos mais necessitados, diferente da 

ênfase que o Secretário de Saúde da Capital baiana, Eduardo Mota, dá ao momento 

consoante destacado a seguir: 

[...] disse do momento especial da reunião do Conselho quando se 
desencadeia o processo de descentralização de serviços. Referiu-se as 
inúmeras responsabilidades do Conselho, dentre as quais a da homologação 
e aprovação das decisões da Comissão Intergestora Bipartite que passa a 
analisar o processo de municipalização [...] (CES, 21 de julho de 1993). 

 
O Conselheiro Acácio, representante da Central única dos Trabalhadores – CUT, segue na 

mesma linha de intervenção do Conselheiro Eduardo Mota, alegando que considerava 

interessante para a sociedade esse momento que viabiliza a possibilidade de descentralização 

e tomada de decisões através da instância do Conselho. 

                                                            
97 Composição CES quando da sua “re” instalação – Presidente – o Secretário de Saúde, Dr. Otto Alencar; Dr. 
José Lúcio Lima Machado, pela Secretaria de Recursos Hídricos, Saneamento e Habitação; Dr. Eduardo Luiz 
Andrade Mota pela Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Salvador; Dr. Múcio Nascimento Brandão, 
pelo Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Saúde; Enfermeira Lilian Fátima B. Marinho, pelo 
Ministério da Saúde; Dr. Severino Pereira Cortizo Bouzas pelo Instituto de Assistência e Previdência dos 
Servidores do Estado da Bahia; Dr. Carlos Henrique Souza Moreira  e a Enfermeira Maria Aladilce de Souza, 
pelas Entidades  Associativas, Conselhos Regionais e Sindicatos Profissionais da área da Saúde; Sr. Acácio 
Francisco Araújo Santos pela Central única dos Trabalhadores; Dr. Cícero Newton Andrade e Dr. Jorge 
Valente Filho, pelas Entidades Privadas Prestadoras de Serviços de Saúde; Sr. Orlando Costa Borges, pela 
Confederação Geral dos Trabalhadores; Sr. José Caciano Pereira da Silva, pela Federação dos Trabalhadores 
da Agricultura do Estado da Bahia; Sr. Álvaro Rabelo pela Federação das Industrias do Estado da Bahia; Sr. 
Eduardo Antonio Jesuino dos Santos, pela Associação Comercial do Estado da Bahia; Sr. Hélio Bandeira 
Neves, pela Federação da Agricultura do Estado da Bahia; Dr. Nelson Osvaldo Andrade de Queiroz, pelo 
Comitê de Fomento Industrial de Camaçari; Dr. Fernando Pitangueiras de Avelino, pela Associação Baiana de 
Deficientes Físicos;  Sr. Gerson de Souza Barreto, pela Associação de Portadores de Patologias Crônicas; Sr. 
Carlos de Souza Andrade, pela Federação do Comércio; Deputado Roland Lavigne, pela Comissão de Saúde 
da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia – ALBA; Dr. Jairnilson Silva Paim, pela Universidade Federal 
da Bahia e Professor José Ramos de Queiroz, pela Universidade Católica do Salvador.  
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Quanto à percepção do papel da CIB, nessa primeira fase de sua criação, destacam-se falas 

que consideram esta instância como uma Câmara Técnica do CES e que avalia os processos 

de descentralização dos municípios e qual a condição que estão para assumir a gestão do 

SUS.  

O CES, em 1994, à luz da NOB 01/93, realizou debates acerca da avaliação dos pré-

requisitos necessários para adesão do Estado da Bahia ao SUS, concluindo-se, através da 

maioria dos Conselheiros, que o Estado da Bahia possuía condições técnicas e materiais para 

pleitear enquadramento tanto na condição de gestão parcial como na gestão semiplena98, 

necessitando apenas de pequenas adequações como por exemplo o Plano de Carreiras 

Cargos e Salários que ainda não estava instituído.  

 Através de alguns pronunciamentos  durante as reuniões do CES, especialmente de 

representantes da SESAB e das Entidades Prestadoras de Serviços de Saúde, identifica-se 

preocupação referente ao repasse de recursos para os prestadores privados.  

As unidades da rede Federal, Estadual e Municipal, automaticamente, seriam repassadas 

para o SUS, entretanto as privadas deveriam ser credenciadas através de critérios 

estabelecidos pelo ente público. A rede privada aparece com muitas reclamações nas 

reuniões do CES, alegando falta de clareza quanto ao que cabia ao extinto INAMPS com 

relação à prestação de serviços de saúde e  como seria a reorganização desses serviços com 

o SUS.  

A este respeito vale destacar: 

Nesse período, observa-se a expansão da assistência médica suplementar 
(AMS), com diversificação de plano de saúde para os consumidores e 
diferenciação de modalidades de compra e de pagamento dos serviços 
médicos, além de pressões da indústria farmacêutica [...] Verifica-se, 
também, um loteamento dos chamados cargos  de confiança entre partidos, 
facções e grupos políticos, no âmbito e o uso da saúde nas barganhas 
políticas, ameaçando a credibilidade do SUS perante os trabalhadores da 
saúde e a população [...] (PAIM, 2008, p. 169). 

 

                                                            
98  De acordo com a Portaria MS nº 545, de 20 de maio de 1993. 
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Na reunião do CES realizada em 28 de março de 1994, o Conselheiro Carlos de Souza 

Andrade representante da Federação do Comércio do Estado da Bahia, foi o relator 

responsável por apreciar o Relatório de Gestão do SUS. No seu parecer, apenas exaltou as 

ações do Governo do Estado pelas suas realizações de um modo geral e, em particular, na 

área da saúde, essa análise foi seguida pelo representante da Federação da Agricultura e do 

representante das Entidades de Prestadores Privados de Saúde. Não obstante, ocorreram 

opiniões divergentes, como  a Conselheira Maria Aladilece que tece críticas em relação à 

valorização de recursos humanos, aduzindo que o que é apresentado pelo relatório é apenas 

a listagem de capacitações, deixando lacunas com relação a este respeito, chama atenção 

também aos baixos salários e à inexistência de um plano que garanta melhores condições 

aos trabalhadores do SUS. 

Também foi realizada a reavaliação do Plano Estadual de Saúde para o quadriênio de 1992 a 

1995, na reunião de 26 de julho de 1994, pelo Conselheiro Múcio Nascimento Brandão, 

representante do Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde.  

É entendimento nosso que o documento em discussão atende no melhor 
possível, boa parte das necessidades do povo baiano no momento atual, 
razão porque encaminhamos esse parecer  no sentido de sua aprovação, 
salvo melhor juízo. (Conselheiro Múcio Nascimento Brandão, Ata da 9ª 
reunião do CES realizada em 26 de julho de 1994). 

 

Essas análises de valorização da gestão eram encontradas nos representantes do governo e 

entre os representantes das entidades prestadoras de serviços de saúde, que, neste segundo 

grupo, representavam a saúde privada, o grupo contra hegemônico (minoritário) era 

composto por representantes dos trabalhadores (em especial SIDSAÚDE, SIDMED, CUT), 

da UFBA e por alguns das entidades dos movimentos sociais.  

Outros aspectos, que merecem destaque e que dizem repeito ao funcionamento e 

organização do CES, estão presentes nas falas da Conselheira Aladilce e do Conselheiro 
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Acácio, a inexistência de Conselheiros Suplentes no CES, prejudicando o seu 

funcionamento, bem como a garantia das representações nas reuniões.  

Também ocorreram questionamentos em algumas atas, especialmente pelos representantes 

dos trabalhadores com relação à realização das Conferências Estaduais e Nacional de Saúde 

do Trabalhador e da importância da SESAB garantir uma grande participação dos segmentos 

representantes da Bahia nesse espaço. 

No âmbito das ações básicas de saúde, o PES estabelece as seguintes ações programáticas a 

serem priorizadas para o período: atenção à saúde da criança: atenção à saúde da mulher; 

atenção à saúde do idoso; saúde bucal; saúde mental; diabetes; hipertensão. Porém, cabe 

destacar que tais ações não são detalhadas, apenas são apontadas algumas atividades, além 

de não existir um planejamento orçamentário para cada ação.  

Outro item abordado no Plano Estadual de Saúde diz respeito ao processo de 

descentralização e gestão dos serviços de saúde. A Bahia, segundo o mencionado 

documento, foi  pioneira na implantação de Sistemas Locais de Saúde – SILOS, ou Distritos 

Sanitários – DS, iniciando este processo em 1987, com oito experiências piloto distribuído 

entre a capital e o interior. Salienta a importância do Distrito Sanitário de Pau da Lima por 

este ter apresentado resultados singulares, tais como: a elaboração e operacionalização de 

metodologia em planejamento e programação local com enfoque estratégico baseado nos 

conceitos de territorialização e problemas de saúde. 

Vale destacar que no PES não tem referência acerca da implantação do Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde, nem nas atas do Conselho Estadual de Saúde, porém no 

Relatório do Governo do Estado – período 1991/1994, aparece como ação iniciada no 

primeiro ano de gestão, ao lado da reativação das Comissões Municipais de Prevenção do 

Cólera, DST e AIDS. 
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Ainda com relação à implantação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde – 

PACS99, destaca-se a realização de ações educativas e capacitações das equipes para a 

atenção primária da população, através de recursos do Ministério da Saúde. Ressalta que, 

inicialmente, foi efetivado com 90 municípios, dos 415 existentes na época.  

As linhas de ação do governo ligadas à Vigilância em Saúde, presentes no PES, foram: 

ações de prevenção e combate ao cólera; controle e erradicação do sarampo; vacinação anti-

rábica; campanha de vacinação para prevenção e erradicação da poliomielite; combate a 

hanseníase; tétano, tuberculose; DST/AIDS; dengue; dentre outras.  Os focos de intervenção 

prioritários foram: a atenção integral à criança; incentivo ao aleitamento materno; atenção à 

saúde do adolescente; atenção integral à saúde da mulher; à saúde bucal dentre outros. 

Identifica-se, ainda, nas atas do CES, certa resistência ao SUS na fala100 do Conselheiro 

representante das Entidades Privadas Prestadoras de Serviços de Saúde, Cícero Andrade, 

sempre com críticas ao Ministério da Saúde  às condições deficitárias dos municípios para 

gerirem a política de saúde, chegando a alegar que o que está sendo feito é uma 

“prefeiturização da saúde” e que o processo de descentralização vai de encontro ao que a 

legislação determina para a saúde, acrescentando que a municipalização e descentralização 

vão ser prejudicadas pela falta de Conselhos nos municípios e pela falta de condições de se 

implantar as mudanças necessárias e impostas pela legislação. 

 

 

                                                            
99 O Programa de Agentes Comunitários de Saúde – Pacs existe desde o início dos anos 90, porém foi 
instituído e regulamentado pela Portaria Federal nº 1.886/97, de 21 de dezembro de 1997. O Pacs contribui 
para a reorganização dos serviços municipais de saúde e integra as ações entre os diversos profissionais, com 
vistas à ligação efetiva entre a comunidade e as unidades de saúde. Foi inspirado em experiências de prevenção 
de doenças por meio de informações e de orientações sobre cuidados de saúde. O desenvolvimento das 
principais ações é feito pelos Agentes Comunitários de Saúde – ACS, que são pessoas escolhidas dentro da 
própria comunidade para atuarem junto à população (FALEIROS, et al, p.151, 2006). 

100 Esta referencia é a fala do Conselheiro na ata da 4ª Reunião do Conselho Estadual de Saúde. 
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Nas mensagens do governador, referentes à situação da infraestrutura, também não mede 

esforços em carregar nas críticas.  

Na área da saúde, a situação era de completo abandono. Era preciso 
recuperá-la no menor prazo. Em face de irregularidades constatadas, foram 
rescindidos 15 contratos de obras, promovendo-se novas licitações. 
(Mensagem a Assembleia Legislativa apresentada pelo Governador ACM, 
na abertura da 2ª Sessão Legislativa da 12ª Legislatura, em 17 de fevereiro 
de 1992). 

 

Nessa linha de acusações, os Relatórios de Gestão do Governo são as mais incisivas, para, 

em seguida, apresentarem as realizações do período. Alguns problemas são apontados, 

inicialmente, como prioritários: ampliação do número de leitos no Estado; construção de 

novas unidades de saúde; reabrir as farmácias populares, frisando sempre a importância de 

atender as populações mais carentes; ampliação de ações ligadas à imunização e à reativação 

da Comissão Estadual de Prevenção ao Cólera101. 

As primeiras ações apontadas no Relatório de Gestão estão ligadas à recuperação e expansão 

da rede de serviços (envolvendo obras de recuperação parcial, recuperação total, reforma, 

ampliação, implantação, construção, recuperação e adaptação) e expansão e ampliação dos 

serviços (envolvendo leitos hospitalares e atenção ambulatorial). Aponta no primeiro ano 

um déficit de 1890 leitos, o que, segundo o relatório, fora recuperado até março de 1992102.  

Segundo dados do PES,  a rede de serviços do SUS na Bahia, gerida através da SESAB, era 

composta por 1.548 unidades assistenciais, incluindo 19 casas de parto, 4 unidades de 

emergência, 51 ambulatórios em unidades hospitalares, 6 laboratórios regionais (um na 

capital e os demais no interior), e 318 unidades assistênciais hospitalares. 

                                                            
101 Já que, nessa época, a Bahia experimentava uma epidemia de cólera. 

102 Com destaque para as seguintes obras: conclusão da nova sede do Serviço Estadual de Oncologia – CICAN; 
construção da sede própria da Fundação de Hematologia e Hemoterapia – HEMOBA; construção da 
maternidade de Cajazeiras; construção do Hospital de Medicina do Aparelho Locomotor do Nordeste 
(Sarah/Salvador); Construção de unidades de saúde e casas de parto em Paramirim, Remanso, Serrinha e 
Canarana; conclusão da sede da 18ª Diretoria Regional de Saúde; Implantação da Central de Transplantes de 
Órgãos e a adaptação do prédio do LACEN, para sediar o ambulatório especializado em saúde ocupacional. 
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Referente ao quantitativo de leitos hospitalares, destaca a predominância da iniciativa 

privada, com  mais de 50% dos leitos disponíveis, demonstrando uma supremacia do modelo 

privatista em detrimento do modelo público.   

O PES  aponta como responsável pela produção de insumos e medicamentos a Empresa de 

Produtos Farmacêuticos da Bahia LTDA – BAHIFARMA. Enfatiza a este respeito que a 

produção da empresa tem passado por constantes oscilações, decorrentes da instabilidade da 

CEME103, que não vem cumprindo o cronograma de fornecimento de matérias primas. Isso 

tem contribuído para que a fábrica trabalhe com um alto índice de ociosidade, causando 

como consequência prejuízos grandes para o Estado. 

No âmbito do financiamento, o Plano Estadual de Saúde é vago, trazendo informações que 

pouco esclarecem e nada detalham, apontando a importância de se estabelecer um sistema 

único de repasses financeiros, 

[...] que retribua com os mesmos critérios tanto os serviços públicos quanto 
os contratados e conveniados, o Governo Federal criou o Sistema de 
Informações Ambulatoriais (SIA/SUS), para financiamento das atividades 
ambulatoriais com critérios proporcionais à população e o Sistema de 
Informações Hospitalares (SAI/SUS) que remunera as atividades de 
internação hospitalar baseado nos serviços produzidos. (BAHIA, Plano 
Estadual de Saúde 1992 – 1995, 1992) 

 

A partir da análise do PES, observa-se que, na composição das fontes, se identifica um valor 

de 84,61% de origem de recursos Federais, ficando o tesouro estadual com um percentual 

menor, de 14,95%, ou seja, com uma diferença de 69,66%. 

O Secretário de Saúde e Presidente do Conselho reafirmou, nas reuniões do CES, o que já 

foi identificado no Plano Estadual de Saúde e nos Relatórios do Governo Estadual e nos 

Relatórios da SESAB, de que encontrou a Secretaria da Saúde em estado lastimável em 

função da falta de compromisso do governo anterior e que inúmeras unidades de saúde e 

hospitais estavam completamente abandonados levando a gestão em apreço a gastar 

                                                            
103 CEME – Central de Medicamentos, vinculada ao Ministério da Saúde. 
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1.300.000 dólares para reequipar as unidades. Por outro lado, também tece críticas ao 

Governo Federal assinalando que o Ministério da Saúde não tem honrado seus 

compromissos com a Bahia, atrasando o pagamento dos prestadores de serviços de saúde 

(públicos, privados e filantrópicos), causando uma completa desorganização de toda a rede 

SUS (CES, 21 de outubro de 1993). 

O presidente do Conselho, Dr. Otto Alencar, bastante preocupado, 
comunicou ao Conselho ter chegado ao seu conhecimento informações, 
através do representante da Associação de Hospitais e Sindicatos de 
Hospitais, que existe uma ameaça do não pagamento das faturas do SUS. 
Informou que as mesmas já atrasaram três meses na época do Ministro 
Jamil Hadad, o que inviabilizou hospitais privados e filantrópicos 
conveniados com o SUS, Caso essa ameaça se concretize, a população será 
bastante prejudicada. Perguntado sobre a causa, informou que o Ministério 
da Saúde alega não estar tendo repasse do Ministério da Previdência, que 
por sua vez informa priorizar o pagamento dos aposentados. [...] Algumas 
faturas têm sido pagas pela Fonte do Tesouro, com atitude louvável do 
atual Ministro da Fazenda que tem tido bastante sensibilidade. (Ata da 2ª 
Reunião do CES, realizada em 21 de outubro de 1993). 

 

A esse respeito, vale salientar que o Ministro da Fazenda era o sociólogo Fernando Henrique 

Cardoso – FHC, político  que ACM apoiava e mantinha relações de trocas de favores, 

consoante afirmam Pereira (2007) e Reis (2010). 

Paim (2008), sobre a postura do Ministério da Previdência em não repassar os recursos 

financeiros indispensáveis para o funcionamento do SUS, traz a seguinte  reflexão: 

[...] o governo jogava os velhinhos e as viúvas contra os doentes do SUS. O 
Ministro Antonio Britto propunha receita específica para a saúde, 
quebrando a concepção solidária da Seguridade Social. Os juros da dívida 
do governo alimentavam a “ciranda financeira” e comprometiam os 
orçamentos da educação e da saúde. Mas o Ministro da Fazenda, Fernando 
Henrique Cardoso, querendo “ajudar o Brasil” e declarando não pensar na 
candidatura a Presidência da República afirmava, olimpicamente, que o 
tesouro não podia sustentar a saúde dos brasileiros [...] (PAIM, 2008, p. 
199). 

 

Com essa situação, o CES deliberou, por unanimidade, encaminhar correspondência aos 

Ministros da Saúde e Fazenda e ao Conselho Nacional dos Secretários de Saúde – CONASS, 

fazendo apelo para que não houvesse interrupção dos pagamentos aos serviços do SUS. 
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Outro ponto de grande importância destacado nessa ata foi a apresentação  do desempenho 

orçamentário e financeiro da Secretaria da Saúde pela chefe da ASPLAN Dra. Lealdina, 

referente aos três primeiros trimestres do ano de 1993. A assessora relata que, do valor 

global recebido pela SESAB, 93,63% foram de receitas próprias do Estado e oriundos da 

fonte 00, Tesouro Estadual, em sua grande maioria e de prestação de serviços ao SUS, sendo 

apenas 06,37% de transferências por convênios.  

A assessora prossegue com a sua explanação dizendo que: 

O orçamento da SESAB para o exercício de 1993, aprovado pela Lei nº 
6.451 de 30/12/92, foi fixado em sete bilhões, novecentos e seis milhões, 
vinte e um mil, novecentos e seis cruzeiros reais, representando 20,39% em 
relação ao orçamento geral do Estado. [...], quanto a composição do 
orçamento por fonte de recursos, pode-se observar que as contribuições e 
ou auxílios de órgãos Federais, Tesouro do Estado e outras fontes 
representam 80,94%, 18,79% e 0,27% respectivamente. Todavia vale 
ressaltar que dos recursos orçados e empenhados na Fonte “31” -  
contribuições e ou auxílios de órgãos federais, aproximadamente 80% é 
considerado Receita Própria, já que é resultado de prestação de serviços 
através do SIA/SIH/SUS  e ingressando como fonte “00” – Tesouro 
Estadual.  ( Dra. Lealdina, Ata da 4ª reunião do CES realizada em 16 
de dezembro de 1993). 

 
A representante da ASPLAN, acerca do orçamento da SESAB, continua afirmando que de 

1987 até 1993 é acentuado o afastamento do Governo Federal nas despesas da saúde, 

enquanto que o Estado cresce progressivamente na sua participação, o que pode ser 

demonstrado  através dos percentuais de repasses financeiros do Ministério da Saúde ano a 

ano -  67,20%; 56,22%; 41,21%; 30,34%; 51,97%; 40,80%; 48,01%. O Estado para o 

mesmo período teve uma participação ascendente: 32,80%; 43,78%; 58,79%; 69,66%; 

48,03%; 59,20% e 51,99%.   

A respeito do relatório orçamentário, o Conselheiro Jairnilson Paim indaga acerca dos 

impactos que as ações realizadas pela SESAB tiveram na saúde da população.  

[...] mais claramente o que se pretende fazer em termos de atividades, que 
recursos foram alocados a essas atividades e o que se conseguiu 
efetivamente de produção, por exemplo: atenção a assistência hospitalar; 
atenção a assistência ambulatorial e programas de saúde. Disse ainda que 
por mais importante que seja o Conselho apreciar a questão do orçamento, 
para nós que somos interessados na saúde, o que mais importa é saber se as 
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ações executadas tiveram impacto e em que medida este impacto melhorou 
o nível de saúde da população  (Conselheiro Jairnilson Paim, Ata da 4ª 
reunião do CES realizada em 16 de dezembro de 1993). 

 

Neste período também é identificado um conflito com o Ministério da Saúde, em particular, 

e com o próprio Governo Federal, conforme crítica levantada pelo Conselheiro representante 

das Entidades Privadas Prestadoras de Serviços de Saúde, alegando que o Governo Federal 

não dava a devida importância às questões ligadas a saúde.  

[...] com a publicação da Medida Provisória 396, que trata da redução da 
receita para custeio dos Serviços Médicos, dos Serviços de Saúde e onde 
estão incluídos, também todos os hospitais públicos, ambulatórios 
públicos, todos os médicos, pessoas físicas que prestam serviços 
individuais ao Sistema Único de Saúde, lembrando que o ano de 93 já foi 
difícil e que o atual  orçamento não dará sequer para manter o que já foi 
pago e gasto no ano de 93 [...](Conselheiro Cícero Andrade, Ata da 5ª 
reunião do CES realizada em 27 de janeiro de 1994). 
 

A esse respeito, os demais Conselheiros são concordantes, como pode ser observado através 

da fala do Conselheiro Eduardo Mota, representante da Secretaria da Saúde de Salvador. 

O Conselheiro Eduardo Mota manifesta-se solidário no que se refere ao 
financiamento dos serviços de saúde que é crítico, achando difícil 
deslanchar com credibilidade o processo de Municipalização, concorda 
também que o Conselho Estadual de Saúde – CES se manifeste por escrito 
as autoridades Federais, sobretudo aos parlamentares para que reavaliem  a 
questão da abertura do financiamento dos serviços de saúde e também 
apela para  os dirigentes no âmbito Público, Privado e Filantrópico para 
que façam um esforço para que os poucos recursos disponíveis sejam 
melhor utilizados. (Conselheiro Eduardo Mota, Ata da 5ª reunião do 
CES realizada em 27 de janeiro de 1994). 

 

Ainda com relação ao financiamento, em 1994, é levada a votação na Assembleia 

Legislativa da Bahia – ALBA, proposta de Projeto de Lei – PL de criação do Fundo 

Estadual de Saúde, a qual foi apreciada no CES pela Conselheira Relatora,  Aladilce Souza, 

representante dos trabalhadores da saúde. A Relatora, na sua apreciação, discorre sobre as 

lacunas presentes no PL. Inicialmente, identifica que no PL inexistem artigos que garantam 

ao CES o poder de fiscalização e aprovação dos relatórios e contas da Secretaria, o que tem 

a concordância dos demais; porém, em reunião posterior é informado que o PL foi aprovado 
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sem levar em conta as sugestões do CES, o que foi questionado pela Conselheira Aladilce,   

entretanto, os representantes governamentais alegam que esta não é matéria da competência 

dos Conselheiros, e que a ALBA deveria seguir como foi feito. 

Apesar de já estar sob a vigência da NOB 01/93, o Estado da Bahia caminhava lentamente 

tentando se adaptar à NOB 01/91, ou seja, as discussões no CES pairavam sobre 

financiamento e a condição dos serviços públicos e privados; sobre as condições dos 

convênios para a transferência dos recursos do INAMPS/MS para o Estado da Bahia e seus 

Municípios; preocupação com os municípios municipalizados, ou em vias de, em função da 

falta de condições de gestão e de implantação dos requisitos básicos exigidos104.  Outro 

aspecto da NOB 01/91  e que ainda estava em discussão em 1994, sendo uma preocupação 

da Conselheira Aladilce (representante das Entidades de Trabalhadores da Saúde) durante 

algumas reuniões do CES, era a constituição da comissão de elaboração do Plano de 

Carreira, Cargos e Salários (PCCS), com prazo de dois anos para a sua implantação, ao que 

era retrucado pelo Conselheiro Presidente (Secretário da Saúde) de que esta questão de 

salários era da competência da Secretaria da Administração e que a Secretaria da Saúde não 

teria como adentrar nesta discussão (CES, 28 de abril de 1994).   

Ainda no tocante às questões financeiras do SUS, o Conselheiro Acácio, a Conselheira 

Maria Aladilce, o Conselheiro Aleixo Sepúlveda, o Conselheiro Eduardo Mota e outros 

questionaram ao Presidente do Conselho, por algumas vezes, acerca das denúncias que 

estavam sendo veiculados com frequência nos jornais de grande circulação do Estado sobre 

cobranças por parte de prestadores de serviços de saúde. Outro aspecto levantado pelos 

representantes dos trabalhadores, em particular, foi com relação à distribuição das  AIHs, 

indagando acerca dos critérios desse procedimento, o que era justificado pelos 

                                                            
104 Criação do Conselho Municipal de Saúde, do Fundo Municipal de Saúde e do Plano Municipal de Saúde. 
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representantes governamentais de que esses problemas estavam sendo solucionados ou 

apurados através do sistema de auditoria da Saúde.  

 

 

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

Faleiros et al. (2006), diz que com o governo Itamar ocorreu a construção de um novo 

“bloco histórico” com a presença de aliados dos movimentos sociais em importantes espaços 

de poder da esfera estatal, facilitando o trânsito  do movimento sanitário no interior da 

máquina do Estado. Entende este trabalho que não houve de fato a constituição de um “novo 

bloco histórico”, mas alianças e presença de sujeitos importantes no governo que 

possibilitaram avanços  na implantação/implementação do SUS. 

No âmbito estadual, existiu a conformação de dois grupos distintos na arena do CES, um 

representado pelo grupo de prestadores de serviços de saúde e de representantes do governo 

do Estado e o outro, com uma ação contra-hegemônica formada por membros da 

UFBA/ISC; SINDSAÚDE, SINDMED, CUT, o Secretário de Saúde de Salvador e  alguns 

outros aliados em intervenções pontuais.  

Interessante destacar, para esta análise, que o Secretário de Saúde desse governo era oriundo 

do grupo de prestadores privados dos serviços de saúde, ou seja, geria a saúde pública 

estadual com “as dores” dos prestadores de serviço. Essa situação leva a uma percepção de 

que a implementação tardia do SUS na Bahia tenha sido decorrência, dentre outras coisas, 

também dessa posição política e ideológica do Secretario.  

Por outro lado, também cabe destacar a ausência de informações com relação à realização de 

Conferência de saúde e criação do Conselho Estadual de Saúde na gestão anterior, o que 

transparece a uma análise apenas deste período é que o inicio de tudo foi em 1993. 
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Assim, fica evidenciado um boicote com relação às informações das ações desempenhadas 

pelo grupo antecessor. Existe uma negação do que foi feito. Uma total falta de registros com 

relação à gestão anterior, em especial com relação às instâncias colegiadas, como CIS, CES 

e CONFERES. O CES aparece, nesse cenário, como um espaço privilegiado de disputas, de 

debates e guerra de posições. 

Observa-se, ainda, que o surgimento do Conselho e da CIB ocorre em função de uma 

exigência legal, de uma normatização de instância federal e de uma necessidade para repasse 

de recursos. 

Identifica-se, ainda, uma confusão inicial acerca de aspectos estruturais do SUS, fruto da 

própria divergência (política/ideológica) entre os membros do Conselho e dos embates em 

âmbito nacional com relação ao financiamento, repasse de recursos e cessão de matérias e 

unidades, bem como aos aspectos ligados à dificuldade de extinção de órgãos, como, por 

exemplo, o INAMPS.  

Constata-se, ainda, que o Plano Estadual de Saúde e os Relatórios apresentam poucos dados 

ou dados desatualizados, prendendo-se a manter as críticas ao governo anterior e com forte 

negação do que já havia sido feito. 

Esse governo de Antonio Carlos Magalhães  representou uma retomada de um grupo 

político ao governo do Estado e à consolidação desse grupo em âmbito estadual/regional e 

nacional. 
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5. PERÍODO 1995 A 1998  – GOVERNO PAULO SOUTO  

 

Em 1994, o então Ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso – FHC, anuncia um 

Plano de Estabilização Monetária, conhecido como Plano Real que, além de servir de cabo 

eleitoral para ele, era uma exigência internacional, dado que o afluxo de capital financeiro 

que começara a emergir principalmente na década de 90 exigia, para continuar seu 

movimento para os países periféricos, de uma desregulamentação financeira e uma 

estabilidade econômica. 

A estabilização econômica criou as precondições de um ciclo de garantia 
de um processo de acumulação capitalista com base na atrelagem do valor 
do real ao dólar e no arrocho dos salários, para dar confiança ao capital 
internacional. A segunda onda de reformas muda o papel do Estado, de 
pilar do desenvolvimento interno3 para o de suporte da competividade 
internacional. Fernando Henrique Cardoso4 se posicionou contrário à era 
desenvolvimentista [...] (FALEIROS et al, 2006, p. 159).  
 

Em final de 94, é eleito para a Presidência da República o ex-Ministro da Fazenda, Fernando 

Henrique Cardoso105 - FHC, em uma disputa com  Luiz Inácio Lula da Silva, sendo eleito já 

no primeiro turno, com 54,27% dos votos. 

O governo Fernando Collor de Melo foi quem, de fato, implementou o ideário neoliberal no 

Brasil e que já vinha desde o final dos anos 80 ingressando no país. Fernando Henrique 

Cardoso, o segundo presidente eleito pelo voto direto dá continuidade a esta política 

realizando reforma no estado brasileiro e incrementando a política de privatizações. 

 [...] quando uma estatal é vendida para proprietários estrangeiros, os novos 
donos remetem lucros e dividendos para o exterior, sem falar em outras 
formas disfarçadas de remessa de capitais [...]. Além disso, as ex-estatais 
passaram a comprar dos fornecedores habituais dos novos proprietários, o 
que aumentou as importações e, portanto, o déficit comercial. As 
controladoras estrangeiras vendem no mercado interno brasileiro (em 
reais), mas compram de seus fornecedores habituais no exterior (em 
dólares) (GONÇALVES & POMAR, 2000, p.25, 26). 

 

                                                            
105 Fernando Henrique Cardoso pertencia ao PSDB e teve como base aliada em sua coligação o PFL e o PTB. 
Luis Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores teve como base aliada PDT, PSB, PC do B, PPS, 
PSTU, PV e PMN. 
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Para dar conta do receituário imposto pelo Consenso de Washington106, o Presidente eleito 

reordena o Estado, aprofundando o neoliberalismo, teve como uma das suas diretrizes a 

estabilidade econômica, reduzindo o papel do estado em detrimento  do mercado, dando 

partida ao processo de Reforma do Estado brasileiro.  

A Reforma do Estado foi estimulada pela ação do Banco Mundial e do 
FMI - Fundo Monetário Internacional. Segundo estes organismos 
internacionais, para o crescimento econômico e inserção na ordem mundial 
é preciso que os Estados estejam com orçamentos equilibrados e 
estabilidade interna da moeda. A reforma do Estado é parte de um conjunto 
de medidas que criou uma “nova ordem mundial”, firmada a partir de 
mudanças significativas nas relações internacionais, com reflexos na 
organização interna dos diferentes países. [...] Com a integração 
econômica, os países passaram a se organizar em blocos supranacionais, 
tais como: o NAFTA - comandado pelos Estados Unidos, a União 
Européia, e a APEC - Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, 
liderada pelo Japão, ainda em caráter informal. Na América Latina, o 
Mercosul foi organizado com a participação do Brasil, Argentina, Uruguai 
e Paraguai. (COSTA, 2000, p. 53, 54). 

 
O Plano Diretor de Reforma do Estado – PDRE – define o estado como: 

“a organização burocrática que possui o poder de legislar e tributar sobre a 
população de um determinado território, sendo, portanto, a única estrutura 
organizacional que possui o ‘poder extroverso’, ou seja, o poder de 
constituir unilateralmente obrigações para terceiros, com extravasamento 
dos seus próprios limites” (Brasil, 1995:51). Trata-se de uma descrição do 
papel do Estado (burocracia com exercício da violência) e não de uma 
definição de Estado, pois sequer considera suas relações com a sociedade e 
o mercado, com o sistema político e, portanto, com a correlação de forças, 
permeada de hegemonia e contra-hegemonia [...]. (FALEIROS, et.al. 2006, 
p. 157) 

 
O Governo, ao retirar-se da regulação econômica, agrava o quadro social e enfraquece os 

mecanismos de distribuição de renda, quando edita medidas que criam desemprego e 

favorecem a desregulamentação do mercado de trabalho.  

                                                            
106 Em novembro de 1989, reuniram-se na capital dos Estados Unidos funcionários do governo norte-
americano e dos organismos financeiros internacionais ali sediados - FMI, Banco Mundial e BID - 
especializados em assuntos latino-americanos. O objetivo do encontro, convocado pelo Institute for 
International Economics, sob o título "Latin American Adjustment: How Much Has Happened?", era proceder 
a uma avaliação das reformas econômicas empreendidas nos países da região. Para relatar a experiência de 
seus países também estiveram presentes diversos economistas latino-americanos. Às conclusões dessa reunião 
é que se daria, subseqüentemente, a denominação informal de "Consenso de Washington" (BATISTA JUNIOR 
& RANGEL, 1994, p. 5). 
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O Estado, no governo FHC, recusa o seu papel de regulador social, abrindo mão das 

prerrogativas de ser um instrumento necessário para a construção de uma sociedade mais 

igualitária. Com uma perspectiva conservadora, assume que o mercado é o meio mais 

eficiente para prover aos indivíduos as suas condições sociais de existência.  

Neste cenário, o governo FHC propõe um conjunto de reformas na Constituição Federal, 

com apenas 06 anos de promulgada, visando à redução do papel do Estado e ampliando a 

participação do mercado. 

No que tange á Seguridade Social, a tônica era a desconstitucionalização, 
radicalizando o desmonte desse conceito avançado, fundamentado nos 
direitos sociais universais e na cidadania como principio orientador da 
proteção social. Se no governo Collor esta intenção era simbolizada pela 
denominação de uma autarquia – Instituto Nacional de Seguro Social   
(INSS) –, o governo FHC restaurou o caráter de seguro ao sistema de 
proteção social mediante o projeto de emenda constitucional. [...] Não por 
acaso, o primeiro número da revista do CEBES nesse governo teve como 
capa o tema “Seguridade Social: é hora de agir!” e no seu editorial utilizou 
dez vezes  a expressão Reforma Sanitária, inclusive no sentido de 
distingui-la de outras conotações (PAIM, 2008, p. 204). 

 
Assim, a hegemonia neoliberal, presente na gestão do Estado brasileiro foi responsável pela 

redução dos direitos sociais e trabalhistas, desemprego estrutural, precarização do trabalho, 

desmonte da previdência pública e sucateamento da saúde e educação.  

A proposta da política de saúde foi  desconstruída ao longo da década de 90. A saúde, assim 

como as demais políticas sociais, ficou vinculada à lógica do mercado. A refilantropização 

da saúde e de outras políticas sociais é uma das manifestações encontradas, com objetivos de 

redução dos custos do Estado. 

Nesse quadro, dois projetos convivem em tensão: o projeto da Reforma 
Sanitária, construído na década de 80 e inscrito na Constituição Brasileira 
de 1988, e o projeto de saúde articulada ao mercado ou privatista, 
hegemônico na [...] década de 90. (BRAVO, 2007, p. 101) 

 

Nesse contexto, pode-se destacar, como uma das principais marcas do primeiro governo 

FHC, a desmontagem do país em nome da “modernização”, através da privatização, da 

subordinação ao capital internacional, na desregulamentação e precarização do trabalho, 
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desemprego e uma profunda desconstrução das políticas sociais, inserindo nesse  conjunto a 

política de saúde. Em meio a esse processo, o presidente tucano se aproxima mais e mais de 

setores da direita e de oportunistas.  

Forjou-se, então, um leque de forças da ordem, começando pela extrema 
direita malufiana, pela condução firme de ACM (afinal no governo FHC o 
pêndulo sempre fica deste lado), chegando até aos mercados dos Ibopes. 
[...] E, neste novo quadro, o que se vê: ACM, este mestre da dominação 
política que, como leopardo, se utiliza do arcaico para embrulhar o “novo”, 
tenta sensibilizar corações e mentes sem rumo. Depois de décadas de co-
responsabilidade pela miséria mais brutal e degradante vigente no Nordeste 
brasileiro, ACM quer se converter no paladino da antipobreza. É cômico se 
não fosse trágico (ANTUNES, 2005, p. 39 e 45)! 

 
Apesar do cenário árido para a implantação de um novo modelo de saúde e da dificuldade de 

se mudar uma cultura institucional cristalizada nas esferas de governo, alguns aspectos 

podem ser destacados no período do primeiro governo FHC, como a realização da Plenária 

Nacional de Saúde, que, segundo Paim (2008), representava um locus de possibilidade de 

atuação e articulação contra-hegemônico, interrompendo suas atividades em 1995 e foi 

substituído pela Plenária Nacional de Conselhos de Saúde. 

Outro aspecto que merece destaque é a realização da 10ª Conferência Nacional de Saúde que 

teve como tema central – Construção de modelo de atenção à saúde –  e que representou um 

momento de denúncia e proposições por parte dos delegados, expressas, em especial, na 

Carta  da 10ª Conferência Nacional de Saúde.  A carta faz críticas ao processo de 

privatização do Estado brasileiro.  

O SUS representa o exemplo mais importante de democratização do 
Estado, em nosso país. Reafirmamos o SUS como garantia, a toda 
população, do acesso as ações de prevenção, promoção, assistência e 
reabilitação da saúde  (RELATÓRIO DA 10ª CONFERÊNCIA 
NACIONAL DE SAÚDE – Carta da 10ª Conferência Nacional de Saúde). 

 
 
Um marco importante para a implantação do SUS nesse período foi a Norma Operacional 

Básica – NOB SUS 96 que foi instituída pela Portaria GM/ MS nº 2.203. Esta Norma 

possibilitou a articulação do pacto federativo de forma descentralizada, principalmente com 

a aprendizagem da NOB 93. O texto da NOB 96 assinala que a mesma “tem por finalidade 
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primordial promover e consolidar o pleno exercício, por parte do poder público municipal e 

do Distrito Federal, da função de gestor da atenção à saúde dos seus munícipes” (art. 30, V e 

VII, e art. 32, Parágrafo 1º da CF/88). Aduz, ainda, a consequente redefinição das 

responsabilidades dos estados, do Distrito Federal e da União, avançando na consolidação 

dos princípios do SUS (FALEIROS, et al. 2006). 

 No Estado da Bahia o cenário político para o quadriênio 1995 – 1998 é representado com a 

eleição de Paulo Ganem Souto que chega ao poder do Estado após ser eleito com 58,64% do 

total de votos válidos no segundo turno das eleições de 1994. Paulo Souto era candidato do 

PFL na coligação liderada por Antônio Carlos Magalhães, que naquele momento, concorreu 

de forma vitoriosa a uma cadeira para o Senado Federal.  

Durante o período 1991-1994 acumulou os cargos de Vice-Governador e Secretário de 

Indústria, Comércio e Turismo do Estado da Bahia no governo de Antonio Carlos 

Magalhães. 

A gestão de Paulo Souto foi marcada pela descentralização, pelas parcerias com o setor 

privado, com o terceiro setor, com organismos internacionais e com privatizações, dando 

continuidade ao trabalho iniciado pelo seu antecessor, que teve como uma de suas principais 

metas o ajuste fiscal e a modernização administrativa do governo como, por exemplo, a 

criação do SAC – Sistema de Atendimento ao Cidadão. 

Interessante destacar que todo esse processo de modernização implantado no Estado pelo 

governador ACM e, posteriormente, dado continuidade por Paulo Souto foi pautado em uma 

ideologia conservadora e com práticas arcaicas existentes no Estado. 

Referente à Reforma Administrativa empreendida por Souto, Vieira (2006) aponta que o 

Programa Estadual de Desestatização (PED) teve início, institucionalmente, em maio de 

1996, através do Decreto nº 5.441, que cria a Comissão Especial de Desestatização (CED). 

Porém, em 1995, o governo da Bahia já havia iniciado seu processo de privatização através 
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do sistema Ferry-boat, dando partida a uma série de outras iniciativas desta mesma natureza. 

Declara, Vieira que em 1995 através do Decreto nº 7.658, foi destinada ao Banco de 

Desenvolvimento do Estado da Bahia a secretaria executiva da CED, sendo todo o processo 

fiscalizado pela Assembleia Legislativa da Bahia, por intermédio do Tribunal de Contas do 

Estado (TCE), pela sociedade e, em alguns casos, por audiências públicas. 

Ainda conforme Vieira (2006), o processo de descentralização ocorreu sob várias formas, 

incluindo alienação total do controle acionário de empresas públicas, concessão de serviços 

públicos sob os quais o Estado detinha o poder concedente, arrendamento ou cessão de bens 

e instalações, até a dissolução de empresas, nos mais variados segmentos como: hotelaria, 

terminais de transportes rodoviários, mineração, energia, estradas rodoviárias, financeiro, 

saúde, dentre outros. 

O Estado da Bahia no processo de terceirizações teve a iniciativa de regulamentar à 

transferência de prestação de vários serviços e atividades para o setor privado, antes 

realizado diretamente pelo Estado. Insere-se, nesse contexto, a regulamentação de serviços 

auxiliares, nas áreas de segurança patrimonial, vigilância, limpeza e conservação. 

O governo Souto foi marcado pela ação da modernização administrativa para a Bahia, já 

iniciada pelo seu antecessor, entretanto, destacava que a gestão pública deveria absorver 

elementos da administração privada, entendendo que assim existiria uma maior eficácia e 

eficiência nos serviços prestados aos “clientes”.  

Em consonância com a política neoliberal do Governo Federal,  Paulo Souto, dá inicio ao 

processo de terceirizações no Estado. Em 1996, a implantação desse novo modelo para a 

Saúde é iniciado e com propósitos de alcançar 11 hospitais até 2001. 

Assim, o governo da Bahia alia-se às propostas formuladas pelo MARE, 
produzindo uma série de projetos de mudança que traduzem os eixos da 
Reforma do Estado preconizada pelo ministro Bresser, especificamente no 
que tange à redefinição do desenho de várias políticas públicas. No bojo 
desses projetos, estavam: a) a criação do Serviço de Atendimento ao 
Cidadão (SAC), considerado pelo governo do Estado como “um marco na 
administração pública”, cujo objetivo foi resgatar a credibilidade do 
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serviço público, oferecendo à população cerca de 240 serviços de forma 
rápida e eficiente; b) a criação do Planserv, no âmbito da reforma da 
previdência, substituindo o antigo IAPSEB (Instituto de Assistência e 
Previdência ao Servidor do Estado da Bahia), abrangendo o FUNPREV107 
(Fundo de Custeio da Previdência Social dos Servidores Públicos do 
Estado da Bahia) e o Plano de Saúde Básico para o servidor, com 
financiamento compartilhado entre o governo e os segurados e a gestão 
terceirizada dos serviços (PINTO, 2004, p. 21). 

 

Pinto (2004) aponta que foi criado, em janeiro de 1997, o Programa de Incentivo às 

Organizações Sociais, com escopo de transferência progressiva da responsabilidade de 

gestão de unidades complexas, como hospitais, para terceiros. Deste modo, o programa 

transformou-se em cenário de conflitos tendo de um lado os patronos da reforma 

administrativa do Estado e, do outro, adeptos de um modelo público de gestão.  

O Relatório de atividades do Governo Paulo Souto, intitulado “Bahia: no Caminho Certo 

para o Futuro”, os relatórios da SESAB para o período e as mensagens do Governador  

encaminhadas à Assembleia Legislativa da Bahia – ALBA, chamam atenção para a adoção 

de “modelos alternativos” de gestão, por parte da SESAB, declarando que,  no caso 

particular dos hospitais, é necessário seguir uma dinâmica mais comum à área privada, 

utilizando-se de um padrão terceirizado para gestão das unidades hospitalares e para a 

contratação de alguns serviços a exemplo da segurança e serviços gerais.  

Contrapondo-se à implantação das Organizações Sociais, representantes dos trabalhadores 

da saúde (SINDSAUDE – Aladilce Souza e SINDMED – Gil Freire), apresentam 

documento na primeira reunião do CES em 1997, que traziam os seguintes pontos de 

discordância com a proposta governamental: 

1- Não tem amparo no Plano Estadual de Saúde 1996-1999;  em nenhum 
momento do processo de discussão da política de saúde, inclusive na 
Conferência Estadual de Saúde realizada em junho deste ano levantou-se 
tal proposta. 2- Transfere para entidades privadas, chamadas de 
Organizações Sociais o  patrimônio, recursos orçamentários, doações e 

                                                            
107   O FUNPREV foi criado através da lei 7.249, de 7 de janeiro de 1998, cuja principal meta foi separar, 
definitivamente, o pagamento das aposentadorias da folha de pagamento dos servidores ativos, minimizando as 
despesas do Tesouro com pessoal. É constituído, dentre outras dotações, por expressivos recursos, oriundos da 
alienação da COELBA. 
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legados dos hospitais HCRS, HGE, HJBC, HMF, HESF108, constituindo-se 
em prejuízo para o setor público. 3- Significa a desresponsabilização  do 
Estado para com a assistência à saúde, principalmente nas áreas de maior 
complexibilidade. 4- Nenhum documento apresentado faz referência à 
obrigatoriedade de cumprimento dos princípios do SUS: a autonomia 
gerencial, administrativa e financeira destas entidades levará 
inexoravelmente a atomização  do Sistema de Saúde, a adoção da lógica da 
lucratividade na oferta das atividades  assistenciais  [...]. 5-Os hospitais em 
questão, HCRS, HGE, HMF,HJBC, HESF, são os mais importantes para a 
população, por possuirem serviço de emergência e se situarem em pontos 
estratégicos da cidade. 6- Os hospitais Roberto Santos e HGE constituem o 
maior patrimônio físico, técnico e profissional da SESAB. 7- A 
Conferência Nacional de Saúde, em sua plenária deliberativa, rejeitou 
qualquer forma de privatização de serviços públicos de saúde.[...] (Ata da 
31ª Reunião do CES, realizada em 03 de janeiro de 1997)  

 

Acrescentam, ainda, que a qualificação das entidades privadas como Organizações Sociais, 

ocorreriam exclusivamente por ato do governador, as quais automaticamente passariam a ser 

consideradas como entidade de utilidade pública, sem autorização legislativa, finalizando o 

documento assinalam que o futuro previsto para os servidores é de prejuízos e incertezas. 

Na Bahia, o discurso elaborado pelo Governo estadual visando à adoção da 
proposta de criação das Organizações Sociais como alternativas de gestão 
pública incorpora várias proposições que guardam coerência com a 
filosofia gerencialista de obtenção de resultados. Isto ocorre na medida em 
que enfatiza a separação entre a formulação e execução das políticas 
públicas e coloca em evidência a busca de “qualidade no atendimento” dos 
serviços públicos à população, tendo como foco central do processo a 
“satisfação do cidadão-cliente”. (PINTO, p. 143, 2004) 

 
Os argumentos utilizados pelo Secretário da Saúde, seguem a linha da qualificação da gestão 

e da qualidade no atendimento aos “clientes” dos serviços de saúde, alegando que o serviço 

público possui deficiências no modelo de gestão e, através das Organizações Sociais, o que 

se pretende é uma co-gestão, uma gestão compartilhada e com maior autonomia nas 

decisões por parte dos dirigentes dos Hospitais e a intenção não é privatizar a saúde. 

A esse respeito Pinto (2004) abaliza o seguinte: 

Na Bahia, o discurso elaborado pelo Governo estadual visando à adoção da 
proposta de criação das Organizações Sociais como alternativas de gestão 
pública incorpora várias proposições que guardam coerência com a 

                                                            
108  HCRS – Hospital Central Roberto Santos; HGE – Hospital Geral do Estado; HJBC – Hospital João Batista 
Caribé; HMF – Hospital Menandro de Farias e HESF – Hospital Ernesto Simões Filho. 
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filosofia gerencialista de obtenção de resultados. Isto ocorre na medida em 
que enfatiza a separação entre a formulação e execução das políticas 
públicas e coloca em evidência a busca de “qualidade no atendimento” dos 
serviços públicos à população, tendo como foco central do processo a 
“satisfação do cidadão-cliente”. (PINTO, p. 143, 2004) 

 

O Projeto de Lei que dispõe sobre a criação do Programa Estadual de Publicização, ou seja, 

a gestão dos Hospitais públicos através das OS, estabelece entre outros itens a extinção de 

determinados órgãos da Administração Pública e a transferência de atividades e serviços 

para Organizações Sociais. Dentre os órgãos extintos no âmbito deste programa destacam-se 

os grandes hospitais que atendem a demandas de maior complexidade e que estão situados 

em pontos estratégicos da capital do Estado, exceto o Menandro de Farias que fica situado 

no município de Lauro de Freitas, pertencente a Região Metropolitana de Salvador. Por 

outro lado, o gestor da SESAB justifica que o modelo de administração da saúde em vigor 

representa a incapacidade do setor de gerir os serviços de saúde o qual não contempla 

rapidez na prestação de serviços e na modernização de sua estrutura quer seja 

administrativa, econômico-financeira, recursos humanos e equipamento. Argumentando que 

em outros Estados esta experiência tem sido bastante exitosa e que vem coadunar com as 

proposições do governo federal e, em especial, com a Reforma Administrativa em curso, 

proposta do Presidente  Fernando Henrique Cardoso e do Ministro Bresser Pereira. 

A questão das OS foi motivo de grandes tensões no CES, continuando o SINDSAÚDE, 

neste momento representado pela Conselheira Giselia, que rebatia, com veemência, todos os 

argumentos de defesa desta forma de gestão. A Conselheira ressaltou a mobilização dos 

movimentos sociais, em especial dos trabalhadores e comunidade circunvizinha ao Hospital 

Roberto Santos. Como maior aliado do SINDSAÚDE, o SIDMEDE também ia para a 

disputa política acerca da questão. Na última reunião do CES, desta gestão, após longo 

debate e da presença de representantes dos movimentos sociais, a proposta das OS foi 

aprovada por maioria dos participantes (15 votos favoráveis e 04 votos contrários). 
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Observa-se que, nesse primeiro momento, onde existia a previsão de o Hospital Roberto 

Santos aderir a modalidade de gestão através das OS, não foi concretizada em função da 

grande mobilização realizada pelos representantes dos trabalhadores da saúde no CES e pela 

articulação entre estes e os movimentos dos usuários, em especial os que residiam no 

entorno do Hospital. Esses sujeitos compareceram a reuniões do CES e lá fizeram grande 

pressão política, fundamental para a retirada do Roberto Santos dessa modalidade de gestão, 

permanecendo ligado à rede própria da SESAB (PINTO, 2004) 

Apesar dos debates e das discordâncias, em especial com relação à implantação da 

publicização ou privatização nas unidades hospitalares do Estado, este período pode ser 

considerado como fundamental para que a Bahia desencadeasse o processo de implantação 

do SUS. 

Na Bahia, o processo de implantação do SUS começa a ser desenvolvido, 
de forma incipiente, a partir da implantação da NOB 93, só ganhando 
impulso a partir de 1995, quando se inicia a gestão Magalhães Neto à 
frente da SESAB[...]. De fato, analisando a década de 1990 na Bahia, 
percebe-se a existência de dois momentos distintos conduzidos pelo 
mesmo grupo político. O primeiro, compreendido entre 1991-1994, 
marcado pelo retorno de Antonio Carlos Magalhães ao governo do Estado, 
e tendo à frente da Secretaria Estadual de Saúde o médico e deputado 
governista Otto Alencar. No segundo momento, de 1995 a 1998, reassume-
se o compromisso de “modernização da administração pública” com o 
governador Paulo Souto. Passa a responder pelo sistema estadual de Saúde, 
o médico e professor da Faculdade de Medicina da UFBA, José Maria de 
Magalhães Netto, que, inclusive, continuou no cargo no governo César 
Borges [...] (PINTO, 2004, p. 25). 

 

Por outro lado, em meio às terceirizações, Arretche (1999) destaca a forma tardia da 

implantação das políticas de municipalização no Estado da Bahia, impactando diretamente 

na gestão do SUS, ou seja, esse processo não fazia parte dos planos do Executivo estadual, 

gerando conflitos entre o que preceituava o governo Federal e o que era realizado na 
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Bahia109. Assim, o processo de municipalização toma fôlego, realmente, na Bahia com a  

implantação da NOB – Norma Operacional Básica 001/96.  

 

O Estado da Bahia, com apenas 8% de seus municípios com população 
superior a 50 mil habitantes, em uma região cuja receita própria média per 
capita dos municípios com tamanho populacional inferior a esta cifra é 
inferior a R$ 10, foi gerido por sucessivos governos desfavoráveis à 
municipalização. Com escassos recursos próprios e sem incentivos por 
parte do governo estadual, não é de estranhar que estejam aí as mais baixas 
taxas de municipalização da amostra. Dito de outro modo, dados os 
atributos estruturais da esmagadora maioria dos municípios no Estado da 
Bahia, a possibilidade de descentralização efetiva das políticas sociais 
supõe necessariamente políticas ativas e continuadas de capacitação 
municipal (ARRETCHE, 1999, p. 134). 

 

O Plano Estadual de Saúde – 1996 a 1999 – intitulado “DIREITO A SAÚDE DIREITO A 

VIDA”, apresenta uma estrutura mais densa do que o plano anterior, contemplando aspectos 

ligados ao contexto socioeconômico e cultural da saúde; políticas estratégicas de gestão e 

organização do SUS na Bahia; problemas, objetivos e metas de gestão do sistema de saúde; 

ações intersetoriais; prioridades e perspectivas. 

Aponta ainda como principais diretrizes a descentralização, como parte de uma estratégia de 

implantação do SUS; a planificação das ações de saúde, como de importância fundamental 

na formulação de estratégias para as várias etapas de implantação da descentralização do 

sistema; a auto-sustentabilidade, como  forma de identificação de problemas regionais e 

micro-regionais de saúde e suas soluções; a qualidade em saúde, que deve ser considerada 

como resultado de diferentes fatores ou dimensões, envolvendo ai os profissionais, 

dirigentes e população usuária dos serviços de saúde. 

É destacado no PES preocupação em relação à redução das funções das DIRES  e das 

competências da SESAB, sendo necessário, para tanto, um redimensionamento de seu 

modelo organizacional. A Secretaria da saúde passaria, então, a atuar voltada para a 

                                                            
109 Este conflito diz respeito à municipalização das políticas e não às privatizações e terceirizações, este sim, 
em total sintonia com o governo FHC.  
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condução das políticas de saúde em nível estadual; normatização, controle e avaliação das 

ações descentralizadas; monitoramento da situação de saúde a nível estadual; cooperação 

técnica no processo de municipalização e execução direta de serviços e programas 

estratégicos. As DIRES, por sua vez, seriam transformadas em núcleos de apoio político-

institucional, técnico-organizativo e gerencial no processo de municipalização. 

Cabe destacar que o PES possui uma qualidade inferior ao anterior, sem uma maior clareza 

acerca  de alguns aspectos tais como: não há nitidez do papel dos Distritos Sanitários e das 

DIRES; não especifica as formas de descentralização, não contempla os requisitos da NOB 

01/93 em algumas passagens, dentre outras situações. 

 
O ano de 97 experimentou alterações no processo de municipalização em função da NOB 

01/96 - MS, publicada em novembro do ano anterior e que estabelecia novas diretrizes para 

a política de descentralização da Gestão do Sistema de Saúde, uma delas foi a proposição da 

realização da Programação Pactuada Integrada – PPI110, envolvendo além da assistência 

ambulatorial e hospitalar, as vigilâncias (sanitária e epidemiológica), além do controle de 

doenças.  

A realização da I Programação Pactuada Integrada – PPI, do Estado, segundo os relatos das 

atas do CES, foi construída através de um grupo de trabalho formado por representante do 

nível central da SESAB, representantes do Conselho Estadual de Secretários Municipais de 

Saúde, Fundação Nacional de Saúde com apoio técnico do Instituto de Saúde Coletiva da 

Universidade Federal da Bahia. Esse grupo teve a responsabilidade de formular uma 

proposta metodológica, executar e acompanhar a elaboração da PPI. O objetivo do processo 

de elaboração da PPI da Bahia foi programar, de forma negociada entre gestores do 
                                                            
110 A PPI envolve as atividades de assistência ambulatorial e hospitalar, de vigilância sanitária e de 
epidemiologia e controle de doenças, constituindo um instrumento essencial de reorganização do modelo de 
atenção e da gestão do SUS, de alocação dos recursos e de explicitação do pacto estabelecido entre as três 
esferas de governo. Essa Programação traduz as responsabilidades de cada município com a garantia de acesso 
da população aos serviços de saúde, quer pela oferta existente no próprio município, quer pelo 
encaminhamento a outros municípios, sempre por intermédio de relações entre gestores municipais, mediadas 
pelo gestor estadual (BRASIL, MS, NOB 01/96). 
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SUS/BA, as ações e serviços de saúde a serem executados nas diversas regiões e municípios 

do Estado.  

Observa-se, nas atas do CES,  que os informes da CIB são limitados a repassar os 

municípios habilitados para a gestão do SUS e, mesmo assim, o número de municípios 

apresentados por reunião é pequeno em relação ao quantitativo de municípios existentes no 

Estado da Bahia, sendo recorrente a solicitação dos Conselheiros referente a uma maior 

clareza com relação à adoção de critérios para a distribuição das AIHs.  

Com relação às auditorias, estas continuam a ocorrer, na maioria das vezes, por força de 

denúncias, o que é considerado pela Conselheira Aladilce (reunião do CES realizada em 

fevereiro de 1995), motivo de grande vergonha para o Estado. A Conselheira sugere que a 

auditoria utilize os mesmos critérios de avaliação para rede própria da SESAB e para a rede 

conveniada.  

Apesar do incremento das ações que viabilizaram a implementação do SUS  nesta gestão, a 

falta de clareza e de informações ainda fazem parte das praticas dos dirigentes da SESAB, 

bem como a presença de dois grupos distintos dentro do CES.  

As avaliações dos relatórios da saúde e dos outros documentos produzidos, como PES, 

PROS, são sempre considerados positivos quando os relatores pertencem ao grupo da 

SESAB ou de entidades que possuem identidade com estes. O grupo que representava uma 

força contra-hegemônica no CES, debate recorrente acerca da elaboração do PCCS, 

alegando que não se pode falar em SUS esquecendo os recursos humanos. Chamam atenção 

para as deliberações das IX e X Conferências Nacionais de Saúde e para a IIª Conferência de 

Recursos Humanos que aprovaram indicações para elaboração de uma política de recursos 

humanos para o SUS, onde se destaca a implantação de Plano de Carreiras Cargos e Salários 

como medida fundamental para a valorização da força de trabalho.  
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Os representantes dos trabalhadores lembram que, na Bahia, os caminhos seguidos pelos 

trabalhadores da saúde, após intensas mobilizações, trouxeram como conquistas, ainda no 

Governo Nilo Coelho a Lei 5.820/90 que criou o Grupo Ocupacional Serviços Públicos de 

Saúde, criando uma estrutura hierarquizada de Cargos e Vencimentos. Outra vitoria dos 

trabalhadores, através de mobilizações, ocorreu no governo ACM, que resultou na 

publicação do  Decreto 668 criando a Gratificação de Incentivo à Melhoria da Qualidade da 

Assistência Médica - GIQ, para o Grupo Ocupacional Saúde, passando a ser conhecida por 

todos como a "gratificação de produtividade", que seria custeada pela destinação de 30% do 

faturamento proveniente do SUS.  

Ainda com relação à questão de pessoal, também aparece, nos debates do CES, a 

necessidade de regulamentação da carreira dos agentes comunitários de saúde, assunto que 

vem ganhando força no cenário nacional e que foi consensual entre os conselheiros.  

Em 1995, aparece pela primeira vez (nas reuniões do CES) a apresentação, pela SESAB, de 

ações ligadas ao fortalecimento do Controle Social, com previsão de atividades de formação 

de Conselheiros que teriam um papel de agentes multiplicadores nos municípios baianos 

para fortalecimento dos Conselhos Municipais.  Tal atividade estava prevista para ocorrer 

em parceria com o ISC/UFBA. Além disso, em 1996, é convocada a IV Conferencia 

Estadual de Saúde, ocorrendo nos dias 15, 16 e 17 de maio, tendo como tema da 

Conferência Magna – “Construção do SUS: Dificuldades e Avanços”. 

Segundo o PES, os eixos, objetivos, estratégias e metas contidos no Plano foram pensados 

tendo como pressuposto a presença de dois modelos assistenciais no Estado, que são: o 

modelo médico-assistencial hegemônico e o modelo medico sanitarista. Por outro lado, a 

manutenção destes dois modelos contribui, para a manutenção de um quadro sanitário e 

assistencial ineficiente e injusto (Plano Estadual de Saúde, 1996 – 1999), demonstrando suas 

limitações.  
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O Plano previa a necessidade de retomada do projeto dos distritos sanitários como estratégia 

importante para a transformação do modelo assistencial fundamentado na descentralização, 

territorialização, vigilância à saúde e ações coletivas de saúde, tendo como metas a 

ampliação do PACS de 18% para 55%, em quatro anos; implantação do Programa de Saúde 

da Família em 100% dos municípios que contariam com o PACS. 

Outras metas de igual importância também foram identificadas no Plano: implantar um 

sistema de informação das ações de vigilância à saúde em todo o Estado, capacitar recursos 

humanos para ações de vigilância à saúde e para a implantação de seus núcleos específicos 

em todo o Estado; criar e informatizar rede de laboratórios em todo o Estado; criar uma 

política estadual e incentivar os municípios para uma política municipal de medicamentos; 

implantar a Escola de Formação Técnica em Saúde; capacitar Agentes Comunitários de 

Saúde e de seus  instrutores; transferir a mão de obra estadual para os municípios (cerca de 

15.000 funcionários); ampliar cobertura vacinal; reduzir número de agravos e doenças 

previsíveis; fortalecer o Sistema de Vigilância Epidemiológica; dentre outras. 

No aspecto melhoria da qualidade de ações e serviços, os relatórios apontam como 

prioridade a implantação/implementação dos Programas Agentes Comunitários de Saúde – 

PACS, Saúde da Família – PSF e Redução da Mortalidade na Infância – PRMI, a atenção 

integral às doenças prevalentes na infância – AIDPI. Como subprogramas para dar conta da 

melhoria da qualidade de ações e serviços merecem destaque nos relatórios os seguintes: 

Assistência à saúde da mulher e da criança e Programa de Agentes Comunitários de Saúde – 

PACS.  

Segundo o Relatório de Gestão do Governo do Estado (BAHIA, 1998),  o PACS é um dos 

programas que tem tido mais avanço na Bahia, pois em 1998 o programa contabilizava a 

implantação em 171 municípios, com 5.585 Agentes Comunitários de Saúde e assistindo a 

838.050 famílias. O ano de 1998 representa um avanço no quantitativo de ACS, concebendo 
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um incremento de 131,6%, comparado com 1997, totalizando, aproximadamente, 15 mil 

ACS em 396 municípios. Houve também um incremento no Programa de Saúde da 

Família111, com a  expansão para mais 32 equipes atuando em 14112 municípios. Foi 

realizado, nos anos de 1997 e 1998, curso de especialização para  Coordenadores Regionais 

do PACS/PSF. 

Dentre outras ações, o Relatório mencionado aponta outras ações de semelhante 

importância, como a priorização da atenção à saúde do trabalhador, saúde mental, saúde 

bucal, prevenção e assistência às deficiências, atendimento em oncologia, atendimento ao 

diabético e a portadores de outras endocrinopatias, saúde do idoso (esta ação teve inicio em 

1998), sendo criados centros de referência para atendimento especifico para cada uma destas 

áreas consideradas prioritárias. 

O processo de municipalização/descentralização das ações de saúde contou com reforço da 

sua implementação através da capacitação dos Recursos Humanos realizada pela 

Coordenação de Desenvolvimento de Recursos Humanos – CENDRHU, em parcerias 

internas e externas e através de convênios, priorizando  as seguintes áreas de intervenção: 

Pesquisa de avaliação do funcionamento dos Conselhos Municipais de Saúde em 57 

municípios (em parceria com o ISC/UFBA) e realização do I Encontro Estadual de 

Conselheiros Municipais de Saúde, reunindo 897 conselheiros, dirigentes, profissionais de 

saúde e técnicos das secretarias municipais e estaduais de saúde; curso para formação de 

gerentes das Unidades Básicas de Saúde, com 31 participantes e em parceria com a UEFS; 

curso de atualização em Gestão Municipal de Saúde, em parceria com o ISC/UFBA, 

capacitando 331 representantes de diversos municípios; seleção de 20 profissionais para o 

                                                            
111 O PSF tinha como propósito atuar em municípios com altas taxas de mortalidade infantil e baixa cobertura 
de ações básicas de saúde, que já integram o roteiro do PACS e a área de atuação do Comunidade Solidária. 

112 Alagoinhas, Amargosa, Eunápolis, Guanambi, Ilhéus, Itagi, Ituberá, Jussari, Lauro de Freitas, Mucuri, 
Nazaré, Presidente Tancredo Neves, São Domingos e Vitória da Conquista. 
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curso de especialização em Medicina Preventiva, sob a forma de Residência, para formação 

multiprofissional na área de Saúde da Família; curso de especialização em saúde da família, 

dentre outros. 

Ainda ligada à capacitação de pessoal, a SESAB consolidou a proposta de formação de 

pessoal de nível médio a partir da autorização para funcionamento, pela Secretaria de 

Educação, da Escola de Formação Técnica em Saúde Professor Jorge Novís – EFTS, ligada 

ao CENDRHU. Em 1998, a EFTS contou com 39 turmas do Curso de Auxiliar de 

Enfermagem, num total de 1.043 participantes, realizando outros cursos entre1997 e 1998.  

 

De uma forma geral, na capacitação de recursos humanos, as ações 
desenvolvidas pela CENDRHU estavam orientadas para o processo de 
descentralização da saúde, visando a melhoria gerencial dos serviços 
públicos e a capacitação dos conselheiros municipais para fortalecer o 
controle social no SUS. Apesar dos avanços na preparação dos recursos 
humanos para o processo de municipalização, não foram significativas, as 
demandas originárias das secretarias municipais de saúde, por mais 
treinamentos, cursos e informações sistematizadas, especialmente quanto 
aos processos relacionados ao gerenciamento e controle social no SUS 
(RAMOS, 2011, p.139). 
 
 

Na esfera da Vigilância à Saúde, as ações estavam ligadas ao controle dos agravos e à 

prevenção de riscos como Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária e Saúde do 

Trabalhador. A Vigilância Epidemiológica, nesse período, ampliou suas ações para além do 

controle  das doenças transmissíveis, acompanhando também outros grupos de agravos e 

danos e outros fatores de risco, como as doenças crônico-degenerativas e o tabagismo. A 

Vigilância Sanitária, por sua vez, priorizou as ações preventivas relacionadas ao meio 

ambiente e aos agravos por saneamento. 

Com relação à saúde mental, nas atas do CES, apareceu o debate sobre a necessidade de 

maior aprofundamento para o novo modelo de atenção nesta área que visava a des-

hospitalização dos pacientes. Para tanto algumas estratégias foram propostas pelos 

representantes da SESAB, como atuar junto às famílias de pacientes com transtornos 
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mentais, dando-lhes suporte para lidar com o processo de acolhimento dos pacientes até 

então dentro dos manicômios, além da necessidade de redefinir o papel das equipes 

multidisciplinares dos Centros de Saúde Mental. A SESAB, ainda, a este respeito, 

apresentou as seguintes diretrizes: superação do hospital como instrumento principal para 

atenção aos pacientes com transtorno mental; humanização e melhoria da qualidade técnica 

dos serviços de internação psiquiátrica; treinamento de recursos humanos; criação de 

serviços alternativos ao hospital e ao ambulatório psiquiátrico tradicional; regionalização do 

atendimento em saúde mental em Salvador.  

Outra grande preocupação que aparece, de forma consensual nas atas do CES, é a 

necessidade do combate à dengue, ressalvando a importância de envolver a população nas 

informações, além das atividades preventivas e curativas desenvolvidas pela Secretaria 

Estadual e pelas Secretarias Municipais. 

Referente à saúde do trabalhador, nas duas últimas reuniões do CES de 1998, apareceu  a 

temática, apresentada pelos representantes dos trabalhadores, inicialmente explanando sobre 

o funcionamento do CESAT – Centro de Estudos de Saúde do Trabalhador, ressaltando a 

sua importância, além da criação da  CIST – Comissão Intersetorial de Saúde do 

Trabalhador, com as seguintes funções: I- assessorar o Conselho Estadual  de Saúde na 

formulação e  complementação de políticas na área da Saúde do Trabalhador no Estado da 

Bahia;  II- definir diretrizes e princípios do Plano Estadual de Saúde do Trabalhador;  III- 

articular setores da sociedade para o desenvolvimento das ações de saúde do trabalhador;  

IV-  analisar, aprovar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento do Plano Estadual de Saúde 

do trabalhador  junto  aos  setores da  SESAB;   V- organizar grupos técnicos de assessoria a  

problemas  específicos;  VI- sugerir  alterações  na  legislação vigente; VII- atuar em 

situações de risco.  
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As discussões e debates em torno dos modelos de atenção seguem com alguns avanços, 

como a criação de Centros especializados, Saúde do Trabalhador, porém a questão da 

municipalização/descentralização continua presente e caminhando lentamente. 

No tocante à estruturação da rede de serviços de saúde, o relatório assinala como uma das 

principais ações a descentralização de serviços, aprimoramento e modernização da sua rede 

física, treinamento de pessoal e adoção de um modelo de gestão terceirizado, como forma de 

aumentar e adequar a rede de serviços às necessidades da população e melhorar a qualidade 

do atendimento. 

Segundo o Relatório de Gestão do Governo Estadual, houve investimento de mais de 40 

milhões na recuperação, reforma, ampliação e construção de diversas unidades de saúde, 

através do Serviço de Engenharia e Manutenção das Unidades de Saúde. 

Através da ASPLAN, até 1997, foram firmados 167 convênios com prefeituras, instituições 

públicas  e entidades sem fins lucrativos, com  objetivos de ampliação da rede de serviços, 

fortalecer o processo de municipalização e realização de treinamentos, cursos e 

especializações para os servidores da saúde. 

Com o processo de municipalização, segundo o Relatório do Governo do Estado foram 

adquiridos equipamentos e ambulâncias, contemplando a transferência de bens móveis para 

os municípios, avaliados em R$ 8,8 milhões, além da distribuição de 422 ambulâncias para o 

quadriênio da gestão Souto.  
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No período de 1995 a 1998, houve  aumento do numero de leitos, conforme quadro abaixo: 

Quadro 2 - Número de Leitos por Tipo de Prestador – SUS/Bahia, 1995 – 1998 
Prestador 1995 1996 1997 1998 
Estadual 3.519 3.459 3.620 3.573 
Municipal 3.828 4.209 4.221 4.421 
Federal 248 222 222 182 
Pesquisa 3.117 3.151 3.163 3.196 
Total Público 10.713 11.041 11.226 11.298 
Privado 9.698 9.959 8.995 8.911 
Filantrópico 6.723 6.862 7.707 7.704 
Sindical 78 78 78 78 
Total 
Contratado 

16.499 16.899 16.777 16.693 

Total 27.212 27.940 28.003 28.065 
Fonte: SESAB/Depas/FNS/Datasus 

A partir desses dados, percebe-se que a maior parte dos leitos hospitalares oferecidos à 

população não pertence à rede pública, e destes 32% pertencem a rede estadual. Os leitos de 

pesquisa, conforme o quadro acima, fora considerado como aqueles que estão em unidades 

que possuem residência médica.  

Ao final da gestão Souto (Governo do Estado) e José Maria de Magalhães Neto  (Secretaria 

da Saúde), ocorreu diminuição dos leitos da rede estadual tendo em vista a sua transferência 

para os municípios.  

O Relatório (1998) assinala a redução de leitos em saúde mental trouxe uma serie de 

pressões por parte da rede conveniada ao SUS e uma grande força dos representantes da 

Associação de Hospitais e do Sindicato dos Donos de Clínicas e Hospitais. A atenção 

psiquiátrica possuía seu maior peso na assistência privada, sendo 60% dos leitos privados. 

Chama atenção, ainda, o Relatório de Gestão, que ocorreu um incremento na rede 

ambulatorial na ordem de 21% de 1997 em relação a 1995. O número de unidades 

ambulatoriais cadastradas no SUS/Bahia foi ampliado de 3.486 em 1995 para 3.767 em 

1997, com um aumento de 8,1%, sendo que a maior parte das unidades cadastradas em 1997 

pertencia à rede municipal. 



 

 

157

Nesse período também ocorreu a cessão de serviços de saúde aos municípios, na ordem de 

251 unidades e totalizando  em 1998, 1.080 bens imóveis cedidos aos municípios. 

Também no componente financiamento, os documentos analisados são falhos. No PES, por 

exemplo, observa-se que não expõe previsão orçamentária para as ações pretendidas, exceto 

em uma breve passagem. 

 

[...] deve-se considerar que, apesar do pouco tempo destinado a elaboração 
do PES 1996-1999, pouco mais de três meses, este revelou-se um processo 
rico e em muitos aspectos positivo. Os detalhamentos das metas propostas 
e ajustes necessários serão feitos durante a elaboração da Programação e 
Orçamentação da Saúde (PROS) dos anos subsequentes (Plano Estadual de 
Saúde – 1996/1999). 

 

Entre os anos de 1997 e 1998, houve um incremento no financiamento da saúde no Estado 

através do Projeto Reforço à Reorganização do SUS – REFORSUS113, sendo aprovados 130 

projetos  visando à Readequação Física e Tecnológica da Rede Assistencial e Hospitalar.  

Referente à  assistência ambulatorial, o faturamento da produção da rede SUS/Bahia, ano a 

ano, foi de: em 1996, faturamento na ordem de R$ 185 milhões; em 1997, aproximadamente 

201 milhões e, em 1998, foi cerca de 199 milhões. Já na rede hospitalar do SUS no Estado, 

foi no ano de 1998 de, aproximadamente, 198 milhões. 

O relatório de gestão é falho na apresentação dos recursos financeiros investidos, fontes de 

financiamento e estatísticas de atividades desenvolvidas dentro de uma série histórica. 

                                                            
113 O Projeto de Reforço à Reorganização do Sistema Único de Saúde (REFORSUS), foi resultado de uma 
iniciativa do governo brasileiro, ainda na gestão do ex-ministro da Saúde Adib Jatene, destinada a obter 
financiamento internacional para viabilizar as reformas que estavam sendo introduzidas no SUS. Submetido à 
apreciação dos bancos financiadores, Banco Mundial (BIRO) e Banco Interamericano (BIO), foi avaliado por 
uma missão conjunta destes bancos, que resultou, em maio de 1996, no Relatório de Avaliação do Projeto de 
Reforma do SUS. O relatório descrevia o setor saúde no país, analisando os seus principais problemas e 
apresentava a estratégia governamental para enfrentá-los. Chamava a atenção para as desigualdades sociais, 
principalmente interregionais, localizando incoerências e incongruências em relação aos princípios que 
nortearam a própria criação de nosso sistema único (KARAM, 2002, p. 68). 
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A discussão da Programação e Orçamentação da Saúde para 1995, no CES, elegeu como 

relator o Conselheiro Jairnilson Paim que apontou como principais pontos de destaque, em 

seu parecer, os seguintes:  

A PROS – 95 é apresentada como documento programático do processo de 
planejamento que explicita e norteia as ações e investimentos necessários a 
viabilização das diretrizes contidas no Pano Estadual de Saúde 1992 – 
1995 [...]. Mais de dois terços do documento são dedicados ao capítulo 
intitulado “situação atual”, todavia a maior parte dos dados dizem respeito 
a década de 80 e aos anos de 90 e 91 [...] No que diz respeito a rede física, 
falta uma analise sobre suas características atuais, sua capacidade 
resolutiva, sua adequação às necessidades de saúde locais e regionais, os 
critérios adotados para ampliação da rede própria e contratada [...] a PROS 
– 95 deveria dispor de estratégias e operações claras para passar 
imediatamente as unidades aos seus respectivos municípios como passo 
preliminar da política de descentralização, antes mesmo de serem 
encaminhadas as pendências da chamada “municipalização”. [...] Quanto 
aos Recursos Humanos, três fatores chama a atenção, o primeiro diz 
respeito a aparente inexistência de sanitaristas na rede ambulatorial do SUS 
baiano, o segundo corresponde a ausência de informações sobre o número 
de profissionais da rede hospitalar e o terceiro é a não fixação de prazo 
para pela portaria que institui a comissão para elaborar o PCCS para os 
servidores da SESAB (Conselheiro Jairnilson Paim, Ata da 11ª Reunião do 
CES, realizada em 12 de janeiro de 1995). 

 
Ao final de seu parecer, o Conselheiro ressalta a inexistência de referência ao Fundo 

Estadual de Saúde, funcionamento, dotação orçamentária, recursos alocados, regimento, 

normas, etc. Não obstante, o Conselheiro afirmou haver um certo constrangimento com 

relação à análise das prioridades e estratégias da PROS – 95, em especial às políticas 

organizacionais, tais como: fortalecimento das instancias colegiadas, avanço no processo de 

municipalização das ações e serviços de saúde, instituição dos sistemas locais de saúde 

como unidade básica operacional do SUS. 

Assim, percebe-se, através do parecer do Conselheiro, um descompasso entre o 

planejamento orçamentário e as prioridades definidas no Plano Estadual de Saúde e mais um 

descompasso com relação ao que preconiza a legislação do SUS e empenho em sua 

implantação e implementação no Estado da Bahia.  

As críticas ao processo de municipalização/descentralização/financiamento não se encerram 

com o parecer do Conselheiro Jairnilson, outros Conselheiros, a exemplo do representante 
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da CUT e do SINDSAÚDE, chamam atenção para a pouca clareza na apresentação dos 

gastos e investimentos com a saúde, bem como os baixos percentuais destinados à saúde na 

Bahia.  

Outro aspecto que aparece com frequência significativa nas discussões das reuniões do CES 

é a questão do financiamento da saúde e da necessidade de aprovação provisória da 

CPMF114.  

A discussão da CPMF aparece como pauta importante no CES, contando com a presença de 

Conselheiro do Conselho Nacional de Saúde que reforçou a gravidade do financiamento da 

política de saúde e enfatizou  a necessidade de aprovação da CPMF, como uma medida 

relevante, porém não representava um financiamento estável e sim um socorro emergencial. 

Também destacou o papel que o CES poderia desempenha para aprovação da CPMF, junto à 

bancada estadual e, principalmente, pelo fato do Deputado que presidia a Câmara Federal, 

neste momento ser um parlamentar da Bahia. 

Quanto à administração financeira/gestão orçamentária, assim como nos anos anteriores, foi 

afirmado que os recursos eram insuficientes e que o repasse do Fundo Nacional  estava 

aquém das necessidades do Estado.  

Cabe destacar que, pela primeira vez, na ata da 46ª reunião, realizada em 27 de agosto de 

1998,  aparece relatório do Fundo Estadual de Saúde – FES115, apesar deste ter sido criado 

em 1994.    

[...] durante o exercício de 1997. R$445.531.300,00 foi o orçamento inicial, 
R$6.224,906,00 correspondente a Créditos Adicionais, totalizando R$451. 
756.206,00  a Receita Orçamentária para o exercício de 1997, 4% a mais de 
que 1996. Desta Receita Orçamentária: 76,4% se destinavam a Atividades 

                                                            
114 IPMF – Imposto sobre a Movimentação ou Transmissão de Valores e de Direitos de Natureza Financeira foi 
criado pela Emenda Constitucional nº 3, de 17/3/1993, com vigência até 31/12/1994, depois substituído pela 
CPMF – Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de 
Natureza Financeira, criada pela Emenda Constitucional nº 12, de 15/8/1996, em vigor. Segundo o § 3º do art. 
74 “O produto da arrecadação da contribuição de que trata este artigo será destinado integralmente ao Fundo 
Nacional de Saúde, para financiamento de serviços de saúde (FALEIROS, et al, p.152, 2006). 

115  O Fundo Estadual de Saúde foi criado em 04 de maio de 1994, pela Lei 6.581. 
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R$345.100.000,00. 23,6% se destinavam a Projetos R$106.600.000,00. A 
execução Orçamentária apurou um total de R$202.234.382,00, 55% a 
menos que a Receita orçada para 1997, 24,3% maior que a Receita apurada 
em 1996. R$199.149.844,00 de empenhos foram efetuados em 1997, 
26,6% a mais que 1996. Deste total 80,6% foi para o item Atividades, 
23,9% maior que em 1996 e 19,4% para o item Projetos, 38,7% a mais que 
1996. R$178.532.935.00 foi o total efetivamente pago 29,3% maior que 
1996. R$20.616.909,00 coube para a Rubricar “Restos a Pagar”, 
equivalente a praticamente 10,4% da Receita apurada em 1997. Houve um 
acréscimo em 1997 de despesas efetivamente pagas em relação a 1996 de 
25,2% em Atividades e 49,3% em Projetos (ata da 46ª reunião, realizada 
em 27 de agosto de 1998).   
 

Mesmo assim, estas informações ainda são insuficientes e dispersas, não traduzindo o real 

funcionamento do Fundo Estadual de Saúde, nem tão pouco apresentando os recursos 

utilizados pela gestão da Saúde na Bahia. 

 

 

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

O governo Paulo Souto representou continuidade em relação ao governo anterior, mantendo 

no poder o mesmo bloco governista. Entretanto, representou também mudanças116 na forma 

de fazer política no Estado. Manteve a lógica carlista, mas divergiu do modelo populista de 

seu antecessor, imprimindo uma gestão pautada em resultados e em uma administração 

arrojada e baseada na gestão privada. 

As ações de modernização da administração pública estavam em consonância com as 

propostas do governo federal de Reforma do Estado Brasileiro, proposta por FHC e seu 

Ministro Bresser Pereira. Demonstrando aliança e “harmonia” das ações entre estes. 

A Bahia, historicamente, manteve, ou procurou manter uma relação próxima do poder 

central, o que pode ser identificado facilmente. 

                                                            
116 Não considerou uma ruptura a sua forma de gestão, através da “modernização” da administração da coisa 
pública com aspectos da administração privada. 
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O Plano de Saúde e Relatório apresentam dados insuficientes, impedindo uma maior 

comparação e construção de uma série  histórica para estudos comparativos das ações da 

Saúde. 

Este quadriênio teve uma maior periodicidade nas reuniões do CES e com grande número de 

embates ideopolíticos, com destaque para a questão da carreira dos servidores da saúde 

(criação e implantação de um PCCS e consequente melhoria salarial), tendo como principal 

colisão a inserção das Organizações Sociais para gerirem os Hospitais da rede própria do 

Estado.  

A correlação de forças no CES permanece a mesma da gestão anterior com o bloco 

dominante pertencente ao grupo e base de apoio ao Governo do Estado e o grupo contra-

hegemônico ligado à representação dos trabalhadores, em particular SINDSAUDE e 

SINDMED. 

Percebe-se também que a voz de comando no CES é a do seu presidente e também 

Secretário da Saúde, que, apesar de ter propiciado avanços nas ações e serviços da saúde 

(como o aumento da municipalização e consequente ampliação da oferta de serviços), tinha 

posições definidas claramente, ou seja, as posições do grupo governante. 

O Secretário possuía posições ideologicamente distintas dos movimentos sociais com 

relação ao papel do estado  e, por conseguinte, da forma de gerir a política de  saúde. A sua 

defesa era a do estado mínimo, a sua defesa era a da terceirização/privatização  dos serviços 

de saúde.  

Ao final do Governo Souto, volta-se a discussão da dança das cadeiras e de um novo 

processo eleitoral. Com a morte de Luiz Eduardo Magalhães, pretenso candidato ao governo 

do Estado, proposto por seu pai, o Senador Antonio Carlos Magalhães – ACM, que escolhe 

o vice - governador de Souto, César Borges, como candidato ao governo em 1998.  
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6. PERÍODO 1999 A 2002 – GOVERNO CÉSAR BORGES 

 

Em outubro de 1998, Fernando Henrique Cardoso é reeleito à Presidência da República com 

53,6% dos votos, ficando em segundo lugar o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Para este 

pleito, FHC (PSDB), aliou-se com partidos de centro e de direita, a exemplo do PFL, DEM, 

PP e PTB, garantindo a sua vitoria logo no primeiro turno. 

Forjou-se, então, um leque de forças da ordem, começando pela extrema 
direita malufiana, pela condução firme de ACM (afinal, no Governo FHC o 
pêndulo fica sempre deste lado), chegando até os mercadores dos ibopes. 
Com a mídia monopólica global, em sua hora oficial do Brasil, mostrando 
a importância de preservar as aves e outros pássaros nas Ilhas Molucas, 
onde habita a espécie dos molucanos... Tudo muito politicamente correto 
se o país real não estivesse se atolando em pleno processo eleitoral. Da 
nossa crise, pouco ou nada se falava. Era preciso primeiro vencer, no 
primeiro turno, sem discutir e debater, depois agir (ANTUNES, p. 39, 
2005). 

Para Antunes (2005), esse segundo governo se inicia com uma maior subordinação 

econômica da política internacional e, em especial, junto ao FMI. O país passa a ter mais 

recessão, mais precarização do trabalho, mais desemprego e desmonte dos direitos sociais 

em um país onde estes direitos quase nunca são respeitados. 

Desta forma, como afirma Azevedo (2012), o segundo mandato FHC foi marcado por uma 

conjuntura internacional adversa e por uma grande instabilidade econômica, com a piora de 

todos os indicadores da economia (exceto a inflação). O quadro da situação econômica 

daquele momento mostra especulação cambial, endividamento crescente do setor público e 

um déficit em transação corrente na casa de uma centena de bilhões de dólares. O governo 

se viu forçado a pedir apoio às agências internacionais e implementou o receituário básico 

do FMI: desvalorização cambial, aumento das taxas básicas dos juros, controle das contas 

públicas, entre outras medidas que produziram o desaquecimento da economia, o aumento 

das tensões com os movimentos sociais e um forte desgaste da popularidade do governo, 

inclusive nas classes médias, onde o governo tinha sua principal base de apoio eleitoral. 
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Para Cohn (2000), na área social, algumas propostas de mudanças significativas e que 

retroagem em relação a conquistas asseguradas no texto constitucional de 1988 merecem 

destaque, considerando-se que essas propostas não se referem apenas aos programas sociais, 

mas também ao sistema de proteção social, implantando novo padrão de regulação social, 

não mais via o trabalho, mas via a renda. É a situação das reformas da previdência social, 

desvinculando o acesso do cidadão a determinados benefícios e serviços de sua inserção no 

mercado de trabalho, sem, no entanto, desvincular esse acesso da sua capacidade 

contributiva, vinculando o acesso diferenciado ao valor dos benefícios segundo a capacidade 

de poupança individual de cada um durante sua vida útil.  

Na área social, de acordo com a orientação de transformar o Estado, de 
burocrático a gerencial, o governo considerou atividade exclusiva do 
Estado apenas a previdência social básica, e impôs aos estados o mesmo 
esquema do ajuste federal, considerando que o desequilíbrio fiscal é 
provocado pelos estados e municípios. Na lógica do governo, o ajuste e a 
redução do Estado são os pontos-chave, inclusive para o desenvolvimento, 
pois, segundo Roberto Campos, a fórmula do desenvolvimento é simples: 
governo pequeno (o motor de desenvolvimento é o setor privado); 
impostos baixos (o governo é mau alocador de recursos); respeito à 
propriedade física; e abertura internacional (PEREIRA, apud FALEIROS 
et al, 2006, p. 163). 

 

A área da saúde,  por sua vez, apesar de aparecer nos discursos governamentais como uma 

área prioritária, acabou sendo palco de promoção do candidato à sucessão de FHC, a 

Presidente da República, o Ministro da Saúde José Serra. De acordo com Faleiros et al 

(2006), esta situação até serviu como arena de divergências entre o “desenvolvimentista” 

José Serra e o “monetarista” Pedro Malan, ministro da Fazenda. Acrescenta, ainda, que o 

principal destaque da área da saúde foi a aprovação da Emenda Constitucional nº 29, de 13 

de setembro de 2000, que estabeleceu mecanismos de financiamento da saúde.  

Faleiros (2006)  informa, ainda, que o número de equipes do Programa de Saúde da Família 

– PSF, no governo FHC, passou de 724, em 1995, para 3.147, em 1998, elevando-se para 

16.698, em 2002, com crescimento significativo no segundo mandato. Considerando que 
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cada equipe atende, em média, 3.450 pessoas, o total aproximado da cobertura populacional 

do PSF foi de 56 milhões de brasileiros. 

Outro aspecto a ser destacado, no âmbito da saúde, é a aprovação da Lei 9. 656/98, que 

dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, passando a regular o 

sistema de assistência médica supletiva no país. 

A chamada “lei dos planos de saúde” foi reforçada pela Lei 9.651 de 28 de 
janeiro de 2000, criando a agencia nacional de saúde suplementar (ANS) 
como órgão de regulação, normatização, controle e fiscalização das 
atividades que garantem a assistência suplementar  a saúde. Essa agencia 
teria como missão regular a assistência a saúde dos consumidores, a 
assistência dos associados aos planos de saúde e, as operadoras e seguros-
saúde (PAIM, 2008, P. 224, 225). 

Neste segundo governo de FHC, foi realizada a 11ª Conferencia Nacional de Saúde e que 

teve como tema central Efetivando o SUS: Acesso, Qualidade, e Humanização na atenção à 

Saúde com Controle Social, contando na sua organização com sujeitos importantes no 

Movimento da Reforma Sanitária Brasileira. Como apoio aos participantes foram 

socializados textos escritos por militantes do movimento sanitário e estudiosos da saúde 

coletiva, além da apresentação de documentos de vários segmentos participantes dessa 

Conferência. 

Paim (2008) ressalta que apesar de todos esses pontos apresentados do segundo mandato 

FHC, a Reforma Sanitária não foi posta na agenda do governo nem foi enfatizada pelo 

movimento sanitário, em especial através de seus protagonistas mais importantes como 

CEBES e ABRASCO. 

Na Bahia, o grupo carlista continua no poder e quem assume a direção do Governo do 

Estado é Cesar Borges, vencendo em primeiro turno com 44,8% dos votos na disputa com 

Zézeu Ribeiro (PT), que conseguiu 9,7% dos votos. 



 

 

165

Borges ocupou o cargo de Secretário de Saneamento e Recursos Hídricos de 1991 a 1994, 

no governo ACM, e, posteriormente, foi o Vice de Paulo Souto (período de 1995 a 1998), 

antes de ser eleito governador do Estado..  

Seguindo a cartilha política do carlismo, César Borges empreende administração semelhante 

ao seu antecessor, sobretudo no que tange ao investimento do setor terciário da economia, o 

setor de serviços, como um importante fator de desenvolvimento do Estado. Deu 

continuidade à política de gerenciamento administrativo e às terceirizações iniciadas na era 

Souto, andando, par e passo, com a política econômica do governo FHC. 

Na saúde, o governo Borges manteve a mesma linha de atuação de Paulo Souto, mantendo  

o então Secretário José Maria de Magalhães Netto na condução da pasta da saúde estadual, 

permanecendo até a sua morte em março de 2002,  quando foi substituído pelo médico 

Raimundo Perazzo, então diretor da DGE. 

Esse cenário estabelecido pelo grupo carlista é reforçado com a vitória de Antônio 

Imbassahy do PFL, nas eleições para prefeito de Salvador em 1996, a primeira vitória do 

grupo político de ACM na prefeitura da capital desde a abertura política, reeleito em 2000. 

Salvador era tida como um tradicional reduto de oposição à política de ACM, e essa 

conquista marcava a consolidação do seu poder no Estado. Antes de Imbassahy, era comum 

o embate entre Governo Estadual e Prefeitura, quadro que muda após 1996.  

O IV Plano Estadual de Saúde, referente ao período 2000/2003, inicia de forma bastante 

positiva, expondo que é momento de realizar grandes transformações no sistema estadual de 

saúde, bem como, apontando a necessidade de consolidação dos sistemas municipais, que, 

assim,  iriam contribuir para a melhoria da saúde da população baiana.  

Na Bahia, o avanço do processo de descentralização da gestão do sistema, 
que constitui um dos pilares do Governo Estadual, permite visualizar hoje, 
com mais clareza os papéis e competências das diferentes instancias 
gestoras. Neste cenário, as novas funções da SESAB passam a ser, 
fundamentalmente: Condução da Política Estadual de Saúde, Regulação, 
Execução, Cooperação Técnica, Educação Permanente e Comunicação em 
Saúde (BAHIA, 2000, p. 3). 
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Logo na sua introdução, o IV PES (2000 – 2003) destaca os resultados positivos da gestão 

anterior, acrescentando que estes servirão de base para a efetivação de uma política de saúde 

que garanta o atendimento à população com qualidade, chamando atenção para o avanço do 

processo de municipalização – Em 1996, com 45,78% dos municípios em uma das formas 

de gestão definidas pela NOB 01/93. No final de 1999, 97,83%  dos municípios estavam 

enquadrados  em uma das duas formas de gestão da NOB  01/96. Destaca ainda a adequação 

da estrutura administrativa da SESAB possibilitando atender as novas atribuições do nível 

estadual. 

Dentro da reforma da administração pública estadual e em consonância com suas novas 

funções e competências, a SESAB redefiniu sua organização interna, com a criação de 

quatro superintendências: Superintendência de Planejamento e Monitoramento da Gestão 

Descentralizada de Saúde – SUDESC, com funções de monitorar o Sistema Estadual de 

Saúde, monitorar o desenvolvimento dos Sistemas Municipais de Saúde e intermediar as 

programações regionais; Superintendência de Regulação, Promoção e Atenção à Saúde – 

SURAPS, responsável pela regulação da assistência à saúde na rede própria (alta e média 

complexidade) e rede contratada e conveniada (à exceção dos municípios em gestão plena 

do sistema municipal); Superintendência de Vigilância e Proteção da Saúde – SUVISA, 

responsável pelo desenvolvimento de programas e projetos voltados à organização e 

operacionalização de ações de promoção da saúde e prevenção de riscos e agravos e a 

Superintendência de Educação Permanente e Comunicação em Saúde – SUPECS, 

responsável pelo desenvolvimento de programas e projetos voltados ao fortalecimento da 

capacidade operacional dos municípios e unidades de saúde, no que se refere à capacitação 

de pessoal, difusão de informação em saúde e comunicação social para a promoção da saúde 

(BAHIA, 2000). 
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O PES contempla a definição dos novos papéis institucionais da SESAB, ao assumir funções 

de promoção da gestão, elaboração normativa, regulatória e assistência técnica. Este 

processo de redefinição dos papéis da SESAB teve início em 1999 com a criação das novas 

superintendências. As metas elencadas no Plano foram distribuídas pelos seguintes tópicos: 

gestão em saúde; atenção à saúde: promoção, prevenção de riscos e agravos e assistência e 

educação permanente e comunicação em saúde (BAHIA, 2000, p. 24). 

O PES afirma que a descentralização foi a diretriz do SUS que mais avançou no Estado, 

tendo, em um primeiro momento, a inclusão dos municípios nas modalidades de gestão da 

NOB 01/96 e, como passo seguinte investimento no fortalecimento da capacidade gerencial 

e técnica dos municípios e na consolidação de mecanismos de controle social.  

O Plano Estadual de Saúde citava também como diretrizes fundamentais: 

[...] a formulação e implementação de políticas intersetoriais e a equidade 
na distribuição de recursos e serviços, privilegiando as regiões e 
municípios onde se concentram as populações mais carentes são diretrizes 
fundamentais para a melhoria da qualidade de vida e para a elevação dos 
níveis de saúde da população. Ambas as diretrizes estão contempladas na 
política global do governo estadual que destaca como prioridades: 1) 
redução da pobreza; 2) luta contra a exclusão étnica e social; 3) ampliação 
da participação social. A integração entre diferentes setores 
governamentais e não governamentais constitui estratégia básica de 
enfrentamento dos condicionantes e determinantes dos problemas de saúde 
(BAHIA, 2000, p. 5). 

 
Segundo o Plano, as mudanças do setor saúde na Bahia foram se desenvolvendo 

gradativamente, tendo apresentado um impulso considerável a partir da NOB 96. O PES 

asseverava ainda que, para uma melhor compreensão da situação de saúde no Estado, seria 

necessária a contextualização de cinco aspectos centrais: gestão do sistema; organização dos 

serviços; produção dos serviços financiamento do sistema e infraestrutura. 

No tocante à gestão e à prestação de serviços, o Plano aponta que o Estado  encontrava-se 

em movimento de descentralização para o nível municipal. Para o documento, o avanço 

mais significativo estava ligado ao repasse de infraestrutura e recursos humanos do setor 

público estadual para o nível municipal, assim como o repasse de recursos financeiros, tanto 
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do nível estadual como do federal para o custeio do sistema, inclusive repasses para a rede 

privada (BAHIA, 2000, p. 15). O investimento do Estado na cooperação técnica com os 

municípios, intermediados pelo Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Saúde e 

pela Comissão Intergestores Bipartite – CIB-Ba, teria desempenhado um papel fundamental 

para o avanço da descentralização das ações de saúde. Outros órgãos participaram desse 

processo como sujeitos privilegiados: o Conselho Nacional de Saúde; a Comissão 

Intergestores Tripartite – CIT; o Conselho Estadual de Saúde – CES e o Conselho Nacional 

de Secretários Municipais de Saúde - CONASEMS. 

O Relatório de Atividades do Governo do Estado da Bahia (BAHIA, 2002) intitulado Saúde: 

“Uma receita de sucesso” inicia com os aspectos ligados ao apoio aos Sistemas Municipais, 

destacando que, até o ano de 2001, o processo de descentralização atingiu 99% do Estado 

(nesse momento a Bahia já contava com os atuais 417 municípios), destes 415 estavam 

habilitados em alguma forma de gestão do SUS, sendo 19 na Gestão Plena do Sistema 

Municipal e 396 na Gestão Plena da Atenção Básica. Ainda neste aspecto, a Secretaria 

elaborou manuais de orientação para os municípios, acerca da criação e funcionamento dos 

Conselhos e Fundos de Saúde. 

O IV PES – Plano Estadual de Saúde definiu a política de saúde para a 
Bahia no quadriênio 2000 – 2003, que incluiu a adoção de um conjunto de 
ações e medidas de caráter preventivo e promocional, sem descuidar das 
ações curativas e de reabilitação, garantindo atendimento integral a 
população  (BAHIA, 2002, p. 57). 
 

 

Na ata da reunião do CES realizada em 25 de março de 1999, ocorreu importante discussão, 

ligada à reorganização da SESAB, sobre o Plano Diretor para o Desenvolvimento da 

Vigilância da Saúde no Estado da Bahia – PLANDEVISA, que tinha  a função de organizar, 

redirecionar e articular as ações de vigilância à saúde nos diversos órgãos, unidades, 

instituições e outros setores afins, propondo intervenções contínuas de promoção à saúde 
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individual e coletiva. O PLANDEVISA priorizava a intervenção sobre problemas de saúde 

que requeriam atenção e acompanhamento contínuo; articulação entre ações promocionais, 

preventivas e curativas; atuação intersetorial e ações sobre um território delimitado, 

partilhando, sobremaneira, as responsabilidades entre os níveis de governo e órgãos, 

articulando as diferentes ações de saúde; estimulando os municípios a desenvolverem ações 

mais integrais, tomando como referência a legislação do SUS e a NOB/96.  

Destaca-se, ainda (abril de 1999) nas atas do CES, a retomada dos debates sobre o processo 

de privatização da saúde, em especial a situação dos hospitais do interior, sendo solicitada 

pelos conselheiros do bloco contra-hegemônico, avaliação acerca do funcionamento dessas 

unidades de saúde, ao que o Secretário de Saúde sempre respondia com veemência de que 

não se tratava de privatização, mas de terceirização, e que essa modalidade de gestão, estava 

contribuindo para a melhoria da qualidade dos serviços ofertados.  

Na avaliação do Relatório da SESAB referente à gestão anterior apareceu a diminuição da 

taxa de algumas doenças como a tuberculose, por exemplo, o que os conselheiros retrucam 

acerca da possibilidade de subnotificação; pois, segundo os Conselheiros o que estava 

registrado é que a tuberculose estava com uma evolução crescente (segundo dados do  IBIT 

- Instituto Brasileiro para Investigação do Tórax). O Conselheiro Alfredo Boa Sorte, a esse 

respeito fez as seguintes observações:  

Tive a mesma impressão que o Conselheiro Fernando D' Almeida. Não é 
fácil fazer um Relatório de Gestão de uma Secretaria do Poder Executivo, 
dado à sua rede extensa, dada a própria elaboração por parte dos técnicos 
que tem de colher estes dados. No entanto, para análise do Conselho 
Estadual de Saúde, é necessário que alguns dados sejam colocados mais 
comparativamente do que simplesmente informações estatísticas, muitas 
vezes quantitativas. Por exemplo; se avaliarmos que o Projeto AME, o 
Projeto VIDA tiveram um incremento de 15,58% no total de atendimentos, 
estamos analisando só o aumento numérico de atendimentos. Não 
avaliamos a qualidade desta assistência, a resolutividade do projeto. 
Aumentar somente consulta, não significa aumentar resolutividade e 
solução dos problemas de saúde da população, até porque os problemas de 
saúde da população não passam só pela assistência médica. No entanto, em 
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relação aos problemas dos hospitais privatizados ou, que outros queiram 
chamar de terceirizados, pergunto ao Sr. Presidente uma questão: 1- O 
problema da mortalidade geral quando se faz a análise do desempenho dos 
hospitais de Ibotirama, Carvalho Luz e Eládio Lasserre, eles fazem uma 
comparação entre si, de hospitais terceirizados, mas não se comparam 
como hospitais da rede pública, que continuam com a gestão pública. A 
gente tem um Relatório muito superficial acerca da problemática da 
assistência à saúde na Bahia. A crítica é num bom sentido e de forma 
alguma quer crucificar técnicos que elaboraram o Relatório, mas 
evidentemente, para um Conselho que pressupõe analisar a situação de 
saúde do nosso Estado, está muito incompleto. Da mesma forma, o 
problema da tuberculose, talvez, um problema que podemos identificar é o 
da subnotificação. A chegada hoje das pessoas com tuberculose ao serviço 
de saúde e a própria notificação, sabemos que há muito tempo sofreu muita 
descontinuidade (Conselheiro Alfredo Boa Sorte, ata da 54ª Reunião do 
Conselho Estadual de Saúde, realizada em 09 de abril de 1999). 

A Conselheira representante do SINDSAÚDE, destaca a importância do Relatório de gestão 

apontar quais os resultados apresentados pelos Hospitais terceirizados e que impactos estes 

tiveram na saúde da população.  A situação das terceirizações/privatizações continuou a ter 

frequência nas reuniões do CES, nesta gestão, deflagrando grandes embates e disputas 

políticas.  

Nas reuniões do CES no ano de 2000, as discussões acerca das terceirizações continuavam, 

mesmo sendo uma realidade no Estado, como destaca a Conselheira Gisélia (SINDSAÚDE). 

Solicito  discussão,  por parte deste  Conselho, referente  a  Terceirização 
dos  Hospitais  da  Rede  Pública de  Saúde. A terceirização já é um fato na 
Bahia em vários Hospitais, e isso diz respeito à política de Assistência à 
Saúde da nossa população. Tenho participado deste Conselho há quase três 
anos, e nunca faltei. Portanto, sei que em nenhuma das reuniões esta 
política de terceirização foi discutida e nem houve aprovação de 
terceirização de nenhum hospital da rede de saúde do Estado Por conta 
disso, proponho discussão neste Conselho, desta política de terceirização, 
em que ela está pautada do ponto de vista legal e da política de saúde do 
Estado. Solicito também, o resultado das auditorias que foram feitas nestes 
hospitais terceirizados, se foram feitas e que seja prestada uma satisfação 
ao Conselho destas auditorias (Fala da Conselheira Gisélia na 61ª reunião 
realizada em 27 de janeiro de 2000). 

Em março de 2000, ocorre a discussão sobre o Plano Estadual de Saúde de  2000-2003. O 

que é relatado pelo Conselheiro, Valdenor Cordeiro da Silva: : 

O Plano, sem sombra de dúvida, foi muito bem elaborado e contou com a 
participação na sua elaboração do grupo da SESAB/SUDESC e do grupo 
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de colaboradores do ISC - Instituto de Saúde Coletiva. O objetivo 
fundamental foi definir papéis e competências das diferentes instâncias 
gestoras. O processo de descentralização da saúde na Bahia, iniciado pelo 
Governo do Estado a partir de 1995 e obtendo maior êxito a partir da 
implantação da NOB/96, teve como consequência imediata uma 
significativa transferência de responsabilidades gerenciais do nível central 
do SUS - Sistema Único de Saúde para as equipes das Secretaria 
Municipais de Saúde. Este deslocamento de poder decisório implicava na 
necessidade de promover a capacitação gerencial daquelas equipes, agora 
confrontadas com toda uma carga de problemas complexos, a requerer um 
conjunto de conhecimentos e habilidades para o encontro de soluções 
efetivas. O desafio de implantar efetivamente o Sistema Único de Saúde 
(SUS), dez anos depois de sua definição constitucional, ainda é o desafio 
de criar uma rede de ações e serviços única, voltada à Atenção Integral, 
com controle social, constituída a partir das reais necessidades e problemas 
dos usuários (Fala do Conselheiro Valdenor Cordeiro na 63ª reunião 
do CES realizada em março de 2000). 

Os comentários a respeito do Plano convergiram para uma visão positiva, entretanto, os 

representantes dos trabalhadores ressaltaram que, apesar de ter refletido a capacidade técnica 

das pessoas que o elaboraram, existia preocupação com algumas lacunas como a situação 

dos recursos humanos. O Plano trazia uma visão centrada na  formação, na capacitação e o 

nó crítico dos recursos humanos era o problema da remuneração e do plano de carreira, 

cargos e salários117.  

A questão de recursos humanos deveria ter sido pactuada nesse processo de 

municipalização, porque o que se verificava era que na cessão dos recursos humanos para os 

municípios não existia nenhuma pactuação que possibilitasse a garantia dos direitos 

trabalhistas conquistados pelos trabalhadores da saúde, como as gratificações por 

produtividade, dentre outras (conquistas estas pautadas em torno de mobilizações e lutas dos 

trabalhadores da saúde).  

No ano de 2001, teve destaque a apresentação do relatório da  V CONFERES, que foi 

avaliada como um espaço democrático e que teve como tema central118: Efetivando o SUS, 

                                                            
117 O PCCS era meta do PES anterior, mas não foi executado. 

118 Tema recomendado pelo Conselho Nacional de Saúde.  
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Acesso, Qualidade, Humanização na Atenção à Saúde. A CONFERES foi realizada em final 

de 2000 e contou com a participação de 371 delegados, sendo 177 usuários, 74 trabalhadores 

de saúde, 120 gestores e prestadores de serviço e 729 convidados e observadores, num total 

de 1.100 participantes, porém a etapa municipal foi realizada um número pequeno de 

municípios, totalizando 34 em todo o Estado.  

Em março de 2001, grande polêmica e debate ocorreu no CES, por conta de carta denúncia 

assinada por 15  Entidades de Saúde do Estado da Bahia, sobre a composição do Conselho 

Municipal de Saúde de Salvador e encaminhada ao Conselho Nacional de Saúde.  Na carta, 

as entidades denunciavam que havia tido manipulação por parte do Prefeito de Salvador na 

indicação e nomeação dos segmentos dos usuários no Conselho.  

Em 20/12/2000, o prefeito Antônio Imbassahy, fez aprovar na Câmara de 
Vereadores, no âmbito de uma ampla reforma administrativa, mudanças na 
composição e presidência do Conselho Municipal de Saúde: reduziu de 64 
membros (titulares e suplentes) para apenas 16 efetivos, e estabeleceu, 
como presidente, o Secretário Municipal de Saúde, medidas que na prática, 
"cassam" os mandatos de 48 Conselheiros Municipais de Saúde (16 
membros efetivos e 32 suplentes) que só se extinguiriam no mês de 
novembro deste ano, bem como o mandato do presidente, Padre André 
Seutin, previsto até março/2001 (Carta denuncia apresentada na ata da 73ª 
reunião do CES, realizada em março de 2001). 

 

A esse respeito, o Conselheiro Alfredo Boa Sorte se prontificou para ser o relator dessa 

matéria, o que foi refutado pelo Presidente, sugerindo que fosse encaminhado ao Conselho 

Municipal de Saúde de Salvador e depois deveria retornar para o CES, avaliando, após 

apreciação do Conselho Municipal, qual membro do CES teria mais condições de realizar a 

relatoria. 

Em 2001, foi apresentado o parecer sobre o Relatório de Gestão e Prestação de Contas, 

Exercício de 2000, da SESAB que apontou como principais ações realizadas:  supervisões 

técnicas a 12 municípios do Programa Faz Cidadão; assessoria a 117 municípios que 

implantaram 5 novos Conselhos Municipais de Saúde e foram monitorados 50 Conselhos 
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dos já constituídos; realização da PPI - Programação Pactuada Integrada em Salvador com 

treinamento para 60 monitores;  implantação do CNS - Cartão Nacional de Saúde, em 

Salvador selecionado com mais outros 44 municípios para servir de piloto, sendo 

cadastrados 1.412.570 usuários e 453 unidades de saúde públicas e conveniadas; em parceria 

com os municípios ou entidades celebrou 134 convênios/termos aditivos para construção, 

ampliação, reforma de unidades de saúde. Referentes a recursos federais, foram celebrados 

26 convênios e aditivos.  

Um dos pontos mais polêmicos debatidos no CES, em 2002, foi a situação do Conselho 

Municipal de Saúde de Salvador, tendo como Conselheira revisora para este ponto Maria 

Aladilce que argumentou: 

Em 15 de dezembro de 2000, o Prefeito de Salvador sancionou a Lei 
5845/2000, de iniciativa do Executivo, que reformulou a composição do 
Conselho, reduzindo o número de componentes e, através de Decreto 
indicou suas representações. Alegou ainda que esta reformulação ocorreu 
em função da necessidade do Conselho “Biônico”, ser mais flexível e 
aprovar mais facilmente o que era de interesse do grupo da SMS e do 
Prefeito da Capital. Houve discordâncias e uma grande tensão a este 
respeito. Conclui-se por encaminhar a documentação com as denuncias 
para o Ministério Público Estadual para melhor averiguação (Ata do CES, 
reunião realizada em 07 de março de 2002). 

Apesar de todos os embates e disputas com relação à situação do Conselho Municipal de 

Saúde de Salvador119 e das inúmeras denúncias existentes na esfera administrativa e 

judiciária,  esta situação não logrou os desdobramentos pretendidos pelos denunciantes. 

                                                            
119 No inicio da sua existência, o Conselho Municipal de Saúde, desempenhou papel fundamental para a 
construção do SUS em Salvador, possuindo 32 membros no seu colegiado, composto  por representantes de 
entidades que tinham uma história de luta ligada ao Movimento da Reforma Sanitária. Entretanto, em 2000, a 
sua postura crítica e de embate político com a gestão municipal, levou o Prefeito de Salvador, altera a 
legislação de criação do conselho, bem como o seu Regimento Interno, impondo que a Presidência do 
Conselho Municipal fosse exercida pelo ocupante da pasta da Secretaria de Saúde e que  dos Conselhos 
Distritais e Locais, pelos Coordenadores de Distrito e Gerentes de Unidades de saúde respectivamente. Além 
disso, foi feita alteração na composição e reduzido o numero de membros do Conselho Municipal. (Trabalho 
apresentado por Ávila, Espírito Santo e Nascimento no Colóquio: Hegemonia e Contra-Hegemonia, realizado 
na FFCH/UFBA, em 2008). 
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Outro aspecto questionado nas reuniões do CES durante o ano de 2002, especialmente pelos 

representantes dos usuários e trabalhadores da saúde, foi com relação às licitações ligadas ao 

REFORSUS, sem negar a sua importância no fortalecimento do SUS. Os Conselheiros, 

chamavam atenção  para a transparência com os gastos públicos, além do que a maioria das 

obras com recursos do REFORSUS havia sido planejada para realizar em 06 ou 08 meses e 

já estavam há quase dois anos em execução e sem perspectiva de conclusão, o que merecia 

explicações. 

Nesse período, o debate acerca da atenção à saúde da população pauta-se, sobretudo, na 

evolução do processo de implantação do PACS/PSF e ações ligadas ao seu fortalecimento.  

O PES  2000 – 2003, ao fazer uma avaliação da gestão anterior acentua que ocorreu um 

incremento do PACS, que atingiu quase 100% dos municípios da Bahia. Com as ações do 

PACS, houve um fortalecimento da área de vigilância à saúde, contribuindo, sobretudo, para 

a redução de doenças imunopreveníveis no Estado. 

No que tange à Saúde da Família, em 2002, o Estado contava com 816 equipes  implantadas 

em 183 municípios, enquanto que o PACS estava implantado nos 417 municípios  baianos 

atendendo cerca de  8,9 milhões de pessoas. Ainda em 2002, foram selecionados mais 3791 

agentes comunitários de saúde para atuarem em 49 desses municípios (BAHIA, 2002). 

O Relatório de Atividades do Governo do Estado (2002) apresentou, como incremento à 

atenção a saúde da população, as seguintes ações:  saúde bucal, atingindo cobertura de 73% 

da população com abastecimento de água fluoretada; saúde Ocular – com consultas 

realizadas pelo Creoft (Centro de Referencia Estadual em Oftalmologia); hipertensão e 

diabetes  com 65.534 atendimentos realizados pelo Cedeba; saúde mental – com 

assessoramento a 267 municípios e ampliação para 09 CAPS – Centro de Atenção 

Psicossocial em todo o Estado; oncologia -  com atenção especial para a prevenção do 

câncer de colo de útero, atingindo os 417 municípios baianos  e realizando 218.311 exames, 
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cumprindo 90,47% da meta fixada para atendimento; também são citadas ações  de 

tratamento e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e transplantes de órgãos.  

No Relatório de Atividades (BAHIA, 2002), existe referência ao atendimento da população 

através  do SAC Saúde Móvel, que, na sua constituição, era para servir como reforço  aos 

serviços de saúde dos municípios com menor desenvolvimento socioeconômico. Este tipo de 

atendimento possuía uma ação pontual, contrariando o que preconizava o SUS, não 

estabelecia vinculo com a população e apenas fazia um atendimento superficial, sem uma 

continuidade e com poucas condições de ser um atendimento integral, muito menos 

universal. 

Outra ação importante destacada para este período foi a descentralização das atividades de 

vigilância à saúde, com repasse das ações de média complexidade para os 19 municípios 

incluídos na Gestão Plena do Sistema Municipal (BAHIA, 2002).  

 
Em 1999, uma das discussões que merecem destaque nas reuniões do CES é acerca da 

Recomendação da Comissão Técnica de Reforma Psiquiátrica, sobre a política de saúde 

mental na Bahia. A Recomendação chama atenção para o contexto da transição da 

municipalização, destacando os pontos a seguir elencados: o agravamento de determinadas 

ações da área e com destaque para as necessidades urgentes de RH e implantação de 

programas simplificados de Saúde Mental nos municípios do interior do Estado, já que eram 

os municípios os verdadeiros gestores da saúde; realização de cursos de treinamento de 

saúde mental para médicos generalistas e outros profissionais da equipe de saúde, suprindo 

deficiência reconhecida às instituições formadoras nesse mister, além de treinamento em 

Saúde Mental para equipe do PSF e PACS. 

Os debates sobre saúde mental encontraram resistências por parte dos prestadores de 

serviços de saúde que fizeram questionamentos acerca da hospitalização/desospitalização 

dos pacientes com “sofrimento” mental. Estes questionamentos apresentavam resistência na 
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implantação de um novo modelo de atenção no campo da saúde mental. Esses debates foram 

acirrados e ocorreu porque os Conselheiros representantes do segmento de prestadores, 

representavam os hospitais e clinicas particulares de  saúde mental e que com a implantação 

da Reforma Psiquiátrica as unidades de internação seriam, em sua grande maioria 

desativadas.  

Os leitos de psiquiatria não poderão ser substituídos por um ato de Decreto, 
mas à medida que, sendo oferecidos para a sociedade outros serviços 
chamados alternativos, que não os hospitais tradicionais psiquiátricos e 
ambulatório tradicional psiquiátrico que faz só consulta, mas se viu no 
passar desses anos principalmente o doente mental psicótico e neurótico 
grave que representa o ponto epidemiológico mais importante da saúde 
mental, carecem de outras natureza de serviços que não hospital e 
ambulatório. O ambulatório é pouco para se atender um paciente uma vez 
por mês ou de dois em dois meses e o hospital é demais pela maneira como 
ele vem se comportando, tirou o cidadão da sociedade e fazer com que ele 
viva em um serviço regido por normas diferentes da sociedade  (Fala do 
Conselheiro Alfredo Boa Sorte, ata da 52ª reunião, realizada em  04 de 
fevereiro de 1999). 

 

O Conselheiro Alfredo Boa Sorte destacou, ainda,  que existia uma disputa de interesses em 

jogo nessa questão. Primeiro, existia o movimento da luta antemanicomial e que defendia a 

bandeira  da desospitalização dos pacientes e por outro lado, com o processo de implantação 

do SUS, esSes Hospitais perderam o poder financeiro/político. 

Em 2000, a discussão acerca da saúde mental prosseguiu com o reordenamento dos serviços 

de saúde mental e com a implantação do Centro Estadual de Referência em Saúde Mental- 

CERSAM- ML, através da transmutação do então HPML - Hospital Psiquiátrico Mário 

Leal, localizado no bairro de IAPI, em uma unidade de referência e sem leitos hospitalares. 

A situação das emergências em todo o Estado e dos Grandes Hospitais de Salvador com 

macas pelos corredores apareceu nas atas das reuniões do CES como uma ampla 

preocupação dos Conselheiros, sendo esclarecida pelos representantes da Secretaria que essa 

é uma situação nacional e que exige soluções rápidas, o que justifica as parcerias com 

cooperativas e outras formas de gestão.  
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Em relação à organização dos serviços de saúde, a SESAB considera que avanços 

significativos na consolidação da rede básica municipal foram facilitados pela implantação 

do Piso de Atenção Básica - PAB. Além disso, a instituição do Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde – PACS e do Programa de Saúde da Família – PSF contribuíu para a 

expansão dos cuidados básicos de saúde para populações rurais e pobres. Apesar disso, a 

demanda por cuidados nos níveis secundário e terciário ainda não estavam devidamente 

equacionada pelo Sistema Estadual de Saúde. Na Bahia, a maior parte da infraestrutura de 

assistência secundária e terciária concentrava-se nas regiões mais desenvolvidas do Estado 

(BAHIA, 2000).  

Ainda com relação à apresentação do supramencionado relatório, ao falar da saúde, Cesar 

Borges (BAHIA, 2002) destacou que manteve firme o compromisso de investir na 

ampliação e modernização da rede estadual, além de democratizar as ações de prevenção, 

salientou a presença do Programa Saúde da Família em todos os municípios baianos e a 

importância do Programa Bahia Azul, ligado à área do saneamento e afirmou contribuir, 

significativamente, para a  melhoria da saúde dos baianos. 

O Relatório de Atividades do Governo do Estado (2002) chamou atenção para a inauguração 

do Centro de Referência120 em áreas específicas, com as seguintes unidades: Creasi – Centro 

de Referencia Estadual de Atenção a Saúde do Idoso; Cresar – Centro de Referencia em 

Saúde Reprodutiva; Cepred – Centro Estadual de Prevenção e Reabilitação de Deficiências; 

Cedeba – Centro de Referencia Estadual e Assistência ao Diabetes e Endocrinologia; CTMO 

– Centro de Transplantes de Medula Óssea; DIVISA – Divisão de Vigilância Sanitária e 

CER – Central Estadual de Regulação. 

Com relação ao desenvolvimento da Assistência Ambulatorial Especializada e Hospitalar, o 

Relatório (BAHIA, 2002) aponta que, durante o quadriênio, foram realizados 522.424.129 

                                                            
120 Centro de Atenção à Saúde José Maria de Magalhães Netto. 
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procedimentos, sendo 53,55% relacionados à atenção básica, 42,41% atendimentos 

especializados e 4,04% de alta complexidade, em uma rede constituída de 4.337 unidades, 

das quais 3.304 vinculadas ao setor público e 1.033 ao setor privado/conveniado. 

Ainda, segundo o já mencionado Relatório, durante o exercício de 2000, a SESAB realizou 

através da SUCAB - Superintendência de Construções Administrativas da Bahia, 43 obras, 

considerando ampliações, construções, reformas e recuperações de unidades de saúde. Das 

obras realizadas, 18 foram concluídas com recursos do Projeto REFORSUS. A SESAB 

também inaugurou e equipou os hospitais de Macururé, Lajedo do Tabocal, Bom Jesus da 

Serra, Caetanos, Mirantes Igrapiúna e Anagé, incluídos no Programa Faz Cidadão, além dos 

Hospitais de Mairi, Serrolândia, Itagimirim e Ipecaetá. Foram reequipados os Hospitais de 

Itaparica, Luiz Viana Filho, Clériston Andrade, Prado Valadares e Roberto Santos.  

Na atenção especializada na área da saúde mental, em 1998, a SESAB assessorou 63 

Secretarias Municipais de Saúde que solicitaram a implantação do Programa Simplificado 

de Saúde Mental. No que diz respeito a Atenção ao Diabetes – foi realizado projeto para 

interiorização da Atenção ao Diabético que, baseado em estudo epidemiológico, indica a 

prioridade dos municípios para implantação inicial, capacitando 166 profissionais de nível 

superior e a 312 de nível médio. O programa está implantado em 57 municípios de 26 

DIRES e a estimativa para o ano 2000 é que o programa esteja implantado em 327 

municípios - sendo 135 em 1999 e 135 no ano seguinte. Atenção em Oncologia – A 

produção de serviços do CICAN, em 1998, registrou um incremento de 33,87% para 

consultas médicas. Ressalta-se que, no total das consultas médicas, estão incluídas as 

consultas para preventivos, 11.701 em 1997 e 21.733 em 1998, cujo incremento de 86% foi 

resultante da “Campanha de Prevenção do Câncer do Colo Uterino”. Ressalta-se, ainda que, 

no Serviço Oncologia Clínica, a expansão do serviço tem sido crescente, aumentando o 

número de consultas em 295,4% de 1993 a 1998, chegando neste último ano a 11.295 



 

 

179

consultas e 7.594 procedimentos quimioterápicos. Saúde Bucal – Programa de fluoretação 

das águas de abastecimento da Embasa. Em 1998, o Programa foi implantado em 66 

municípios, perfazendo 131 do total que corresponde a 43,4%, cobrindo 51% da população 

ou 6.555.834 habitantes. Assistência Farmacêutica –  Em 1998, de acordo com a 

Portaria nº204/96, do Ministério da Saúde, foi implantado o Programa de Medicamentos de 

Alto Custo, criando comissões e selecionando unidades de referência. No período, foram 

cadastrados 267 municípios no Programa e, através de convênio do Instituto de Saúde 

Coletiva, foi realizado o curso para gerentes dos serviços de farmácia hospitalar na rede 

estadual de saúde. Ainda nesse ano, foi realizada a 1ª Oficina de Municipalização de 

Assistência Farmacêutica,  através  da  1ª DIRES.  

Atendimento de Emergência/Projeto Vida – O Atendimento Metropolitano de Emergência - 

AME/Projeto Vida é um serviço específico de ambulâncias que visa a assistência rápida à 

população, com avaliação imediata da gravidade e a consequente triagem dos que deveram 

ser encaminhados para hospitalização. Os dados obtidos em 1998 demonstram um 

incremento de 15,58% no total de atendimentos quando comparados ao ano anterior. 

Assistência Hospitalar –  A rede hospitalar do SUS disponibilizou 28.437 leitos à população 

sendo 11.777 públicos e 16.660 contratados. O total de leitos estão distribuídos nos 455 

hospitais da rede SUS, dos quais 44,4% são públicos. O faturamento total com internações 

hospitalares através de autorização de internação hospitalar/AIH da rede SUS foi de R$ 

236.280.440,00 e geraram 959.885 internações. Em 1998, o percentual médio de ocupação 

dos leitos dos Hospitais Gerais da Região Metropolitana de Salvador foi de 73,3%, com 

variações de 50,8% (Hospital Ernesto Simões Filho) a 92,7% (Hospital João Batista Caribé). 

Comparando-se aos dados do ano de 1997, observa-se que mais de 90,0% desses Hospitais 

apresentaram um acréscimo médio de 10,1% nos valores dos Percentuais de Ocupação dos 

seus leitos.  
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Nas atas das reuniões do CES, não houve nenhum dado relevante acerca do componente 

infraestrutura. Os questionamentos foram, na maioria, ligados à gestão e organização dos 

serviços e financiamentos, com um número menor de comentários sobre os modelos de 

atenção. 

O Plano Estadual de Saúde apontou que a descentralização de recursos financeiros 

desencadeada pelas NOB 93 e posteriormente NOB 96 representaram um fator importante 

para o fortalecimento dos sistemas locais de saúde. A implantação do Piso de Atenção 

Básica –PAB, a partir de 98, incluindo incentivos para ações de promoção, assistência e 

vigilância, representou um passo significativo no tocante à autonomia financeira dos 

municípios e possibilidade de priorização da atenção primária. Também referenciou a 

importância do  Programa REFORSUS (Reforço a Reorganização do SUS) que foi um forte 

aliado no incremento de recursos para saúde, principalmente quanto aos níveis mais 

complexos da assistência à saúde, ao investir na recuperação da capacidade tecnológica, 

gerencial e operacional das instituições assistenciais de nível secundário e terciário (BAHIA, 

2000). 

Ainda destacou os investimentos da SESAB na implementação da Programação Pactuada 

Integrada no Estado, através da Comissão Intergestora Bipartite, que tinha o papel de 

funcionar como um canal de negociação entre o Estado e os municípios para discutir os 

encaminhamentos das políticas de saúde ligadas ao Sistema Único de Saúde no Estado 

(BAHIA, 2000). 

O IV Plano Estadual de Saúde avançou em relação aos outros, pois apresentou um 

detalhamento de recursos a serem destinados para os componentes, com seus respectivos 

objetivos e metas. Apesar de mais objetivo, o Plano teve maior fundamentação e apresentou 

dados estatísticos referentes à população e situação de saúde na Bahia. 
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No aspecto Formulação e Acompanhamento da Política de Saúde o Relatório (BAHIA, 

2002) expos que a SESAB aprovou projeto para Reorganização do Sistema Estadual de 

Saúde, junto  ao Banco Mundial na ordem de 100 milhões de dólares. O projeto tinha como 

objetivo suprir as deficiências de atenção à saúde em áreas carentes do Estado e aumentar a 

eficiência do SUS na Bahia. 

Até 2001 a administração estadual investiu recursos da ordem de R$63,9 milhões através de 

451 convênios firmados com municípios e entidades, para custeio e investimento em obras 

de construção, reforma e reaparelhamento de unidades (BAHIA, 2002).  

Na ata  da  reunião  do CES, realizada em 09 de abril de 1990, foi feita a leitura e análise do 

relatório de gestão da SESAB referente ao ano de 1998, apontando os seguintes resultados: 

investindo R$ 25.874.221,71 em obras de recuperação, reforma, ampliação e construção de 

unidades de saúde; investiu, aproximadamente, R$ 2,6 milhões na aquisição de 

equipamentos que beneficiaram hospitais, DIRES e departamentos da administração central; 

adquiridas e cedidas 67 ambulâncias no valor de R$ 1.345.107.38 beneficiando 65 

municípios; destinação de 60 veículos às Prefeituras e à Fundação Nacional de Saúde, no 

valor de R$ 713.962,79; celebrou 235 convênios/termos aditivos com as prefeituras 

municipais, entidades e instituições, envolvendo um total de R$ 19.435.755,65 e, no 

decorrer do ano foi liberado o repasse de R$ 16.693.014,94. 

A respeito da apreciação dos Relatórios da SESAB, os  Conselheiros foram uníssonos na 

posição de acatar a versão final, entretanto fazendo ressalva com relação à falta de clareza 

quanto aos recursos utilizados nas unidades terceirizadas/privatizadas. 

Mais um ponto a ser destacado é a situação do atendimento à desnutrição no Estado PEAD –  

Projeto Emergencial de Atendimento às Crianças Desnutridas e Gestantes em Risco 

Nutricional. O PEAD é um projeto em parceria entre o Ministério da Saúde e Secretaria 

Estadual da Saúde com o objetivo de combater a desnutrição em 200 Municípios do Estado 
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da Bahia, que estão situados na área da seca de acordo com a SUDENE. A este respeito a  

Conselheira Gisélia Santana solicitou esclarecimentos aos representantes da SESAB, 

referentes à questão do aporte de recursos do Estado para este Programa e como seria o 

repasse e controle social dos recursos encaminhados através do Ministério da Saúde para os 

municípios. Destacou ainda, quais os critérios para a Cesta do Povo ter sido selecionada para 

o repasse dos alimentos.  Estas e outras questões foram refutadas pelo presidente do 

Conselho alegando que muito o governo tem feito pela Bahia e que é melhor termos o 

programa do que nada fazer,  que as críticas acabam não ajudando (Ata da reunião do CES, 

realizada em 05 DE OUTUBRO DE 2000). Apesar do debate, o curso segue como na 

maioria das vezes, as propostas governamentais têm apoio majoritário no Conselho. 

 

 

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

O Governo de Borges deu continuidade ao processo de modernização administrativa 

iniciado por Souto e, na saúde, prosseguiu com a inserção das organizações sociais na 

administração dos hospitais que pertenciam à rede própria. Também, repassou para as OS121  

hospitais construídos e equipados durante a sua gestão.   

 A SESAB, instituição implementadora do SUS, passou por uma reorganização  

administrativa acompanhando o reordenamento do Estado, tornando-se mais compatível 

com as suas demandas e com a gestão da saúde.  

Nos debates do CES, o que fica evidente é a preocupação dos representantes dos 

estabelecimentos privados, em especial os de saúde mental, com o processo de implantação 

                                                            
121 OS –  Organizações Sociais. 
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(ainda tímido) de ações ligadas à Reforma Psiquiátrica e à consequente des-hospitalização. 

Outro ponto importante que foi amplamente debatido no CES foi o Programa de Incentivo 

às Organizações Sociais, demonstrando a posição privatista que conduziu as gestões dos 

governos carlistas. Os debates na arena do CES foram importantes para promover uma 

ampla discussão acerca das privatizações/terceirzações no Conselho Estadual de Saúde e 

com outros sujeitos coletivos que militavam na área da saúde. Esse processo foi fundamental 

para demarcar posições antagônicas no CES e o conflito de interesses entre seus membros.  

Destaca-se, ainda com relação aos debates no CES, a situação do Conselho Municipal de 

Saúde que sofreu modificações a revelia dos movimentos sociais e, particularmente dos 

próprios Conselheiros Municipais, em especial àqueles que eram oposição a gestão da 

Secretaria Municipal de Saúde.  Outro ponto que merece atenção é a discussão dos Planos 

de Cargos Carreiras e Salários para os trabalhadores da  saúde.  

Na discussão sobre a situação do Conselho de Saúde de Salvador, também ficam 

demarcadas, posições e interesses divergentes. De um lado os representantes 

governamentais que alegavam ser este um problema do Município de Salvador e que, 

portanto, deveria ser resolvido pela instância municipal e, por outro lado, pelos 

representantes dos trabalhadores do CES que alegavam que deveria sair uma posição do 

órgão estadual, ou seja, do CES.  

Para este período, identificam-se avanços e incremento nas ações de 

municipalização/descentralização da saúde, com expansão das equipes do PACS e do PSF. 

Também houve aumento da capacidade de oferta de serviços tanto ambulatoriais como 

hospitalares. 

Em âmbito nacional, o PACS/PSF, ao lado da implantação dos medicamentos genéricos 

serviu de palco para o candidato tucano, José Serra, pleitear a sucessão de FHC. Na Bahia, o 
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então Senador Paulo Souto retorna como candidato ao posto do governo do Estado e na 

dança das cadeiras, ou melhor, na dança pelos pleitos eleitorais, Cesar Borges sai  para 

candidatar-se ao Senado. Troca de lugares ou mera coincidência?  
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7. PERÍODO 2003 A 2006 – GOVERNO PAULO SOUTO  

O Segundo mandato do presidente FHC foi favorável a uma mudança no cenário político 

nacional, pois, nesse período, o Brasil atravessava uma conjuntura  econômica122 

conturbada.  Essa tensão teve início logo após as eleições de 1998 como uma crise cambial, 

que resultou em queda na taxa de crescimento, desemprego e aumento da dívida pública.   

José Serra, candidato de FHC, foi derrotado no segundo turno, sendo eleito Presidente da 

República o candidato que representava a coligação PT/PL/PV/PCdoB/PMN/PCB, Luiz 

Inácio Lula da Silva.  

A eleição do candidato Lula ocorreu em uma conjuntura favorável à oposição e a sua vitória 

refletiu, antes de qualquer coisa, a disposição do eleitorado em mudar e experimentar uma 

nova alternativa política. Com a disputa polarizada pelas coligações lideradas pelo PT e o 

PSDB, e a ausência de um terceira força eleitoralmente viável, a campanha de Lula explorou 

o sentimento oposicionista predominante, apostando no tema da mudança política123,  

através de uma campanha centrada na biografia do candidato, criando uma identidade com a 

população mais pobre.   

A “Carta aos brasileiros” traz um apelo à mudança, e ao mesmo tempo procura neutralizar  o 

comportamento especulativo do mercado financeiro diante do favoritismo de Lula.  

O Brasil quer mudar. Mudar para crescer, incluir, pacificar. Mudar para 
conquistar o desenvolvimento econômico que hoje não temos e a justiça 
social que tanto almejamos. Há em nosso país uma poderosa vontade 
popular de encerrar o atual ciclo econômico e político. Se em algum 
momento, ao longo dos anos 90, o atual modelo conseguiu despertar 
esperanças de progresso econômico e social, hoje a decepção com os seus 
resultados é enorme. Oito anos depois, o povo brasileiro faz o balanço e 
verifica que as promessas fundamentais foram descumpridas e as 

                                                            
122  Correio Braziliense. web.archive.org. Arquivado ao original em 17 de outubro de 2002. Página visitada em 
20 de abril de 2012. 

123 Com o slogan – Sem medo de ser feliz. 
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esperanças frustradas. [...] Premissa dessa transição será naturalmente o 
respeito aos contratos e obrigações do país. As recentes turbulências do 
mercado financeiro devem ser compreendidas nesse contexto de fragilidade 
do atual modelo e de clamor popular pela sua superação (SILVA, 2002, p.1 
– 2).  
 

De fato, a candidatura Lula propiciou um novo ânimo ao povo brasileiro. 
 
A eleição de Luiz Inácio Lula da Silva para a Presidência da República em 
2002 representou a possibilidade de uma redefinição ou, até mesmo, uma 
ruptura com as políticas neoliberais. No centro da ‘esperança’ estava a 
perspectiva de superar a crise do emprego e do mercado de trabalho no 
país, através de um novo modelo econômico no qual a implementação de 
políticas de emprego e renda ocuparia um lugar central. [...]No entanto, o 
governo Lula, contrariando a origem e a história do PT, renunciou a 
realizar essa ruptura, negando as principais lutas e reivindicações dos 
trabalhadores brasileiros (DRUCK & FILGUEIRAS, 2007, p.32). 

 
O governo Lula, identificado como democrático e popular, inicia a sua gestão mantendo a 

linha econômica do governo anterior e não priorizou ações efetivas para enfrentar o quadro 

de pobreza e exclusão social. 

Entre as várias frentes de atuação das políticas sociais, o governo Lula privilegia o foco da 

fome e da miséria, instituindo o Ministério da Segurança Alimentar para coordenar o 

Programa Fome Zero. O programa se destacava por combinar intervenções emergenciais – 

com o objetivo de garantir o acesso de pessoas famintas a alimentos – a iniciativas 

destinadas a aumentar a oferta de empregos, reduzir a pobreza e estimular a produção de 

alimentos (MENICUCCI, 2011).  

Ainda nas políticas sociais, o governo Lula manteve a mesma lógica focalista do seu 

antecessor, não fortalecendo o caráter universal da política de saúde, por exemplo. 

Na esfera da Seguridade Social, a população foi tomada de surpresa, quando o governo Lula 

apresentou o seu projeto de contra-reforma da previdência social.  

Nele o governo retomava os principais pontos que haviam sido derrotados 
durante a reforma promovida por Fernando Henrique Cardoso (1995-
2002), inclusive com o apoio ativo de deputados e senadores do Partido 
dos Trabalhadores (PT).  Lá estavam novamente: o estabelecimento de um 
teto para a aposentadoria dos servidores, pondo fim ao direito à 
integralidade; e o início de procedimentos que, se aprofundados, levarão à 
unificação entre o Regime Geral da Previdência Social (RGPS), dos 
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trabalhadores do mercado formal do setor privado da economia, e o dos 
funcionários públicos (MARQUES & MENDES, 2007, p. 17). 

 

No que diz respeito à política de saúde,  Paim (2008), aponta que esta não compunha os 

discursos do Presidente eleito, nem tão pouco  do grupo que conduziu o processo de 

transição, porém destaca que, no Ministério da Saúde, foi onde teve eco a proposta de 

construir a política de saúde coerente com o que preconizava o SUS, apesar das limitações 

financeiras. Dentro dessa perspectiva é que foi criada a Secretaria de Gestão Participativa, 

com Sergio Arouca nomeado para ser o seu primeiro dirigente.  

A convocação da 12ª  Conferência Nacional de Saúde propiciou uma 
esperança de que ali fosse possível traçar novas possibilidades para o 
desenvolvimento do SUS em consonância com os princípios da Reforma 
Sanitária Brasileira. O momento de realização dessa Conferência foi 
marcado por alguns traços especiais. Em primeiro lugar tratava-se de um 
evento no governo Lula, oportunidade vista por muitos como possibilidade 
de retomada dos ideais da Reforma Sanitária. Em segundo lugar, por ser 
uma proposta de Sergio Arouca, formulada desde o grupo de transição, 
ainda que pessoalmente não pudesse atuar na sua preparação em virtude de 
seu falecimento em agosto de 2003[...] Em terceiro lugar, por contar na sua 
concepção e condução com militantes históricos da Reforma, a exemplo de 
Eduardo Jorge, Ana Maria Costa e Sara Escorel, esta presidente do Cebes. 
Em quarto lugar pelo ineditismo de o Ministério da Saúde explicitar 
proposições e diretrizes referentes aos dez eixos temáticos, sinalizando 
para os alvos das políticas de saúde para o governo que se iniciava (PAIM, 
2008, p. 242). 

 
Com a criação da Secretaria de Gestão Participativa no Ministério da Saúde e com a 

realização da  12ª Conferencia Nacional de Saúde124, esperava-se que houvesse uma maior 

atuação do controle social e um reforço ao seu fortalecimento, entretanto houve um certo 

conflito, pois os representantes dos conselhos em sua maioria pertenciam à base aliada do 

governo e, assim, não iam para um embate maior, e as críticas eram esmaecidas. 

Para Paim (2008), a política de Saúde no governo Lula pode ser considerada de forma 

positiva. 

                                                            
124 O tema central da 12ª Conferência foi – Saúde: um direito de todos e dever do Estado; a saúde que temos, o 
SUS que queremos. 
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[...] a exemplo da ampliação da atenção básica através do PSF, da 
implementação da Reforma Psiquiátrica, do Samu e da Política da Saúde 
Bucal. Os esforços para formulação de política de assistência hospitalar, 
urgência e emergência, “média e alta complexidade”,bem como a 
elaboração do Plano Nacional de Saúde e a aprovação dos Pactos pela 
Saúde [...] (PAIM, 2008, p.250). 

 
Por outro lado, apesar dessas mudanças, a política de saúde no governo Lula também 

apresentou elementos de continuidade do governo FHC, como a focalização, a precarização, 

a terceirização dos recursos humanos e o desfinanciamento, sem  apresentar uma intenção 

que possibilite viabilizar a concepção de Seguridade Social, inscrita na Constituição Federal 

de 1988 (DRUCK e FILGUEIRAS, 2007). 

Outro aspecto da análise do governo Lula para a saúde é que as alterações do sistema não 

deram conta das demandas da população, além de ter a preocupação em manter condições 

favoráveis aos interesses privatistas, continuando com o conflito entre o projeto privatista e 

o projeto da Reforma Sanitária para a saúde no Brasil. 

Durante o governo Lula, a saúde trocou de Ministro por três vezes, sendo o primeiro 

Humberto Costa125, o segundo Saraiva Felipe126 e, por fim, Agenor Alvares127. 

No Estado da Bahia, a política foi de continuísmo, sendo eleito o ex-governador Paulo Souto 

em disputa com o candidato do PT Jaques Wagner. Neste período, a Prefeitura de Salvador 

sai das mãos do carlismo e o candidato do PDT João Henrique Barradas Carneiro, com 

apoio do PT é eleito prefeito da Capital do Estado. 

Nos últimos anos houve perda de força do grupo como um todo, perda, 
contudo, menos intensa do que o declínio pessoal de ACM. Apesar disso, 
não houve, até as eleições de 2006, afastamento entre este e o então 
governador Paulo Souto. E a saída, também em 2006, do ex-prefeito 
Imbassahy do ex-PFL, significou menos divisão no campo carlista e mais, 
como já dito, incorporação de parte do PSDB a este campo, [...] (DANTAS 
NETO, 2008, p. 5). 
 

                                                            
125 De 01 de janeiro de 2003 a 08 de julho de 2005 

126 De 08 de julho  de 2005 a 31 de março de 2006. 

127 De 31 de março de 2006 a 16 de março de 2007. 
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Para Ramos (2011), as eleições de 2002 apresentaram marcas do desgaste do grupo político 

de ACM, apesar de conseguir eleger uma bancada significativa de aliados, além do 

governador do Estado. Destaca, ainda, que a vitória do PT para as eleições presidenciais 

deram um novo fôlego à esquerda. Este declínio do carlismo é percebido na segunda gestão 

Souto que não teve a mesma facilidade de gerir  o Estado como no seu governo anterior. 

O governador Paulo Souto (2003 a 2006), dando continuidade às várias ações de mudanças 

na administração iniciadas pelos dois governos anteriores, avançou na implantação da 

Reforma Administrativa. Seus objetivos eram:  

i)restabelecimento das condições de governança e governabilidade; ii) 
adequação do aparato administrativo e de suas práticas de gestão aos novos 
papéis da administração pública; iii)  construção de um modelo de Estado 
eficiente, moderno, ágil e comprometido com os interesses do cidadão” 
(http://www.seplan.ba.gov.br/relatórios de gestão). 
 

Para Pinto (2004), na reforma administrativa implementada por Souto na sua primeira gestão 

à frente do governo do Estado, houve uma grande concentração de poder nas mãos do 

secretário de Administração do Estado, com o escopo de avançar na “modernização da 

máquina estadual”. O governo da Bahia, neste segundo mandato de Paulo Souto, priorizou a 

gestão descentralizada, as parcerias com o setor privado, com Organizações Sociais e com o 

terceiro setor. 

Nesta segunda gestão de Souto, a Secretaria da Saúde passa a ser conduzida por um 

administrador, pela primeira vez na história da SESAB. Essa opção política pode ser 

remetida a sua proposta de governo de conduzir a gestão pública pautado em elementos da 

gestão privada, reforçando a ideia de satisfação do cliente. Assim, assume a pasta da Saúde 

José Antonio Rodrigues Alves, ex provedor  da Santa Casa de Misericórdia do município de 

São Félix, situado no Recôncavo baiano. 

A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB), após a  conclusão da Agenda Estadual 

de Saúde para o ano de 2004, desencadeou o processo de elaboração do seu Plano de Saúde, 
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sendo utilizadas algumas ferramentas  do Planejamento Estratégico, aplicando, para tanto, o 

conceito ampliado de saúde.  

O Plano tinha como titulo – Mais Saúde com Qualidade: Reduzindo Desigualdades, 

apresentando uma estrutura mais densa e com maior riqueza de informações do que os 

anteriores.  

O Plano está dividido em 06 itens: apresentação; metodologia; análise da situação de saúde; 

diretrizes políticas e compromissos prioritários; indicadores de acompanhamento; avaliação 

e estimativas orçamentárias. 

Como metodologia para a construção do Plano, estabeleceu-se uma programação com as 

etapas para a sua elaboração, visando definir os compromissos, objetivos e ações, 

constituídas dos seguintes passos: análise da situação de saúde no Estado; oficinas de 

trabalho nas macrorregionais; oficinas de trabalho na SESAB. 

Referente à análise da situação de saúde, o Plano inicia-se contextualizando aspectos 

demográficos e socioeconômicos. A Bahia  é apontada como o quinto Estado em extensão 

territorial (564.692,669 km2) do País e possuindo à época um contingente populacional de 

13.435.612 habitantes (2003), dos quais 67,49% residiam em zona urbana.   

Segundo o Plano, no Estado o contingente de negros, que era de 10,2% em 1991, elevou-se 

para 13,1% em 2000, enquanto que, para a cor parda houve uma redução de 69,3% para 

60,1% no mesmo período. Os indivíduos da raça branca, amarela e indígena representam 

25,20%, 0,18% e 0,49, respectivamente e 0,96% sem declaração.  

Foi informado no PES 2004 – 2007 o quantitativo de municípios do Estado (417), distritos 

(812) e subdistritos (27), avultando que apenas Salvador e Feira de Santana possuíam mais 

de 500.000 habitantes e 90,8% dos municípios possuíam menos de 50.000 habitantes.   

Na mensagem apresentada à Assembleia Legislativa da Bahia, na 15ª Legislatura, em 16 de 

fevereiro de 2004, Paulo Souto fala da sua recondução ao governo, ao tempo em que 
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reafirma as mudanças ocorridas na Bahia  após 1990, ano que ACM retoma o comando do 

Estado na condição de governador. 

Estou absolutamente convencido que, sem nos descuidarmos do presente, o 
nosso trabalho cria as bases indispensáveis para um futuro ainda mais 
radiante para o nosso Estado e o nosso povo. Consciente de minhas 
responsabilidades, exerço pela segunda vez o honroso mandato de 
Governador, ao qual fui conduzido pela vontade democrática da maioria 
dos baianos, para dar prosseguimento ao grande processo de transformação 
estrutural do Estado, iniciado nos anos 90, e para o qual, com a graça de 
Deus, tenho podido dar minha contribuição (Mensagem de Paulo Souto a 
ALBA, em fevereiro de 2004). 

 

Nessa mensagem, o governador faz ressalva, aos trabalhos realizados na saúde, destacando 

as ações ligadas à Reforma Psiquiátrica; habitação; segurança e especialmente ao combate à 

pobreza, reafirmando que o sucesso da gestão estava ligado à forma de gerenciar o ente 

público, pautado nos princípios de uma administração eficiente. 

O PES destaca que o ano de 2003 foi considerado  um marco histórico na gestão do SUS, 

pois, nesse ano, ocorreu a habilitação da Bahia na Gestão Plena do Sistema Estadual de 

Saúde. Esta nova condição de gestão garantiu, de imediato, um acréscimo de R$ 

33.308.030,00, ao ano, ou 4,4% no Limite Financeiro Estadual da Assistência de Média e 

Alta Complexidade, além de R$ 16.781.035,00, como incremento  das consultas 

especializadas das unidades públicas (BAHIA, 2004). O Estado passou, assim, para a 

condição de co-gestor do SUS com todas as responsabilidades e prerrogativas previstas na 

Norma Operacional de Assistência à Saúde 2002 (NOAS), deixando de ser um simples 

prestador público dos serviços de Saúde, como vinha ocorrendo desde o início da 

implementação do SUS. Para assumir esta forma de gestão da Saúde, a SESAB teve que se 

readequar, fortalecendo o processo de descentralização e a rede municipal.   

Com esta nova fase, a SESAB necessitou de atenção especial para organização das Regiões 

Assistenciais de Saúde, baseada na hierarquização dos serviços e na redistribuição dos 

recursos, tendo como principais instrumentos a PPI e o PDR. 
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O processo de descentralização da saúde se consolida como importante estratégia 

governamental, o Estado transfere serviços, responsabilidades e poder para os municípios, 

consolidando-se de fato na condição de gestor Estadual, papel que foi postergado por algum 

tempo pela SESAB. 

A Bahia já dispõe da totalidade dos municípios habilitados em alguma 
forma de gestão da saúde, resultado do compromisso da SESAB em 
avançar no processo de descentralização, apoiando e assessorando  
tecnicamente os gestores municipais, para que um número maior de 
municípios seja habilitado nas formas de gestão preconizadas pela Norma 
Operacional de Assistência a Saúde – NOAS 01/02, em vigor: Gestão 
Plena da Atenção Básica Ampliada e Gestão Plena do Sistema 
Municipal[...] (BAHIA, 2003, p. 65). 

 

Desataca-se através dos documentos apreciados uma fragilidade na capacidade de gestão dos 

municípios, necessitando para tanto um maior apoio da gestão estadual. Com o advento da 

Constituição Federal de 1988, a esfera municipal recebeu uma carga de atribuições sem, 

contudo, um preparo para essa nova condição. Na Bahia, com as relações de dependência 

política dos municípios (em especial os de pequeno porte) com o governo central, reforçado 

pela herança patrimonialista e por uma forma de gerir a política pautada nas relações de 

troca, foi um fator dificultador no processo de descentralização das políticas públicas.  

O PES 2003 – 2006 destaca, ainda, ações de capacitação para o controle social, realização 

da V Conferência Estadual de Saúde, como forma de fortalecer o processo de 

descentralização/municipalização. 

Outras ações são apontadas no Plano de Saúde, tais como: Apoio à Organização da 

Assistência de Saúde o Sistema do Cartão Nacional de Saúde – SCNS,  considerado um 

importante instrumento de regulação do acesso aos serviços de saúde; Cadastro Nacional 

dos Estabelecimentos de Saúde – CNES, promovendo uma uniformização nos Sistemas 

Regulatórios de Serviços de Saúde; Assessoramento e apoio com relação às Urgências e 

Emergências, dentre outras.  
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Os Relatórios de Atividades do Governo do Estado da Bahia destacaram como ações 

importantes realizadas no campo da gestão: a  implantação e instalação do Serviço Móvel de 

Urgência – Samu 192; implantação do Núcleo de Educação em Urgências – NEU; e a 

promoção da capacitação dos 761 profissionais de saúde envolvidos nessa atividade; a 

implantação do Cartão SUS em 312 municípios; convocação de 1.938 concursados das 

2.507 vagas oferecidas no Concurso Público realizado em 2005; 

“publicização/terceirização/parcerias de gestão” dos Hospitais dos municípios de 

Alagoinhas, Hospital Dantas Bião e Barreiras, Hospital do Oeste, dentre outras. 

Analisando as atas das reuniões do CES, percebe-se a manutenção da correlação de forças 

das gestões anteriores, a direção dos debates é dada pelo Presidente do Conselho, 

permanecendo as mesmas entidades em uma posição de resistência, independente da 

mudança de seus representantes.  

O Presidente abre a primeira reunião do CES da sua gestão expondo a necessidade de se 

reorganizar a SESAB e o CES. 

Os Conselhos Estaduais de Saúde carecem passar por uma redefinição do 
seu papel. Considera que a SESAB está ficando "ensanduichada” entre as 
ações do Ministério da Saúde e as ações das Secretarias Municipais de 
Saúde, sendo necessário, cada vez mais, cumprir o papel de reguladores e 
regulamentadores, tendo que associar a atividade de gestão de sistema, 
como também de gestão hospitalar. Gerenciar hospitais e ao mesmo tempo 
o sistema, é uma missão que se torna complicada. É difícil dirigir uma 
instituição como a Secretaria da Saúde, fazer parte deste Conselho, prestar 
contas de todas as atividades e atender cerca de cento e quarenta unidades 
descentralizadas, exercendo a responsabilidade de gestão em quatrocentos 
e dezessete municípios, além de acompanhar os vinte municípios em 
gestão plena (Ata da 91ª Reunião do CES realizada em janeiro de 2003 – 
Fala do Presidente). 

 
Acrescentou, com relação à rede hospitalar, o seguinte: 
 

[...] para a Rede Hospitalar, salientando a progressão na compra de 
equipamentos avançados, mas isto não tem se refletido na qualidade de 
vida, já que os recursos humanos não conseguem acompanhar com a 
mesma velocidade o avanço tecnológico. Passamos a viver uma situação 
em que o nosso teto orçamentário, talvez por parte até do Governo Federal, 
sirva de desculpa, de falta de aplicação correta de verbas, nos exige a 
contratação de serviços de alta complexidade e estes serviços não 
conseguem ser bem remunerados. Os serviços de apoio à média 
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complexidade e atenção básica devem continuar a atender a população 
corretamente, apesar de não competir determinadas áreas, não podemos 
deixar o paciente sem atenção. Essa superposição de funções tem sido 
marcante no Estado da Bahia, e isso, muitas vezes, faz com que se imagine 
que o recurso não é bem administrado (Ata da 91ª Reunião do CES 
realizada em janeiro de 2003 – Fala do Presidente). 

 

O Secretário afirmou, ainda, que o problema não é recurso, mas gestão e que a 

administração pública necessita se modernizar, especialmente no que diz respeito à gerência 

hospitalar.  Falou também da importância de se reestruturar as emergências e urgências e da 

necessidade de se fazer a regulação funcionar corretamente e amplamente e que o Estado 

necessita ter mais autonomia em relação ao Governo Federal. 

A necessidade da modernização e da melhoria da qualidade das gestões hospitalares é 

justificada através da desqualificação dos serviços públicos e da gestão pública. Esse 

discurso fortalece o ideário neoliberal, com tendência à ampliação da privatização dos 

serviços de saúde na Bahia. 

 O Secretário, nessa mesma reunião,  apresentou para o Conselho proposta de Plano para as 

urgências e emergências, alegando ser este um ponto crítico na saúde do Estado da Bahia.  

[...] o assunto não deveria ser o pano de frente de nenhum programa de 
Governo, mas em decorrência do caos instalado no sistema, apresentará 
uma proposta estruturada, podendo sofrer alterações. Denominado Plano 
Piloto 1 do Sistema Estadual de Urgência e Emergência - PP 1, tem como 
missão atender pacientes com quadro agudo de qualquer natureza, dentro 
dos limites operacionais estabelecidos para a unidade. É composto por 
unidades de alta, média e baixa complexidade. Com o objetivo de diminuir 
a sobrecarga nos hospitais de maior complexidade (HGE), apoiar em 
caráter complementar as unidades básicas do PSF, e funcionar como 
entreposto de estabilização para pacientes críticos conduzidos pelos 
serviços de atendimento pré-hospitalar ou inter-hospitalar. O PP 1 vai 
trabalhar com modelos de terceirização, privatização, administração por 
resultados, organizações sociais e comunitarismo, tudo isso porque se 
admite que o padrão atual representa o modelo de formatação e 
gerenciamento ineficazes  (Ata da 91ª Reunião do CES realizada em 
janeiro de 2003 – Fala do Presidente). 

  
Após a explanação do Secretário com relação às suas intenções para a gestão da Saúde 

Estadual, a Conselheira Maria Aladilce colocou-se contrária à proposta de terceirizações e 

das Organizações Sociais, explicando que essa já é uma questão antiga e que vem desde 
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2001. Acrescentou que, para garantir uma gestão democrática, faz-se necessário que o CES 

tome conhecimento das propostas de gestão e que possa debater e se posicionar.  

Outro debate importante no ano de 2003 foi a apresentação das Diretrizes para Política de 

Saúde Mental no Estado da Bahia.  

A Bahia tem 2.454 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro) leitos 
psiquiátricos em 16 (dezesseis) unidades de internação, tendo a capital 
64% dos leitos. [...] todavia, na capital há uma concentração de leitos 
psiquiátricos, devido à vinda de pacientes das diversas regiões do interior, 
o que ocasiona a formação do asilo, pois com a perda do contato com a 
família, o paciente ao invés de ficar quinze dias, permanece na unidade 
durante anos. A Bahia tem apenas treze Centros de Atenção Psicossocial - 
CAPS credenciados, número muito inferior às demais unidades da 
Federação, tendo Salvador apenas três CAPS. Até pouco tempo, a Saúde 
Mental trabalhava com hospital psiquiátrico e ambulatório tradicional, mas 
para os pacientes menos severos, hoje se implantam os chamados serviços 
substitutivos ou CAPS, [ ...] Os esforços que deverão ser feitos durante 
esse período quadrienal são no sentido de ampliar o orçamento para 8%. 
Com relação aos Gestores, é necessário definir um Plano Oficial de Saúde 
Mental com base nas diretrizes da reforma psiquiátrica e nas Normas 
Operacionais do SUS - NOAS, oficializando as parcerias, pois não é o 
Estado que vai ser responsável pelos CAPS e medicamentos, podendo, no 
entanto, colaborar com recursos, sendo seu o papel o de incentivar, 
coordenar e supervisionar essas ações, regularizando as parcerias. [...] Até 
o ano de 2004, o município deve gastar em saúde 15% do seu orçamento e 
o Estado, aproximadamente 12,5%. Esclareceu que os fatores biológicos e 
psicossociais são responsáveis por uma inter-relação dos transtornos 
mentais e físicos, relevando a importância do estado mental na vida das 
pessoas. Afirmou que muitas vezes a Saúde Mental é colocada como se 
fosse uma especialidade da medicina, sendo estas, no entanto, transversais 
ou pontuais. É um tipo de cuidado que perpassa todas as especialidades 
[...] (Ata da 92ª Reunião do CES realizada em março de 2003 – Fala de Dr. 
Antonio Rabelo Coordenador de Saúde Mental do Estado da Bahia). 

 
O Secretário destacou a grave e precária situação do Hospital de Custódia e Tratamento. Os 

representantes dos trabalhadores, a esse respeito, esclareceram que, por diversas vezes, 

foram chamados para visitar esse hospital e que as condições são muito ruins. No geral, esse 

debate não criou maiores polêmicas, recebendo apoio da totalidade dos membros do 

Conselho. 

As Conselheiras Aladilce (Sindsaúde) e Jane Vasconcelos  (Sindicato dos Médicos), apesar 

de concordarem com a proposta, destacaram que a mesma apresenta pontos falhos ou 

lacunas, pois inexiste previsão orçamentária  e, na previsão de implantação dos CAPS, não 
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existiam perspectivas de inclusão de grupos diferenciados, como crianças e adolescentes e 

usuários de drogas. 

Outro ponto recorrente nas reuniões foi com relação à elaboração do Plano de Cargos 

Carreiras e Salários e da instalação de uma mesa de negociações. Ainda foi destacada a 

situação trabalhista dos agentes comunitários de Saúde.  

A Conselheira Aladilce destaca  a condição dos servidores que foram cedidos aos 

municípios e que estão com perda salarial em função da retirada ou congelamento da 

produtividade anteriormente paga aos mesmos, o que não teve grande repercussão, exceto 

pelo grupo dos representantes  dos trabalhadores, que reafirmaram essa situação, e a 

necessidade de avançar na discussão. 

Na ata da 110ª Reunião, realizada em junho de 2005, foi apresentada pela Diretora do 

CESAT, a convocação da 3ª Conferência de Saúde do Trabalhador com o tema “Trabalhar 

sim, adoecer não”, contemplando os seguintes eixos: Como garantir a integralidade e a 

transversalidade da ação do Estado na saúde dos (as) trabalhadores (as); Como incorporar a 

saúde dos (as) trabalhadores (as) nas políticas de desenvolvimento sustentável no País e 

como efetivar e ampliar o controle social em saúde dos trabalhadores (as). Ainda no ano de 

2005, ocorreu a convocação da Conferência de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde.  

Ainda no ano de 2005, a Conselheira representante do SINDSAUDE, questionou alguns 

convênios celebrados pela SESAB,  no que diz respeito à melhoria da assistência à saúde 

para que a SESAB esclarecesse qual a participação de algumas entidades nesse processo, em 

especial acerca da FABAMED. 

[...]  não sei se todos os conselheiros sabem, mas, isso não está claro no 
relatório de gestão da SESAB, quero saber qual o objetivo do convênio 
com a FABAMED, quero também esclarecimento com relação ao valor de 
três milhões duzentos e dois mil reais onde e com está sendo desenvolvido, 
qual é a contra partida da ABM para o SUS, já que eu enquanto conselheira 
tenho é que esses serviços funcionam em unidades e estrutura do Estado e 
com parte do pessoal do Estado. Outra  questão é a administração de 
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pessoal, pois não vê nenhuma normatização para realização de concurso, 
quero saber o numero total de contratados. Considero isso uma lacuna, 
como o REDA – Regime Especial de Direito Administrativo foi 
implantado mais ou menos no ano de dois mil e dois, que ficou faltando no 
relatório o total até para os conselheiros e demais pessoas saberem qual o 
déficit de profissionais que foram contratados por esse regime (Ata da 113ª 
Reunião do CES realizada em agosto de 2005 – Fala da Conselheira Tereza 
Deiró  Representante do SINDSAÚDE). 

 

Chamou atenção ainda das licitações, mesmo nos hospitais e unidades terceirizados, a 

SESAB é quem faz a licitação para a aquisição de equipamentos e insumos. 

Em  2006, os debates no CES acerca das terceirizações aparecem com outras roupagens, é a 

vez dos contratos através do Regime Especial de Direito Administrativo – REDA. A esse 

respeito, os representantes dos trabalhadores argumentaram que se tratava de   uma forma 

precarizada de trabalho, apontando a necessidade do governo do Estado convocar concursos 

públicos. Este tipo de contratação, que ganha força nesta  segunda gestão de Souto, vem 

fortalecer a lógica já iniciada  na sua primeira gestão que foi a de desresponsabilizar o 

Estado de suas obrigações, fortalecendo a lógica do mercado. 

Nas reuniões do CES desse período, os debates com relação às terceirizações em todas as 

suas modalidades ganham maior relevância do que nas gestões anteriores, com denúncias de 

omissão de informações e adulterações de atas. 

O PES 2004 – 2006 ressalta que o Estado da Bahia experimentava um processo crescente de 

transformação dos modelos assistenciais de saúde existentes, saindo de um quadro onde 

predominava o modelo médico-hospitalocêntrico para um novo cenário onde já estavam em 

vigor novas formas de enfrentar os problemas de saúde, a partir da reorganização da atenção 

básica por meio da estratégia de Saúde da Família e do fortalecimento de ações de controle 

de riscos e danos à saúde, e mudanças no estilo de vida das pessoas. 

No que se refere à reorganização do modelo assistencial, o PES aponta, como prioridade, a 

Assistência Ambulatorial Especializada; as ações do PACS/PSF e a Vigilância em Saúde. 
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Destaca-se, a respeito desta última, a falta de transversalidade entre a Vigilância 

Epidemiológica, Vigilância Sanitária e Vigilância Ambiental, apesar de estarem na mesma 

estrutura organizativa funcionam como serviços distintos. 

Analisando os Relatórios de Atividades do Governo, as ações ligadas à Saúde da Família são 

consideradas como prioridades do governo do Estado. No ano de 2003, foram implantadas 

em 32 municípios, totalizando  234, operando com 1.072 equipes, das quais 227 implantadas 

em 2003, atingindo uma cobertura de 27,4% da população. O total de Agentes Comunitários 

de Saúde é de 19.539, tendo um repasse de recursos do Estado para os municípios na ordem 

de R$12,9 milhões. Por sua vez, o Programa de Agentes Comunitários de Saúde aparece nos 

Relatórios como implantado nos 417 Municípios, alcançando 100% de cobertura com 

atuação de 19.905 ACS.  

Também nos relatórios existe referência aos avanços e ampliação de cobertura da Vigilância 

Sanitária, entretanto não existem dados que possam comprovar a afirmativa presente no 

documento. Com relação à Vigilância Epidemiológica, as metas de imunização foram 

atingidas. 

Destaca-se, ainda, a assistência dos procedimentos de média e alta complexidade, com 

realização de inspeções em 100% dos 22 serviços de hemodiálise no Estado e, destes, 

apenas cinco vêm exigindo monitoramento mais frequente, porém, não se configurando.  

O Relatório aponta preocupação ainda com relação a DST/AIDS, tuberculose e outros 

agravos à saúde com destaque à dengue, em especial com os residentes em áreas de risco128. 

A ocorrência da dengue apresentou uma redução comparada com o exercício anterior, 

contudo, essa redução deve-se, provavelmente, ao esgotamento/saneamento de áreas 

                                                            
128 Belmonte, Canápolis, Caravelas, Encruzilhada, Eunapólis, Guarantinga, Ibirapuã, Ilhéus, Itabela, Itabuna, 
Itagimirim, Itamaraju, Itanhém, Itapebi, Itarantim, Jucuruçu, Lagedão, Luís Eduardo Magalhães, Macarani, 
Maiquinique, Malhada, Mascote, Medeiros Neto, Mortugaba, Mucuri, Nova Viçosa, Piripá, Porto Seguro, 
Potiraguá, Prado, Santa Cruz Cabrália, Sebastião Laranjeiras, Teixeira de Freitas, Tremedal, Urandi, Vereda e 
Vitória da Conquista. 
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susceptíveis, visto que as ações de vigilância entomológica não foram suficientes para 

reduzir os índices de infestação (presença de vetor), particularmente nos municípios 

prioritários. Por outro lado, a magnitude da epidemia registrada em 2002 (537,96 casos por 

100 mil hab.), a hiperendemicidade verificada em 2003 (45.944 casos notificados), além da 

presença do vetor em praticamente 100% dos municípios, alertam para o risco de uma 

epidemia de formas graves da doença, caso haja a introdução no Estado de um novo vírus. 

Em 2004, já se registrou um aumento na notificação de formas graves da dengue (50 casos), 

quando comparada ao ano anterior (42 casos) (BAHIA, 2006). 

Para a implantação e implementação de ações de Saúde Mental na Atenção Básica, foram 

capacitados 76 médicos generalistas. Quanto à implantação de serviços extra-hospitalares, 

foram implantados, em 2004, cinco Centros de Atenção Psicossocial – CAPS, sendo dois em 

Salvador (para a infância e adolescência e o outro para transtornos psiquiátricos severos), e 

os demais em Feira de Santana, Teixeira de Freitas e Porto Seguro. As  ações foram 

desenvolvidas voltadas para a expansão e consolidação da rede de atenção comunitária de 

saúde mental e drogadição do Estado da Bahia na perspectiva da reorientação do modelo 

assistencial, com especial atenção à implantação dos serviços extra-hospitalares. Até o ano 

de 2006 a Bahia já conta com 100 CAPS implantados. Também nessa área foram realizadas 

capacitações no municípios reorientando para o novo modelo assistencial (BAHIA, 2006).  

A respeito da saúde mental, os Conselheiros representantes dos trabalhadores destacaram 

que o processo de mudança do modelo de atenção psicossocial é muito difícil porque existe 

na sociedade não só um desconhecimento da política de saúde mental como também uma 

resistência por parte de muitos profissionais que atuam nessa área. Por outro lado os 

profissionais ou alguns proprietários desses hospitais alegam uma enorme dificuldade para o 

funcionamento do hospital, e resistem aos modelos alternativos utilizando ameaças de 

fechamento dos hospitais como pressão política para conseguir mais recursos financeiros do 



 

 

200

SUS mantendo um modelo superado e inadequado, além de representarem um modelo 

privatizante da saúde.  Esta é mais uma das áreas de desafio para a implantação do SUS no 

Estado. 

Outras ações são somadas às áreas prioritárias do governo, como a saúde da mulher – com 

capacitação de parteiras, reorganização dos serviços de pré-natal, implantação do serviço de 

notificação compulsória nos casos de violência contra a mulher, etc;  saúde bucal – 

investimentos na implantação dos CEO – Centros de Especialidades Odontológicas, 

contando com 61 centros habilitados em 57 municípios com um incremento de 40% em 

relação ao ano de 2005. Ainda na saúde bucal, ocorreu um incremento de 27% na Estratégia 

de Saúde  da Família, saindo de 940 equipes em 2005.  

Ainda são referidas ações para doenças transmitidas por vetores, a exemplo da malária, 

doença de chagas, dengue e outras e as doenças e agravos não transmissíveis, que estão 

ligadas à violência, óbito infantil, mortalidade materna, etc (BAHIA, 2006). 

Referente à capacidade instalada e no quesito quantidade de leitos, o plano aponta que, de 

acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES, o Estado possuía 

um total de 31.959 leitos referentes ao ano de 2004, incluindo, nesta contagem, leitos do 

setor privado não credenciados ao SUS.  Destes, 1.195 são leitos de UTI adulto, infantil, 

neonatal e unidades intermediárias. Os leitos da rede SUS totalizam 26.940 com 793 leitos 

de UTI, o que equivale ao quantitativo de  2,0 por 1.000 habitantes, que corresponde ao 

parâmetro da necessidade de leitos hospitalares estabelecida pela Comissão Intergestora 

Bipartite da Bahia. Não obstante, esse coeficiente sugerido pela CIB é menor do que o 

estabelecido pela Portaria GM/MS nº 1101/02 que sinaliza 2,5 a 3,0 leitos por 1.000 

habitantes (BAHIA, 2004). 



 

 

201

A macrorregião Nordeste é a que possui a maior concentração de leitos129 do total de leitos 

cadastrados no Estado, mais de 61,5% pertencem à rede contratada e 38,5% à rede pública, 

sendo que a  maior oferta de leitos está distribuída nas especialidades básicas: Cirúrgica, 

Obstétrica, Clínica Médica e Clínica Pediátrica. 

Com relação às Unidades Ambulatoriais, o Plano destaca que foram identificadas, até julho 

de 2003, através do Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS) 4.879 estabelecimentos 

de saúde, sendo que 72,2% pertencem ao setor público e 27,8% ao contratado (privado e 

sindicato). Na capital, este quadro inverte-se, 68,2% pertencem ao setor contratado e 31,8% 

ao público. 

No aspecto Reestruturação da Rede Física, o Relatório aponta que a SESAB através da 

Superintendência de  Construções Administrativas da Bahia – SUCAB, executou 19 obras – 

18 recuperações e adaptações e uma construção. 

Ainda é apontada atuação do Governo nas áreas de Toxicologia; saúde ocular; nefrologia e 

saúde mental, destacando que a Reforma Psiquiátrica chegou à Bahia em 2003, com a 

implantação de 17 CAPS, com previsão de ampliação através de convênio com a UFBA.   

Quadro – 03 – Comparativo  Internações Rede SUS e Hospitais do Estado – 
2002/2003  
Internações  2002 2003 Incremento 
Rede SUS 1.021.572 1.025.024 0,5% 
Rede Estadual 106.914 120.428 12% 
Fonte: DATASUS. 

Referente à melhoria e expansão da  rede física de saúde, o relatório ressalta que houve um 

investimento no quadriênio de cerca de 147,6 milhões de reais, em 505 obras de expansão e 

melhoria da sua capacidade, isto é, na construção, ampliação, recuperação e adaptação de 

diversas unidades de saúde. Desse total, 296 foram concluídas durante a gestão Paulo 

Souto/José Antonio Rodrigues Alves (BAHIA, 2006).  

                                                            
129 O que é justificado porque a capital do Estado está localizada nesta Região. 
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A Bahia conta com um total de 32.076 leitos hospitalares, dos quais 26.606 (82,9%) são 

credenciados ao Sistema Único de Saúde. Através da rede SUS foram realizados 891.945 

internamentos, onde os maiores percentuais foram vistos em clínica médica (30,9%), 

obstetrícia (25,6%) e cirúrgica (24,2%). Destaca-se, ainda, a implantação dos serviços de 

Traumato Ortopedia nos Hospitais Manoel Vitorino, HGE  e Roberto Santos, como também 

serviço de nefrologia e neurologia. A rede de Unidades Hospitalares da SESAB conta com 

46 hospitais, sendo 29 sob gestão direta, 11 terceirizados e 6 gerenciados por Organizações 

Sociais, perfazendo um total de 5.470 leitos (BAHIA, 2006). 

O processo de descentralização das ações e serviços de saúde para Estados e Municípios tem 

sido acompanhado da descentralização de recursos financeiros do Governo Federal para 

Estados e Municípios e também dos Estados para os Municípios, o que não é diferente na 

Bahia. 

O PES destaca que a SESAB permanecerá responsável pelos grandes hospitais de referência 

estadual e regionais, centros de referência especializados, serviços de transporte sanitário, 

etc, e o financiamento, através de convênios, de construção, reforma ou equipamentos de 

hospitais e unidades ambulatoriais especializados, seja para Prefeituras Municipais ou 

entidades filantrópicas. 

Outro aspecto apontado pelo PES é tocante ao cumprimento da Emenda Constitucional 29, 

apresentando os seguintes resultados para o Estado da Bahia:  

Em 2002, segundo informações do SIOPS, alcançou um percentual de 
9,41% do total das receitas de impostos e transferências constitucionais e 
legais, quando o mínimo previsto para esse ano foi de 9,79%. Em 2003, do 
percentual esperado de 10,56, alcançou 10,40%, segundo a mesma fonte. A 
despeito desses índices que o SIOPS informa, a Secretaria da Fazenda 
Estadual disponibilizou em meio eletrônico, os demonstrativos dos 
referidos exercícios, nos quais os percentuais aplicados são de 9,56% e 
10,69%, respectivamente, o coloca o estado na condição de cumpridor do 
limite estabelecido em 2003. Tal situação decorre da exclusão das receitas 
provenientes do Fundo de Combate à Pobreza (R$ 154.680.075,55) da base 
de calculo do percentual referente à EC-29 (BAHIA – Plano estadual de 
Saúde – 2004, p. 67). 
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Com relação aos Municípios, o Plano aponta as seguintes informações:  

 Dos Municípios que alimentaram esse Sistema, apenas 34,53% 
conseguiram cumprir a referida Emenda.  [...] o percentual de Municípios 
que cumpriram a EC-29, por faixa populacional, quando se constata que a 
maior dificuldade de cumprimento da emenda concentra-se em Municípios 
com menos de 50.000 habitantes (BAHIA – Plano estadual de Saúde – 
2004, p. 67). 

 

O Projeto de Reorganização do Sistema de Saúde do Estado da Bahia – “Saúde Bahia: 

Reduzindo Desigualdades”, foi assinado e iniciado em 2003 pelo Governo do Estado, 

através da SESAB, com o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento – 

BIRD, envolvendo recursos da ordem de US$ 100 milhões, sendo 60% dos recursos 

financiados pelo Bird e 40% oriundos da contrapartida do Governo do Estado. O projeto 

contribuirá para melhorar os níveis de saúde e as condições de vida da população baiana nos 

417 municípios do Estado    

Em 2006, foram utilizados cerca de 17,1 milhões de reais na aquisição e locação de 

equipamentos para mais de 75 unidades da rede, na Capital e no interior (BAHIA, 2002). 

O Governo do Estado acordou com Banco Internacional de Reconstrução e 

Desenvolvimento BIRD, um empréstimo no valor de US$ 30.000.000.00 (trinta milhões de 

dólares), com o compromisso de  contrapartida Estadual de U$ 20.000.000,00 (vinte milhões 

de dólares), para respaldar a fase 1 do Projeto Saúde Bahia - Reduzindo desigualdades, que 

tem como objetivo suprir deficiências dos programas de atenção à saúde desenvolvidos pelo 

SUS. O total do Projeto tem o envolvimento de US$ 100.000.000,00 (cem milhões de 

dólares), sendo que as atividades a serem desenvolvidas foram divididas em quatro 

componentes: Implantação de microrregiões; Condução de Política em Saúde, pela SESAB; 

Expansão da Atenção Básica de Saúde; Administração do Projeto. Em 2003, foram 

realizadas as seguintes ações vinculadas ao Projeto: contratação de consultoria para compor 

a UGP - Unidade para Gerenciamento do Projeto, contratação de Empresa para dar apoio 

logístico, Realização de "shoppings" - modalidade licitatória de exigência do BIRD, 
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contratação de consultoria para elaboração de projetos, oficina de alinhamento conceitual, 

desenvolvimento do Sistema de Informações para Gerenciamento do Projeto, implantação 

de Equipe de Saúde da Família – Expansão/Conversão PSF.  

Dando continuidade à apresentação dos dados referentes a 2003, o orçamento Estadual do 

Fundo de Saúde para 2003 contemplou inicialmente R$ 880.533.198,00 (oitocentos e oitenta 

milhões, quinhentos e trinta e três mil, cento e noventa e oito reais) e após diversas 

alterações decorrentes de créditos adicionais, atingiu o valor de R$ 1.005.831.827,000 (um 

bilhão, cinco milhões, oitocentos e trinta e um mil, oitocentos e vinte e sete reais), com um 

crescimento de 14,23%. Do total orçado, 74,72% foram destinados a Atividades de 

Manutenção, assim distribuídos: 41,04% a pessoal, 22,32% a custeio e 11,36 % destinados a 

pagamento à rede credenciada SUS após a Gestão Plena. Foram realizados empenhos de R$ 

923.256.283,36 (novecentos e vinte e três milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, duzentos 

e oitenta e três reais, e trinta e seis centavos) e, considerando a arrecadação total de R$ 

886.051.322,32 (oitocentos e oitenta e seis milhões, cinquenta e um mil, trezentos e vinte e 

dois reais, e trinta e dois centavos), foram pagos, no exercício, o total de R$ 863.395.047,16 

(oitocentos e sessenta e três milhões, trezentos e noventa e cinco mil, quarenta e sete reais e 

dezesseis centavos), 93,53%, restando a pagar R$ 59.861.236,20 (Cinquenta e nove milhões, 

oitocentos e sessenta e um mil, duzentos e trinta e seis reais, e vinte centavos), 6,48%.  

 

 

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

Ao final da análise deste segundo governo de Souto, alguns pontos merecem maior ênfase. 

Inicialmente elucidar a continuidade do mesmo grupo político no poder ao longo de 16 anos 

e que foi responsável por imprimir à gestão estadual um “Novo Gerencialismo Público130”, 

                                                            
130 PINTO –  2004 
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que, na Bahia, foi materializado através das Organizações Sociais131, que seriam habilitadas 

para gerir os hospitais da rede estadual. 

Nessa linha das terceirizações, surge um novo elemento nesse governo, as contratações 

através do REDA, constituindo-se como uma forma de “driblar” o que preconiza a 

Constituição Federal de 1988 que é o ingresso no serviço público por meio de concurso. 

Cabe ainda salientar que, apesar dos avanços na implementação do SUS no Estado, com 

expansão do PSF, cobertura de PACS em 100% dos municípios baianos, avanço na 

descentralização e regionalização com o PDR e outras ações, reordenamento do modelo 

assistencial na área da saúde mental (ainda incipiente), é de se estranhar que, apenas depois 

de transcorridos 14 anos da promulgação da Lei 8.080/90, a Bahia é habilitada na Gestão 

Plena do Sistema de Saúde. Esse é mais um meio para constatar a implantação e 

implementação tardia do SUS nestas terras. 

Com relação aos documentos oficiais, em especial os relatórios analisados, percebe-se uma 

insuficiência de dados numéricos, e as avaliações de cunho qualitativo não apresentam 

substratos que fundamentem as análises. O Plano de Saúde vem com metodologia mais 

detalhada, porém ainda com insuficiência de informações. 

As reuniões do CES continuavam como espaço privilegiado de debates e de disputas 

ideológicas e políticas, com o grupo de conselheiros representantes dos trabalhadores, 

aliados aos representantes da UFAB/ISC, constituindo um bloco contra-hegemônico e 

levando a cabo a defesa dos princípios da reforma sanitária.  

 

 

                                                            
131 Entidades públicas de direito privado. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As considerações finais da presente tese, bem como as suas contribuições e sugestões para 

trabalhos futuros são aqui apresentadas, ressaltando algumas reflexões acerca do tema 

estudado, sem, no entanto, pretender esgotá-lo, uma vez que o mesmo é vasto, complexo e 

ainda pouco explorado.  

As questões que impulsionaram este estudo foram: Como essa política de saúde, de caráter 

nacional e que contou com ampla participação de vários setores da sociedade no momento 

da sua formulação, com procedimentos legais definidos e regulamentados, foi implementada 

na Bahia? Que dificuldades/obstáculos e possibilidades/facilidades essa política encontrou 

para a sua implementação no Estado? Que acordos e interesses políticos estiveram presentes 

nesse processo? 

A presente tese partiu do pressuposto de que o fato de a implementação do SUS, na Bahia, 

ter ocorrido tardiamente, pode ser atribuído ao modo de gerir a política, especialmente com 

o tipo de governo que dominou o Estado e os Municípios durante anos, sustentado pela 

autocracia burguesa baiana. Esse modo de governar através de um processo de cooptação 

transformista preocupava-se em manter o conservadorismo político, impedindo que formas 

ampliadas de gestão fossem implantadas, uma vez que poderiam ameaçar a continuidade do 

carlismo, com caráter monocrático e concentrador.  

Dentro das limitações e do recorte imposto pela pesquisa, uma das dificuldades encontradas 

para a sua condução e concretização foi com relação ao material bibliográfico e documentos 

oficiais da gestão da SESAB e das instâncias colegiadas.   

O material bibliográfico a respeito da implementação do Sistema Único de Saúde na Bahia é 

disperso, com análises pontuais de aspectos do processo de 

construção/implantação/implementação do SUS, além de restrito a poucos autores. Dessa 
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forma, tornou-se fundamental buscar documentos que pudessem desatar a teia de questões 

norteadoras deste trabalho.   

Estudar a Implementação do SUS na Bahia, através da SESAB, foi uma tarefa que exigiu, 

além da busca convencional em bibliotecas e arquivos da instituição, contar com a 

colaboração de uma rede de servidores que contribuíram para aquisição do pouco material 

existente, a SESAB não possui uma tradição de preservar a sua memória (MOLESINE, 

2011).  

Para recompor esta história, foi necessário estabelecer uma conexão entre os artigos e 

trabalhos produzidos acerca da temática ou de temas correlatos com os relatórios de 

governo, os relatórios da SESAB e as atas do CES. As atas da CIB, bastante resumidas e 

sem uma garantia de veracidade (segundo os servidores da Comissão) foram utilizadas como 

material de apoio e consulta, embora sem ser referenciada durante a construção do trabalho. 

Inicialmente, como forma de responder as questões norteadoras, foi fundamental uma 

retrospectiva através da história para compreender a formação social e política da Bahia. 

Para esta análise, cabe destacar o apogeu e posterior declínio político e econômico desta 

unidade da Federação, bem como a sua herança patrimonialista advinda de Portugal. 

A Bahia/Brasil inicia a sua história estabelecendo relações muito próximas entre o público e 

o privado, com uma permeabilidade grande entre esses dois campos. A lógica do capitão 

hereditário e do senhor das grandes propriedades foi perpetuada, definindo o poder político 

no Estado como algo que passa pelo individual e não por um projeto político maior. A 

relação política  é estabelecida com o individuo, que, na sua grande maioria, possui cadeira 

cativa no poder, robustecendo o assédio a quem possuía prestígio político, reafirmando a 

visão patrimonialista do estado, perpetuada desde o Brasil Colônia.  

Assim, como primeira conclusão, pode-se auferir que esta formação política baiana 

interferiu na implantação/implementação do SUS no Estado, mesmo que essa política tenha 
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um marco legal bem definido e tenha conseguido avançar mais em outras unidades da 

federação. A política segue com os “donos do poder”, com as trocas de favores e com 

práticas conservadoras que não contribuem para emancipação social.  

O SUS, enquanto ideia/proposta, emerge das lutas sociais pelo fim do governo militar e por 

democracia em finais dos anos 70 e segue pelos anos 80, culminando com a sua 

materialização na Constituição Federal de 1988 e, posteriormente, pelas Leis 8.080/90 e 

8.142/90.  

Na Bahia, fruto do processo de abertura política que atingiu  o país, foi eleito em 1986, para 

Governador, Waldir Pires, com uma proposta de mudança e de conduzir o governo pautado 

em princípios democráticos.  Nesse momento, o movimento sanitário identificou, como 

oportuno,  implementar o ideário da RSB por dentro do aparelho do Estado, ou seja, através 

da SESAB (MOLESINI, 2011). 

Entretanto, com a saída de Waldir Pires do governo do Estado e com a posse do seu vice, 

Nilo Coelho, ocorreu um afastamento dos compromissos de campanha estabelecidos por 

Pires, dificultando o incipiente processo de implantação do SUS na Bahia e a consequente 

saída de militantes da Reforma Sanitária de cargos que ocupavam na SESAB. 

Em 1991, ACM assume o governo do Estado, eleito pelo voto direto, mantendo a sua 

estratégia política de compromisso com a modernização (conservadora); a um forte apelo ao 

regionalismo político (criando um discurso de baianidade) e à defesa do insulamento 

burocrático.  

É com esse cenário político que o SUS dá os seus primeiros passos na Bahia. Ele inicia seu 

processo no bojo de um governo centralizador, autoritário, com influência na cena 

local/regional e nacional, além de possuir forte controle político dos municípios e do 

legislativo do Estado.  
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Nesses primeiros anos do governo carlista, percebe-se uma resistência na continuidade das 

ações iniciadas em 1987, no governo Waldir, referente à implantação do SUS, como a 

omissão e negação de ações significativas realizadas naquele período como a construção do 

CES, a realização da 1ª CONFERES, dentre outras.  

Apesar de a Lei orgânica da saúde ser de 1990, a sua implantação, de fato, na Bahia, (re) 

começa em 1993 por força da NOB SUS 01/93, que condicionou o repasse de recursos ao 

gerenciamento do processo de descentralização dos serviços de saúde, bem como o 

funcionamento de instâncias colegiadas do SUS, a exemplo do Conselho Estadual de Saúde 

(CES-BA)  e a Comissão Intergestores Bipartite (CIB/BA). 

Através da análise das atas do CES, percebe-se a existência de uma forte resistência da 

implantação do SUS, sobretudo pelos prestadores de serviço que em muitos momentos 

tinham o mesmo discurso do gestor estadual. As grandes polêmicas pairavam na distribuição 

das AIHs para a rede credenciada, sobretudo e para as demais unidades de saúde do Estado. 

A ideia que fica é de que a Bahia não assume o seu papel de gestor da saúde, mas de mero 

repassador do que vem do governo Federal e com resistência ao novo modelo a ser 

implantado. A “culpa” das dificuldades da implantação do SUS era sempre atribuída ao 

Gestor Federal, o representante da SESAB nunca se colocava no papel de cogestor da 

política de saúde/SUS. 

Nesse período, o grupo carlista estava bastante enraizado em todas as esferas de governo, 

pois enquanto ACM transitava no cenário local,  seu filho, Luiz Eduardo Magalhães, tinha 

forte presença na esfera política nacional. 

Após a saída de ACM do governo do Estado, mais um governador de seu grupo assume a 

gestão estadual e tem o comando do governo da Bahia com discurso da modernidade (sem, 

no entanto, perder o seu caráter conservador) e implementando uma lógica gerencial pautada 
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na gestão privada. Paulo Souto alegava que a gestão pública necessitava se apropriar de 

aspectos da administração privada para poder avançar e ter maior autonomia de suas ações. 

Nesse governo, que tem como Secretário de Saúde o professor da Faculdade de Medicina da 

UFBA  José Maria de Magalhães Netto, observaram-se algumas mudanças na condução do 

processo de implantação do SUS no Estado.  

Assim, constata-se a ampliação da oferta de serviços em função do aumento da cobertura, 

especialmente pelo PACS e PSF, além da descentralização com cessão  de unidades e 

servidores para os municípios. Cabe refletir, com base em estudo desenvolvido por Arretche 

(2000), segundo o qual, a Bahia aparece como um dos estados onde o processo de 

descentralização teria sido travado pelo Executivo estadual, na primeira metade dos anos 

1990, não ocorrendo sintonia entre a política do governo federal e a orientação política no 

governo do Estado. O processo de municipalização só toma fôlego a partir de 1995, e mais 

acentuadamente, a partir de 1998, quando se intensifica a implantação da Norma 

Operacional Básica 001/96. Os estudos de Arretche são referendados por Pinto (2004), ao 

reconhecer dois momentos distintos da saúde na Bahia na década de 90, o primeiro com a 

condução de Otto Alencar e o segundo com a presença de José Maria de Magalhães Netto. 

Destaca-se, como já elucidado em outros momentos deste estudo, que, na primeira metade 

dos anos 90, o secretário de saúde do Estado era oriundo de grupos defensores da saúde 

privada e de um modelo de atenção à saúde, distinto do que preconizava o Movimento da 

Reforma Sanitária. Este pode ser um dos motivos pelo qual o Executivo baiano “travou” o 

processo de municipalização no Estado.  

A gestão que se inicia em 1995, apesar de pertencer ao mesmo grupo político que mantém o 

poder no Estado durante toda a década de 1990, desenvolve um esforço dirigido à 

implementação de algumas das diretrizes políticas do SUS, entre as quais a municipalização 
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da gestão do sistema. Para isso, realiza amplo diagnóstico de saúde com a elaboração do III 

Plano Estadual de Saúde (1996-1999) que contou com a participação dos vários setores do 

nível central da SESAB, das 30 DIRES (diretorias regionais) e de técnicos do Instituto de 

Saúde Coletiva da UFBA, mediante Convênio.  

Salienta-se que, nessa gestão, o Estado da Bahia tem um destaque na incorporação dos 

elementos do “novo gerenciamento”, pautados na proposta do Ministro Bresser Pereira da 

Reforma do Estado Brasileiro. O governo baiano incorporou à sua proposta modernizadora 

os valores do ideário gerencialista defendido pelo governo central. 

Na saúde, a proposta gerencialista é incorporada através das Organizações Sociais como 

uma forma velada de privatização dos hospitais da rede estadual. Essa situação foi palco de 

intensos debates no CES.  

Durante o processo de implantação do SUS no presente estudo, alguns sujeitos tem destaque 

nos embates políticos. Por um lado os representantes dos trabalhadores da saúde, em 

especial o SINDSAUDE, SINDMED e a CUT, com parceria nas votações no CES, da 

representação da UFBA através do ISC. De outro lado, os prestadores de serviço e os 

gestores do sistema. O grupo de usuários aparece de forma pontual em ações específicas e 

focalizadas. 

Os governos seguintes (Cesar Borges e segunda gestão de Paulo Souto), apresentaram 

avanços no processo de implementação do SUS, porém com forte viés privatista da saúde, 

com as Organizações Sociais avançando, especialmente nos hospitais do interior do Estado. 

Chamam atenção, ainda, no processo de privatização velada e das terceirizações, os 

contratos através do REDA. A esse respeito, o SINDSAÚDE teve papel importante nas 

denúncias acerca das condições de trabalho e dos vínculos precarizados dos trabalhadores da 

saúde, além dos debates constantes na arena do CES.  
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Assim, defende-se a tese de que o fato da implementação do SUS, na Bahia, ter ocorrido 

tardiamente, pode ser atribuído ao modo de gerir a política, especialmente com o tipo de 

governo que dominou o Estado e os Municípios durante anos, sustentado pela autocracia 

burguesa baiana. Esse modo de governar através de um processo de cooptação transformista 

preocupava-se em manter o conservadorismo político, impedindo que formas ampliadas de 

gestão fossem implantadas, uma vez que poderiam ameaçar a continuidade do carlismo, com 

caráter monocrático e concentrador. Pode-se asseverar que ainda faltam muitos capítulos 

desta história que merecem ser aprofundados em outros estudos, tais como: estudos sobre 

cada período de governo, aprofundar aspectos ligados ao controle social, a infra estrutura, a 

gestão, dentre outros, contando, escrevendo e reescrevendo o processo de implantação do 

SUS na Bahia.  
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APÊNDICE 1  
FONTES DOCUMENTAIS UTILIZADAS  
 
DOCUMENTOS DA SESAB 
 
 
Relatórios  
 
Referência  Acervo 

Relatório de gestão –  SESAB 1995 Biblioteca da Escola Estadual de Saúde 

Pública 

Relatório de gestão – SESAB 1997 Biblioteca da Escola Estadual de Saúde 

Pública 

Relatório de gestão – SESAB 1998 Biblioteca da Escola Estadual de Saúde 

Pública 

Relatório de gestão – SESAB 2000 Biblioteca da Escola Estadual de Saúde 

Pública 

Relatório de gestão – SESAB 2001 Biblioteca da Escola Estadual de Saúde 

Pública 

 
 
 
Planos Estaduais de Saúde 
 
Períodos  Acervo 
1988 – 1991 Biblioteca da Escola Estadual de Saúde 

Pública 
1992 – 1995 Biblioteca da Escola Estadual de Saúde 

Pública 
1996 – 1999  Biblioteca da Escola Estadual de Saúde 

Pública 
2000 – 2003   Biblioteca da Escola Estadual de Saúde 

Pública 
2004 – 2007  Biblioteca da Escola Estadual de Saúde 

Pública 
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DOCUMENTOS DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE – CES 
Atas de reuniões  
 
Atas132 
 

Acervo 

04 atas referentes ao ano de 1993 – ata da 1ª 
Reunião à ata da 4ª reunião do CES, com 
mais 1 reunião extraordinária   

Conselho Estadual de Saúde - CES 

06 atas referentes ao ano de 1994 – ata da 5ª 
reunião a ata da 10ª reunião do CES 

Conselho Estadual de Saúde - CES 

11 atas referentes ao ano de 1995 – ata da 
11ª reunião à ata da 21ª reunião do CES 

Conselho Estadual de Saúde - CES 

9 atas referentes ao ano de 1996 – ata da 22ª 
reunião à ata da 30ª reunião do CES com 
mais 1 reunião extraordinária 

Conselho Estadual de Saúde - CES 

7 atas referentes ao ano de 1997 – ata da 31ª 
reunião à ata da 38ª reunião do CES, com 
mais 2 reuniões extraordinárias 

Conselho Estadual de Saúde - CES 

12 atas referentes ao ano de 1998 – ata da 
39ª reunião à ata da 50ª reunião do CES 

Conselho Estadual de Saúde - CES 

11 atas referentes ao ano de 199 – ata da 51ª 
reunião à ata da 61ª reunião do CES 

Conselho Estadual de Saúde - CES 

10 atas referentes ao ano de 2000 – ata da 
62ª reunião à ata da 71ª reunião com mais 2 
de reuniões extraordinárias 

Conselho Estadual de Saúde - CES 

10 atas referentes ao ano de 2001 – ata da 
72ª reunião à ata da 80ª reunião do CES 

Conselho Estadual de Saúde - CES 

10 atas referentes ao ano de 2002 – ata da 
81ª reunião à ata da 90ª reunião do CES 

Conselho Estadual de Saúde - CES 

9 atas referentes ao ano de 2003 – ata da 91ª 
reunião à ata da 99ª reunião do CES, com 
mais 3 atas de reuniões extraordinárias 

Conselho Estadual de Saúde - CES 

7 atas referentes ao ano de 2004 – ata da 
100ª reunião à ata da 107ª do CES, com 5 
reuniões extraordinárias 

Conselho Estadual de Saúde - CES 

9 atas referentes ao ano de 2005 – ata da 
108ª reunião à ata da 116ª reunião, com mais 
3 reuniões extraordinárias 

Conselho Estadual de Saúde - CES 

9 atas referentes ao ano de 2006 -  ata da 
117ª reunião à ata da 125ª reunião do CES, 
com mais 3 reuniões extraordinárias 

Conselho Estadual de Saúde - CES 

 
 
 
 

                                                            
132 As atas das reuniões existentes no CES, tem inicio em 1993, entretanto com relação ao período anterior não 
existe nem no Conselho nem na Biblioteca na Escola Estadual de  Saúde Pública.  
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DOCUMENTOS DA CIB – COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE 
Atas da CIB133  
 
Períodos  Acervo  

 
1995 – atas números 10, 11, 12 
 

Comissão Intergestora Bipartite - CIB 
 

1996 – atas números 13, 14, 15, 18, 19, 20, 
21, 22, 23 

Comissão Intergestora Bipartite - CIB 
 

1997 – atas  números 17, 21, 25, 26, 27, 29, 
30,  31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 

Comissão Intergestora Bipartite - CIB 
 

1998 – atas números 40, 42, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 51 

Comissão Intergestora Bipartite - CIB 
 

1999 – atas números 52, 53, 54, 55, 56, 58, 
59, 60, 61, 62  

Comissão Intergestora Bipartite - CIB 
 

2000 – atas números 63, 64, 65, 66, 67, 68, 
69, 70, 71, 72, 73, 74,  

Comissão Intergestora Bipartite - CIB 
 

2001 – atas números 75, 76, 77, 78, 79, 80, 
81, 85, 83, 84, 86,  

Comissão Intergestora Bipartite - CIB 
 

2002 – atas números  87, 88, 89, 90, 91, 92, 
93, 94, 95,  

Comissão Intergestora Bipartite - CIB 
 

Os anos de 2003, 2004 e 2005, os servidores 
da CIB informaram que não possuíam as 
atas. 

 

2006 – atas de número 135 a 144, com mais 
duas reuniões extraordinárias 

Comissão Intergestora Bipartite - CIB 
 

 
 
Resoluções da CIB134 
 
Resolução / ano   Acervo  
Resolução 001/2003 Comissão Intergestora Bipartite - CIB 

 
Resolução 001/2004 Comissão Intergestora Bipartite - CIB 

 
Resolução 001/2005 Comissão Intergestora Bipartite - CIB 

 
Resolução 018/2006 Comissão Intergestora Bipartite - CIB 

 
 
 
 
                                                            
133 As atas da CIB foram utilizadas como suporte para leitura das atas do CES. 

134 As resoluções da CIB e atas de reunião estão incompletas, faltando vários períodos, entretanto foi coletado 
o índice de resoluções da CIB de 1995 a 2010. 
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Documentos de outros órgãos do Governo do Estado da  Bahia  
SEI – Superintendência de Estudos Sociais e Econômicos da Bahia   
 
Tipo de documento Acervo  

 
Relatório de atividades do Governo do 
Estado da Bahia – 1991 a 1994 

SEI 

Relatório de atividades do Governo do 
Estado da Bahia – 1995 a 1997 

SEI 

Relatório de atividades do Governo do 
Estado da Bahia – 1999 a 2001 

SEI 

Relatório de atividades do Governo do 
Estado da Bahia – 2003 

SEI 

Relatório de atividades do Governo do 
Estado da Bahia – 2004 

SEI 

Relatório de atividades do Governo do 
Estado da Bahia – 2005 

SEI 
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APÊNDICE 2  
REVISTA BAIANA DE SAÚDE PÚBLICA135 
 
Volume 

e nº 
Ano/mês de 
publicação 

Autor  Título  Objetivo  Observações

Volume 
1 – nº 1 

Janeiro a 
março de 
1974 

Trípoli F. 
B. 
Gaudenzi; 
Nadir 
Ramos; 
Gabriel 
Cedraz 
Nery 

Planejamento 
de Saúde na 
Bahia 

Utilização do 
instrumento de 
planejamento na 
saúde da Bahia – 
CENDES/OPS em 
1969. 

Análise da 
implantação da 
Reforma 
Administrativa do 
Estado em 1966 e 
criação legal da 
ASPO – Assessoria 
Setorial de 
Programação e 
Orçamento.   

Divisão do 
território do 
Estado em 
Regiões 
Administrati
vas 

Volume 
1 – nº 1 

Janeiro a 
março de 
1974 

Jairnilson 
Silva Paim

Necessidades 
de Saúde 
referidas por 
uma 
comunidade 
urbana 

Estudo realizado 
com a comunidade 
do Nordeste de 
Amaralina com os 
seguintes objetivos: 
1. Identificar as 
necessidades de 
saúde sentidas por 
uma comunidade e 
2. registrar certas 
atitudes da 
população em 
relação a um 
problema de saúde. 

Esse estudo 
tem alguma 
relação com 
os 
movimentos 
sociais e 
atuação deles 
na saúde?   

Volume 
1 – nº 2 

Abril a 
junho de 
1974 

Harley P. 
Padilha 

Organização 
de Unidades 
Sanitárias na 
Bahia 

O estudo aponta 
pontos de referência 
que possam orientar 
a regulamentação de 
unidades sanitárias 
na BA. 

Observar a 
discussão 
acerca da 
organização 
das unidades 
sanitárias. 

Volume Abril a 
junho de 

José S. G. 
de Codes; 

Estudo da 
rede de 

Importância da 
instalação das 

Verificar 
relação com 

                                                            
135 Esse levantamento envolve apenas as Revistas que possuíam artigos que eram correlatos ao objeto de 
estudo. 
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1 – nº 2 1974 Nair Fábio 
da Silva; 
Valdete 
dos Santos 

centros e 
postos de 
saúde da 
cidade do 
Salvador 

unidades de saúde 
nas comunidades. 

participação 
de 
movimentos 
sociais. 

Volume 
1 – nº 
3/4 

Julho a 
dezembro 
de 1974 

Celso 
Pugliese 

Identificação 
de lideres em 
uma 
comunidade 
urbana da 
cidade do 
Salvador  

Proposta de 
desenvolvimento de 
comunidade através 
das ações de saúde 
com os  lideres 
comunitários. 

 

Volume 
2 – nº 2 

Abril a 
junho de 
1975 

Jairnilson 
Silva Paim

Indicadores 
de saúde no 
Brasil, 
relação com 
variáveis 
econômicas e 
sociais. 

 Dissertação 
de mestrado 

Volume 
2 – nº 3 

Julho a 
setembro de 
1975 

Vários 
autores 
(Gabriel 
Cedraz 
Nery e 
outros) 

Diagnostico 
de saúde do 
estado da 
Bahia 

Estudo iniciado em 
1972 por técnicos da 
Secretaria da Saúde 
do Estado da Bahia – 
Planejamento de 
Saúde na Bahia. 

Metodologia – 
pesquisa de campo e 
levantamento no 
nível central. 

 

Lei n. 
2321/1966 – 
sistema de 
administraçã
o 
regionalizada 
na BA. 

Volume 
4 – nº 
3/4 

Julho a 
dezembro 
de 1977  

Luiz 
Carlos 
Austregési
lo 
Barbosa; 
Antonio 
Carlos da 
Porciúncul
a Moyses; 
William 
Jeffrey 
Holleway; 
Naomar 
Almeida 
Filho e 
Gabriel 

Preliminares 
para a 
implantação 
do Sistema 
Nacional de 
Saúde na 
Bahia. 

Estudo sobre a 
FUSEB  e a 
organização 
administrativa do 
Estado da Bahia com 
a Lei 6.229/75 e as 
condições que 
poderiam facilitar a 
implantação e 
execução do plano 
no Estado.  

Mudança na 
organização 
dos serviços 
de saúde. 
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Cedraz 
Nery 

Volume 
5 – nº 
3/4 

Julho a 
dezembro 
de 1978 

Jairnilson 
Silva 
Paim, 
Antonio 
Fernando 
Dreyer e 
outros 

Aspectos 
quantitativos 
da avaliação 
dos centros 
de saúde de 
Salvador 

Estudo dos Recursos 
Humanos de nível 
universitário lotados 
nos centros de saúde 
da 1ª Dires (8 
centros) 

 

Volume 
6 – nº 
1/4 

Janeiro a 
dezembro 
de 1979 

Trípoli F. 
B. 
Gaudenzi 

Proposta de 
regionalizaçã
o dos 
serviços de 
saúde no 
Estado da 
Bahia 

Apresenta uma 
definição de 
regionalização das 
atividades do setor 
saúde no estado da 
Bahia. Analisa 
criticamente algumas 
das mais importantes 
experiências de 
regionalização tanto 
no âmbito nacional 
como no âmbito 
internacional.   

 

Volume 
6 – nº 
1/4 

Janeiro a 
dezembro 
de 1979 

Jairnilson 
Silva 
Paim; 
Naomar de 
Almeida 
Filho 

Resistência 
popular e 
extensão da 
saúde na 
Bahia. 

O trabalho apresenta 
a resistência das 
populações a 
extensão de 
programas de saúde, 
através de uma 
abordagem que 
evidenciaram seus 
aspectos estruturais, 
enfatizando o caráter 
ideológico da 
contribuição das 
ciências sociais ao 
tema. 

 

Volume 
7/8 – nº 
¼ e ½  

Janeiro a 
dezembro 
de 1980 e 
janeiro a 
junho de 
1981  

Vera 
Lúcia 
Almeida 
Formigle 

A 
implantação 
do PIASS no 
Estado da 
Bahia. 

Relato da 
implantação do 
Programa Integrado 
de Saúde e 
Saneamento no 
Estado da Bahia, no 
período de 1979 a 
março de 1980. 

 

Volume 
8 – nº 

Julho a 
dezembro 

Naomar de 
Almeida 

O que é a 
razão na 

Este trabalho analisa 
propostas recentes 
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3/4 de 1981 Filho racionalidade 
do 
planejamento 
de saúde?  

de reorganização da 
assistência a saúde 
no Brasil e os 
modelos de medicina 
comunitária através 
de seus elementos 
básicos: a 
simplificação da 
pratica; a 
multiprofissionalida
de; a participação 
comunitária e a 
noção de 
racionalidade. 

Volume 
9 – nº 1 

Janeiro a 
março de 
1982 

Gabriel 
Cedraz 
Nery  

A 
organização 
sanitária da 
estado da 
Bahia: 
algumas 
notas para o 
estudo da sua 
história.  

Relatos acerca dos 
decretos e leis que 
organizados pelo 
governo do estado da 
Bahia, entre a 
proclamação da 
republica e os dias 
atuais. 

 

Volume 
9 – nº 
3/4 

Julho a 
dezembro 
de 1982 

 Relatório 
“ensino e 
pratica da 
saúde 
coletiva” 

Relatório final das 
unidades de ensino 
de saúde na Bahia.  

Encontro das 
unidades 

Volume 
10 – nº 1 

Janeiro a 
março de 
1983 

Jairnilson 
Silva Paim

O movimento 
pelo 
planejamento 
de saúde na 
America 
Latina.  

O artigo estuda o 
desenvolvimento de 
concepções e 
técnicas do 
planejamento de 
saúde na America 
Latina, discutindo 
alguns determinantes 
sociais da sua 
emergência e da sua 
incorporação pelo 
estado através de 
políticas sociais 
planificadas. 

 

Volume 
10 – nº 
2/4 

Abril a 
dezembro 
de 1983 

Vilma 
Souza 
Santana, 
Virgilio 
Figueiredo 

Relatório – 
uma proposta 
alternativa da 
implantação 
de cuidados 

 Com o 
crescimento 
da rede de 
serviços  
básicos do 
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Abreu básicos de 
saúde em 
uma região 
da Bahia 

ISEB 
iniciou-se em 
1980 um 
projeto 
destinado a 
operacionaliz
ação dos 
Módulos 
Básicos  
responsáveis 
pela 
prestação de 
cuidados 
básicos de 
saúde , em 
articulação 
com o 
departamento 
de medicina 
preventiva da 
UFBA 

Volume 
13 – nº 
1/3 

Janeiro a 
setembro de 
1986 

 Maria 
Eunice 
Xavier 
Kalil; 
Jairnilson 
Silva Paim 

Planejamento 
e saúde na 
Bahia: 
impasses e 
perspectivas.  

Análise do 
planejamento 
enquanto modo de 
intervenção do 
estado na sociedade 
e no setor saúde, 
avaliando alguns 
aspectos históricos 
do planejamento da 
saúde na América 
latina e no Brasil. 

 

Volume 
13 – nº 4 
e 
volume 
14 – nº 1 

Outubro a 
dezembro 
de 1986 e 
janeiro a 
março de 
1987 

Gabriel 
Cedraz 
Nery 

Integração 
das 
instituições 
de saúde na 
Bahia.  

 Palestra 
durante a 
reunião de 
secretários 
de saúde do 
Nordeste em 
Aracaju nos 
dias 9 e 10 
de setembro 
de 1983.  

Volume 
14 – nº 
2/3 

Abril a 
dezembro 
de 1987 

Jairnilson 
Silva Paim

Sistema 
Unificado e 
Descentraliza
do de Saúde 
– SUDS 
Bahia. A 

 Temas em 
política de 
saúde. 
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Reforma 
Sanitária.  

Volume 
15 – nº 
2/4 

Janeiro a 
dezembro 
de 1988 

Hésio 
Albuquerq
ue 
Cordeiro 

A política de 
saúde na 
Nova 
Republica: 
das ações 
integradas de 
saúde ao 
Sistema 
Unificado e 
Descentraliza
do de Saúde.  

Traz uma discussão 
sobre as ações 
governamentais e a 
importância do 
programa de 
governo do PMDB 
nessa área. 

 

Volume 
17 – nº 
1/4 

Janeiro a 
dezembro 
de 1990 

Francisca 
N. de 
Villarosa; 
Rosa 
Virginia 
Fernandes 
e Renato 
Taxia. 

Analise da 
situação 
sócio 
sanitária e 
participação 
do DS de Pau 
da Lima, 
Salvador. 

  

Volume 
18 – nº 
1/4 

Janeiro a 
dezembro 
de 1991 

Vera 
Lucia 
Almeida 
Formigli; 
Márcia de 
Castro 
Neves; 
Joana 
Demarchi. 

Avaliação do 
DS Cabula 
Beiru -  1988.

  

Volume 
23 – nº 
1/4 

Janeiro a 
dezembro 
de 1998 a 
1999 

Telma 
Dantas T. 
de 
Oliveira; 
Joana 
Molesini; 
Irineu 
Fileto; 
Carmem 
Fontes 
Teixeira. 

Conselhos 
municipais de 
saúde na 
Bahia: 
avaliação dos 
resultados da 
capacitação 
dos 
conselheiros 
de saúde na 
Bahia.   

 Relatórios  

Volume 
26 – nº 
1/2 

Janeiro a 
dezembro 
de 2002 

Carmem 
Teixeira; 
Joana 
Molesini. 

Gestão 
Municipal do 
SUS: 
atribuições e 
responsabilid
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ades do 
gestor do 
sistema e dos 
gerentes das 
unidades de 
saúde.  

Volume 
30 – n. 1 

Janeiro a 
junho de 
2006 

Lucitania 
Rocha de 
Almeida; 
Olivia 
Kauark 
Couto; 
Telma 
Dantas 
Teixiera 
de 
Oliveira. 

Estruturação 
da área de 
Recursos 
Humanos da 
Secretaria da 
Saúde na 
Bahia de 
1974 a 2004 

 O período é 
importante 
para o meu 
trabalho. 

Volume 
30 – n. 1 

Janeiro a 
junho de 
2006 

Maria 
Letícia 
Bonfim 
Andrade; 
Renato 
Sena 
Gomes 
Junior; 
Tânia 
Margarida 
de Novaes 
Rocha; 
Pascoal 
Torres 
Muniz. 

Emenda 
Constituciona
l – EC n. 
29/2000: O 
cumprimento 
pelos 
municípios 
do Estado da 
Bahia, 2000 a 
2003. 
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APÊNDICE 3  
LEGISLAÇÃO CONSULTADA 
 
Legislação Estadual 
 
 
Tipo 

Número/ano Objeto 

Lei  1990 Constituição do Estado da Bahia  
 

 
Lei 

 
5.828 – 13/06/90 

Institui o Grupo ocupacional Serviço 
Público de Saúde de Administração 
Centralizada do Estado. 

Portaria  1.518 – 01/08/90  Dispõe sobre a organização das 
Diretorias Regionais de Saúde – 
DIRES  

Decreto  684 – 18/11/91 Aprova o Regimento Interno da 
Secretaria da Saúde  

Lei  6.680 – 14/11/94 Cria novas Unidades Administrativas 
na Secretaria da Saúde do Estado. 

Lei  7.306 – 23/01/98 Altera a estrutura de cargos da 
Secretaria da Saúde. 

Decreto 7.274 – 08/04/98 Altera o Regimento da Secretaria da 
Saúde. 

Decreto 7.546 – 24/03/99 Aprova o Regimento da Secretaria da 
Saúde 

Decreto 7.755 – 07/02/2000 Aprova o Regimento da Secretaria da 
Saúde. 

Decreto  7.811 – 30/05/2000 Altera o Regimento da Secretaria da 
Saúde 

Decreto 7.884 – 27/12/2000 Aprova o Regulamento do Sistema 
Estadual de Auditoria no âmbito do 
SUS. 

Decreto  8.392 – 12/12/2002 Aprova o Regimento da Secretaria da 
Saúde 

Decreto 8.783 – 20/11/2003 Altera o anexo I Do Regimento da 
Secretaria da Saúde, aprovado pelo 
Decerto 8.392. 

Decreto 8.785 – 20/11/2005 Altera o anexo I Do Regimento da 
Secretaria da Saúde, aprovado pelo 
Decerto 8.392. 

Lei 9.831 – 01/12/2005 Altera a finalidade e a estrutura dos 
cargos em comissão da Secretaria da 
Saúde. 

Decreto 10.139 – 06/11/2006 Aprova o Regimento da Secretaria da 
Saúde 
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Legislação Federal 
 
 
Tipo 

Número/ano  Objeto 

Lei  8.080 – 19/09/1990 Dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da 
saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços no SUS. 
 

 
Lei 

 
8.142 – 28/12/1990 

Institui o Grupo ocupacional Serviço 
Público de Saúde de Administração 
Centralizada do Estado. 

Resolução 
INAMPS 

259 – 07/01/91  NOB 01/91  

Resolução 
INAMPS 

234 – 07/02/92 NOB 01/92 

 
Portaria MS/GM 

545 – 20/05/93 
 

NOB – SUS 01/93 

 
Portaria MS/GM 

2.203 – 06/11/96 NOB 01/96 
 

 
Portaria MS/GM 

 
95 – 26/01/01  

 
NOAS – SUS 01/01 

 
Portaria MS/GM 

 
373 – 27/02/02 

 
NOAS – SUS 01/02 

 


