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Introdução 

A análise da política de municipalização da saúde e suas implicações na produção do 

espaço sergipano a partir das redes que sustentam esta política e dos territórios em disputa 

são a preocupação deste artigo. Para a realização do trabalho buscou-se a pesquisa 

explicativa na perspectiva de aprofundar a compreensão da realidade. 

 O envolvimento do pesquisador com o seu objeto de estudo se fez com a intenção de 

estabelecer com os atores sociais envolvidos, principalmente, a população usuária dos 

serviços de saúde, uma relação de descoberta e enfrentamento dos problemas vividos no 

seu cotidiano no que diz respeito à problemática da saúde. O método proposto buscou 

estudar a municipalização da saúde no município de Neópolis/SE em seu desenvolvimento 

processual, considerando suas vinculações e intermediações para a organização e gestão 

do território, numa busca de apreender o conjunto das determinações que implicam na 

espacialização da atividade social da saúde. 

A compreensão da municipalização da saúde em Neópolis (SE) em sua complexidade 

espacial e política exigiu uma formulação teórica que desse conta de analisar e explicar a 

realidade. Dessa maneira, a leitura reflexiva foi direcionada para o diálogo com autores que 

estudam políticas públicas, o território, as redes e as relações de poder que resultam do 

embate entre interesses diversos dos atores sociais envolvidos. O diálogo foi alimentado por 

pesquisa de campo e pesquisa em fontes secundárias que acrescentaram elementos da 

realidade local e que permitiram fazer uma reflexão aprofundada sobre a política de 

municipalização da saúde, compreendendo como a descentralização desempenha uma 

função decisiva na reestruturação do Estado. 

A descentralização e centralização na sociedade brasileira: construindo uma 
discussão 

A produção e organização do espaço brasileiro desde a sua colonização se fizeram 

através de políticas territoriais voltadas para os interesses do capital, via ações autoritárias e 

conservadoras. Neste contexto, o território brasileiro sempre foi encampado pela ação do 

Estado como o promotor do “desenvolvimento” e não o transformador das relações da 

sociedade. 
                                                 
1 UFS –anar@superig.com.br 
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O Estado brasileiro ao patrocinar um crescimento econômico o fez sob o autoritarismo 

e centralização, sem diálogo entre o governo e a sociedade civil. Dessa forma, a 

organização do espaço sempre se deu regulada pelos ditames econômicos que 

direcionaram as ações por todo o território nacional, abrindo estradas, implantando pólos de 

desenvolvimento e levando às diferentes regiões uma vocação que garantisse a reprodução 

do capital dentro e fora do país. A ação estatal sempre fragmentou o espaço para a venda e 

a compra sem, contudo, levar em conta a produção do espaço social apropriado pelos que 

nele vivem. 

O Estado centralizador deu pouca ênfase na proteção social ao conjunto da sociedade, 

assumindo uma postura de Estado fazedor e pouco regulador, sujeito às pressões de 

poderosos. Para ARAÚJO (2000), nesse Estado, as políticas sociais e regionais são 

compensatórias, funcionando como apêndices das políticas econômicas, principalmente da 

política industrial. 

A tradição brasileira de centralização conduziu para um tratamento homogeneizado, 

desconsiderando a diversidade nacional/local ao impor políticas de corte setorial de cima 

para baixo, o que dificultou a participação da sociedade. Por outro lado, esta tradição 

também criou uma cultura personalista da população ao atribuir ao poder instituído a 

responsabilidade pela condução dos problemas e das soluções. Assim, 

as normas republicanas burguesas, embora formalmente democráticas, 

serão lidas sob interpretações geradoras, não de direitos e deveres, mas de 

favores e obrigações; as administrações públicas não configurarão relações 

políticas, mas enredarão governantes e governados nas teias do compadrio 

e do fisiologismo; o exercício do poder não se identificará com um serviço, 

mas se confundirá com a dádiva (ROMÃO, 2001, p. 25). 

Até a década de 80, o discurso estatal pregava a centralização como caminho para o 

desenvolvimento nacional e os municípios não tinham autonomia e eram dependentes 

financeiramente dos fundos transferidos pelo governo federal que utilizava forte controle. A 

partir da Constituição de 1988 há um redesenho do sistema federativo, a favor da 

descentralização e os municípios passam a gozar de relativa autonomia. 

A análise feita por VITTE (2003) sobre as permanências e inovações na gestão de 

cidades destaca que as mudanças introduzidas pela Constituição de 1988 têm possibilitado 

que municipalidades avancem no campo do desenvolvimento local e na implementação de 

políticas sociais. Assim é que 

muitos municípios têm introduzido outros temas e demandas como objeto de 

política pública local, como o combate ao desemprego e à pobreza, além dos 
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chamados serviços urbanos (água, luz, esgoto, saneamento, transporte, 

moradia em sentido amplo) e outros serviços de âmbito local (saúde e 

educação). Não fazem assim, distinção entre política econômica e política 

social nem quanto ao papel a ser desempenhado por esta instância de 

governo. Há, portanto, diversas experiências a serem apontadas e 

analisadas, o que demonstra a riqueza do momento atual para esse tipo de 

estudo (ibid., p. 237). 

Por outro lado, a análise feita por ARAÚJO (2000) considera que a experiência da 

descentralização é uma questão a se discutir na medida em que participamos de conselhos 

de saúde e a saúde está sendo privatizada. Ela questiona sobre o que os conselhos 

democraticamente decidem: “vale a pena ter Sistema Único de Saúde, com conselho 

democratizado e tudo o mais, se nos sentamos ali e não tomamos nenhuma decisão, 

porque não há o que decidir?” (ibid, p. 274). Embora ela questione que descentralização é 

essa, sua proposta reside na descentralização com a presença de um modelo 

descentralizado coordenado, com um Estado regulador e que se os conselhos não 

funcionam o erro está na política macroeconômica, sendo nela que devemos intervir. 

A experiência da descentralização que se vivencia atualmente se confunde, muitas 

vezes, com uma prefeiturização em que os governos municipais passam a receber recursos 

quando estão adimplentes com o governo federal. Dessa forma, a descentralização passa a 

ser atomizada, característica do que é preconizado pelo Banco Mundial. 

O movimento contraditório que envolve esta temática promove um debate sobre a 

descentralização enquanto política de gestão do território, tornando-se relevante para 

apreender o significado que ela imprime na configuração espacial que vem se constituindo 

no Brasil, pois em sua materialização, territorialidades surgem, redes são articuladas e se 

estabelecem novas relações e práticas sociais. Nesse processo, as relações de poder são 

redimensionadas à medida que implica em uma redistribuição de poder de gestão nos níveis 

do governo federal e estadual para o municipal e para a sociedade, através do controle 

social. 

O controle social depende da autonomia local e da correlação de forças entre os 

atores sociais. Além disso, é importante ainda que existam “instituições públicas 

desenvolvidas tecnicamente e administradas democraticamente pelo povo e pelas 

administrações, supondo-se, então, a necessidade prévia de descentralização, gestão 

autônoma e democrática” (TEIXEIRA; MENDONÇA, 1989, p.225). 

A política de municipalização da saúde e as novas configurações espaciais: 
territórios, as redes e as relações de poder. 
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Para CAMARGO JÚNIOR há uma desigualdade territorial da saúde no Brasil e 

apoiando-se nas análises de SANTOS (1996) sobre os objetos e ações do território usado, 

afirma que este possui um sistema de engenharia, de próteses que são produzidos para 

atender aos interesses de certos grupos. O território é usado como recurso para a 

população de classes mais abastadas. Enquanto que a densidade técnica dos serviços de 

saúde para a população desprovida de condições econômicas é constituída por centros e 

postos funcionando precariamente. 

No espaço rural, a densidade técnica dos serviços e ações de saúde é ainda menor. A 

existência de postos, centros de saúde e hospitais está atrelada a um sistema de ações 

políticas que alimentam uma rede ineficiente dos serviços na zona rural que garantem o 

poder daqueles que comandam administrativamente os municípios (ROCHA SANTOS, 

1999). Assim, a análise da localização dos serviços de saúde conduz “ao questionamento 

da neutralidade da localização, revelando a existência de vários pontos de vista que 

deveriam ser considerados na análise espacial, pois se uma dada localização é considerada 

melhor, ela o é para um determinado ponto de vista – o capital, por exemplo-, mas não, 

necessariamente, do ponto de vista social ou ambiental” (LENCIONI, 1999, p. 161). 

As mudanças provocadas no espaço com a inserção da política de municipalização da 

saúde trouxeram impactos sobre a organização dos serviços de saúde no Brasil. A 

distribuição desses serviços sempre esteve atrelada aos interesses dos agentes 

hegemônicos da área da saúde na obtenção de lucro e à subordinação dos órgãos públicos 

a esses agentes, criando espaços luminosos para elite e espaços opacos para o restante da 

população (CAMARGO JÚNIOR, 2003). 

PINHO e SANTANA (2002) afirmam que a ênfase dada à saúde não é só resultado da 

municipalização, mas expressa-se também por políticas inovadoras que trazem novas 

abordagens, principalmente com a inserção do espaço rural, com intervenções significativas 

sobre a população residente no campo. “O rural também passa a ser considerado. (...) o 

nível municipal não fica esperando as soluções/saídas virem dos governos federal e 

estadual, notando-se uma atitude pró-ativa neste setor acompanhado de medidas de baixo 

custo, no sentido de reduzir despesas, rompendo com a posição do Estado perdulário” (ibid., 

p.286). 

A rede de serviços que sempre priorizou o espaço urbano é, após a municipalização, 

da saúde redesenhada, redirecionando os fluxos populacionais, interiorizando as ações de 

saúde e se tornando um campo de investigação para se compreender como essa rede está 

articulada e que embates e conflitos se dão no território resultantes da nova configuração 

territorial da saúde. 
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Para CASTELLS “cada rede define seus locais de acordo com suas funções e 

hierarquia de cada local e segundo as características do produto ou serviço a ser 

processado na rede” (2002, p.503). Dessa maneira, na saúde, a rede é atrelada à existência 

de equipamentos e nível de complexidade do serviço. A articulação entre os nós da rede dá-

se através do fluxo de informação que alimenta o banco de dados do sistema de saúde, 

permitindo um conhecimento de problemas em diferentes escalas. Através do conhecimento 

detalhado do território definem-se as prioridades das políticas para este setor. 

A rede envolve a articulação entre as diversas unidades que trocam elementos entre 

si. No caso da saúde em Sergipe, os conflitos políticos entre o Governo do estado e os 

Prefeitos municipais são os reveladores da cultura clientelista no Brasil. O Governo do 

estado, ao delegar responsabilidades e repassar serviços, também perde poder, ao mesmo 

tempo em que a circunscrição territorial municipal surge como a prestadora de serviço, 

personificando na figura do representante do poder local, aquele que garantiu a satisfação 

da necessidade da população. Pode-se admitir dessa forma que a configuração do território 

resultante da municipalização da saúde vai ocorrer diferentemente nos diversos lugares a 

depender do conteúdo técnico político e funcional de cada local, garantindo maior poder 

àqueles que detêm a capacidade de organização para controlar os recursos necessários ao 

funcionamento de uma outra organização. 

A disputa e a (re) definição de poder alteram a organização e a estrutura dos fixos e 

dos fluxos da saúde, porque as ações dirigidas politicamente interferem no conjunto dos 

objetos herdados (postos e centros de saúde) que passam a ter uma outra funcionalidade, 

orientada agora pelo discurso de “oferecer” um serviço mais humanizado e direcionado ao 

alcance de uma melhor qualidade de vida. 

Em Neópolis, o poder político é exercido sobre a saúde na disputa entre as instituições 

para o controle do território. O embate é travado de acordo com a posição político-partidária 

dos dirigentes das instituições, ficando delimitada a influência de cada um. O hospital ficou 

sob o controle da oposição, enquanto a Secretaria Municipal de Saúde e as unidades de 

saúde ficaram controladas pela prefeitura. Essa disputa de poder se revela quando a 

população utiliza os serviços, impossibilitada de receber os medicamentos na Secretaria de 

Saúde quando a receita é proveniente do hospital. As farmácias dos postos de saúde não 

disponibilizam os medicamentos necessários e os materiais para fazer curativos quando os 

doentes são de oposição partidária. A explicação dada sobre a falta de medicamentos 

consiste na argumentação de que os funcionários distribuem os remédios sem a autorização 

médica, revelando a fragilidade do controle do sistema e a inoperância administrativa. 

A disputa pelo controle do território da saúde pode ser vista ainda no Conselho de 

Saúde que na administração anterior dava início ao controle social, mas foi desarticulado. 
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Os conselheiros contrários à administração foram substituídos e as reuniões tornaram-se 

escassas, realizadas sem a presença de parte de seus membros que assinam a ata de 

reunião quando procurados pelo presidente. A repercussão social da perda de capacidade 

fiscalizadora do Conselho é representada pela desarticulação dos programas PACS 

(Programa de Agentes Comunitários) e PSF (Programa de Saúde da Família) e pelo 

retrocesso na organização da sociedade civil. O canal participativo existente no período 

anterior demonstrou que a população necessita ser chamada ao exercício da cidadania, 

mas à medida que este canal foi fechado o que se observa é uma retração na participação 

da população. DOWBOR refletindo sobre a falta de cultura participativa do brasileiro afirma 

que: 

A realidade é que qualquer organização da sociedade civil sempre foi 

brutalmente perseguida no país, ou canalizada por sindicatos pelegos, 

associações de bairros manipuladas, sistemas pseudoparticipativos na 

realidade controlados pelos poderes centrais e pela oligarquia de sempre. A 

concentração de renda e o gigantesco poder político dos grupos 

econômicos mais significativos contribui indiscutivelmente para este 

desequilíbrio (1998, p.385). 

É essencial lembrar que, o poder político local ao mesmo tempo em que pode 

significar um importante elemento de racionalização administrativa e de restituição ao 

cidadão do direito de decidir sobre a construção da dimensão social da sua qualidade de 

vida, pode também criar mecanismos de aprisionamento da população e cerceamento da 

participação da comunidade utilizando o poder coercitivo através da perseguição. 

Por outro lado, a população pode iniciar um processo de controle social, exercitando a 

cidadania e aprendendo a se organizar em defesa de seus direitos. A saúde é “um 

componente fundamental da democracia e da cidadania. A democracia a que nos referimos 

é a democracia substancial ‘que indica um conjunto de fins, entre os quais sobressai a 

igualdade jurídica, social e econômica’, onde podemos situar a saúde com um dos objetivos 

sociais a serem atingidos” (ESCOREL, 1989, p. 182). 

O objeto de estudo: uma discussão 

O recorte geográfico escolhido foi o município de Neópolis por ter sido pioneiro na 

municipalização em Sergipe e também por situar-se numa área que é palco de ação do 

poder público como a intervenção da Codevasf, do Proálcool e do Projeto Hidroagrícola 

Platô de Neópolis. As intervenções do Governo na área não foram revertidas em melhoria 

nas condições de vida da população, principalmente rural, e agravaram ainda mais os 

problemas agrários e de saúde. 
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A fragilidade dos municípios e a centralização dos serviços na capital do estado, em 

Aracaju favorecem ao procedimento político de transporte (ambulância) de pacientes dos 

municípios, principalmente da zona rural. Trata-se de uma manipulação política da doença e 

da pobreza com fins eleitoreiros, estrategicamente controlados e que conduz a “compra” do 

voto pelo atributo da gratidão. Isso se caracteriza, então como um débito político, e mesmo 

nos dias de hoje ainda há o voto conservador na medida em que o eleitor não vota por 

convicção política, mas por lealdade, para pagar os favores. 

Dessa maneira, a doença ou a busca da saúde é usada como mecanismo político para 

obtenção/permanência no poder, pois serve à manipulação clientelística e corporativa. A 

população compromete-se com a figura política que lhe “ajudou”, retribuindo o favor 

prestado com o voto que é a consumação do ato alienante/alienador incapaz de transformar 

indivíduos em cidadãos. MARTINS faz uma análise sobre a cultura do favor e do débito 

político, salientando que 

 os mecanismos tradicionais de favor político sempre foram considerados 

legítimos na sociedade brasileira. Não só o favor dos ricos aos pobres, o 

que em princípio já era compreendido pela ética católica. Mas o favor como 

obrigação moral entre pessoas que não têm vínculos contratuais ou, se os 

mantêm são eles subsumidos pelos deveres envolvidos em 

relacionamentos que se baseiam antes de tudo na reciprocidade (1994, 

p.35) 

A política do favor dos ricos aos pobres sempre foi considerada legítima na sociedade 

brasileira, estabelecendo uma relação clientelista que segundo MARTINS 

“mesmo onde o patrimônio já não tem presença visível na política, como 

ocorre nas grandes cidades, a população, sobretudo migrante de áreas 

tradicionais e rurais, continua de algum modo, se relacionando com a 

política e com os políticos em termos das concepções tradicionais que não 

separavam o político do protetor e do provedor” (ibid, p.37) 

Isso ocorre porque a lesão dos direitos se torna rotina, sendo considerados como 

concessão dos que têm poder. A cotidiana manipulação é tão bem praticada, que o 

manipulado a incorpora em sua vida diária. 

A manipulação é facilitada pela falta de escolarização. Em Neópolis, a população 

apresenta baixos níveis de escolaridade, sendo que em 1991, 57% da população não era 

alfabetizada, passando para 43% no ano 2000 (Tabela 1). Na zona rural houve uma 

pequena redução do número de habitantes analfabetos, passando de 67% (1991) para 

56.61% (2000). Em sua maioria, nem sequer sabe a idade e o número de filhos que tem. 
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Mesmo predominando o analfabetismo em todo o município, verifica-se que, internamente, 

há níveis diferenciados de subcidadania. Quanto aos chefes de família, na zona rural cerca 

de 60% não têm instrução, havendo diferença entre os povoados: em Mundéu da Onça 

cerca de 85% são analfabetos, enquanto Betume apresenta melhor situação com 40% dos 

chefes sem instrução. Aliás, é interessante destacar que nos povoados com melhor 

infraestrutura, o nível de escolaridade é mais elevado. 

A zona urbana, por apresentar um número maior de escolas e melhor acesso, o 

analfabetismo entre os chefes de família apresenta níveis mais baixos (44%), mas ainda é 

considerado elevado. O município apresenta taxa de analfabetismo superior à do Estado 

(35,9%), ficando entre aqueles cuja situação é mais grave, exigindo medidas 

governamentais eficientes para reverter o quadro de analfabetismo. 

TABELA 1 

NEÓPOLIS 

ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO 

1991/2000 

% 

TOTAL HAB. 
 

ALFABETIZADA NÃO-
ALFABETIZADA

SITUAÇÃO  

1999 2000 1999 2000 1999 2000 
RURAL 12.287 8.092 33 43.39 67 56.61 
URBANA 9.124 10.501 56 67.49 44 32.51 
TOTAL 21.411 18.593 43 57 57 43 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 1991/2000 

Em Sergipe, a rede de serviços de saúde obedece a uma lógica em que os centros, 

postos de saúde e hospitais estão distribuídos, ocultando as aspirações sociais da 

população, sendo uma mediação e um meio que viabiliza o controle de grupos de poder. 

A inadequada estrutura de saúde do interior faz com que os usuários procurem a 

capital para receberem atendimento, causando um desvio na porta de entrada do sistema 

que deveria ser através do atendimento ambulatorial. 

Dos 50 hospitais existentes em Sergipe 36% estão localizados na capital. No 

interior do Estado, apenas o município de Lagarto apresenta situação menos desfavorável, 

com 6% dos hospitais. Em Neópolis há um hospital que faz internações de clínica médica, 

obstetrícia e pediatria. 
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Com relação ao número de leitos, a centralização é ainda maior, pois Aracaju tem 

63% dos leitos existentes no Estado, atendendo a maior parte da população sergipana. O 

município de Neópolis possui 20 leitos (-1%), com uma relação de menos de 2 leitos/1000 

habitantes. Aracaju, com uma população de 402.231 habitantes (IBGE, 19912) dispunha de 

2352 leitos, apresentando uma proporção de 5,8 leitos/1000 habitantes, superior à 

preconizada pela OMS que é de 4,5 leitos/1000. No entanto, o que se observa é uma 

superlotação nos hospitais públicos porque grande parte desses leitos é de apropriação 

privada, o que acarreta distribuição desigual dos leitos, deixando os hospitais públicos como 

os únicos disponíveis para atender a população de todo o Estado. 

Os empregos médicos também se encontram espacialmente concentrados na 

capital que possui 73% dos 2.201 existentes no Estado. Enquanto em Aracaju havia em 

1991 248,5 hab/médico, em Neópolis essa relação era de 1784,25 hab/médico. A 

recomendação da OMS (Organização Mundial da Saúde) é de 1 médico para cada 1000 

habitantes. No Brasil, a média é de 1/710, sendo que na região Sudeste essa relação é de 

1/537 e a Nordeste é de 1/1260 (CARVALHO, 1991, p.47). 

É importante salientar que a presença desses serviços de saúde não significa que 

toda a população tenha acesso aos mesmos. Para os excluídos socialmente, resta apelar 

para a sabedoria popular ou para a passividade diante da doença. 

Em Neópolis, os postos e centros de saúde funcionam precariamente, distantes de 

uma prática de saúde voltada para a valorização da vida. As condições materiais de 

funcionamento são quase inexistentes, resultando numa procura pelo hospital ou a 

Secretaria Municipal de Saúde (47% e 25% respectivamente). Os postos mais bem 

estruturados apresentam uma procura significativa (15% em Betume e 8,5% em Pindoba), o 

que demonstra que a população encaminha-se até o posto quando este oferece condições 

de atendimento. Os postos dos povoados Mussuípe e Alto do Santo Antônio são pouco 

procurados (2% dos entrevistados cada um) dada a carência de funcionários, médicos e 

materiais indispensáveis ao atendimento básico (Tabela 2) 

TABELA 2 

NEÓPOLIS 

PROCURA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

1998 

Para onde se dirige Nº % 
Hospital 22 47 

                                                 
2 A população de Aracaju é atualmente de 461.534 habitantes (Censo demográfico, 2000) 
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SMS 12 25 
Posto de Betume  7 15 
Posto de Pindoba  4  8,5 
Posto de Mussuípe  1  2 
Posto de Alto Stº Antônio  1  2 
Total 47 99,5 
Fonte: Pesquisa de Campo – jan/98 

A interiorização da atenção básica trouxe uma mudança significativa na organização 

sócio-espacial, redirecionando os fluxos populacionais e alterando as relações entre os 

municípios vizinhos. Tradicionalmente, as relações dos povoados: Cacimbas, Mussuípe e 

Mussuípe Cohab eram realizadas com as cidades de Propriá/SE e Penedo/AL por estarem 

mais próximas do que a cidade/sede de Neópolis. A população sempre buscou os serviços 

no município vizinho (Propriá), especificamente os de saúde, mas à medida que se impôs a 

municipalização, o movimento populacional foi freado e o atendimento não está sendo feito, 

forçando a população dirigir-se até Neópolis, com um custo de transporte maior. Com isso, 

percebe-se que a influência de Neópolis sobre esses povoados é pequena. As unidades de 

saúde existentes não oferecem condições de resolutividade dos problemas da população 

que fica impossibilitada de procurar em outro município os serviços de saúde, pois com a 

municipalização os recursos destinam-se somente aos habitantes do município, 

constituindo-se numa cidadania restringida aos limites municipais. 

Por outro lado, a área de influência de Propriá se estende além de seus limites, 

atendendo uma demanda espontânea, uma vez que 

a população, inteligente que é, na busca pela sobrevivência, procura 

atenção a seus problemas de saúde considerando as distintas modalidades 

de acessibilidade dos serviços, estabelecendo, assim, áreas de influência 

dispersas (UNGLERT, 1994, p.224). 

A rede de serviços, determinada por critérios alheios aos interesses da população, não 

é criada sobre um espaço neutro, mas produzido para atender as exigências do sistema de 

produção, refletindo uma espacialidade gerada pela ótica da produção e consumo dos 

serviços de saúde. 

O predomínio do sistema hospitalocêntrico é confirmado à medida que faz parte de 

uma conjuntura que determina a ineficiência da rede básica ao mesmo tempo em que 

reforça as funções hospitalares em que o desenvolvimento técnico e científico está 

concentrado. 

A mudança desse sistema em municípios pequenos como Neópolis está na 

reestruturação dos postos de saúde, criando uma rede de postos-satélites vinculados a 

unidades de maior complexidade. O posto situado no povoado Pindoba poderia transformar-
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se numa unidade de saúde capaz de atender todo o oeste do município, oferecendo 

serviços voltados para a promoção da saúde e prevenção de doenças, apoiados pelos 

médicos e/ou enfermeiros. 

O posto situado no povoado Betume, que é a maior unidade de saúde situada na zona 

rural, deveria ser estruturado para a consolidação da interiorização das ações de saúde no 

município, servindo de apoio à equipe do PSF. Com a interiorização da saúde, as 

necessidades coletivas da população seriam alcançadas através da identificação dos 

problemas e da abertura de um canal de participação popular que atenda as reivindicações 

da população. 

Para a organização do sistema local de saúde devem ser consideradas as relações já 

existentes entre a população dos municípios e estabelecer parcerias que possam viabilizar a 

implantação de um modelo assistencial regionalizado, com retorno social e atendimento de 

uma demanda coletiva. Nesse caso, o problema se caracteriza por uma baixa atenção à 

saúde oferecida por Neópolis associada à questão da distância que reforça a procura pelos 

serviços em Propriá. Soma-se a esses fatores, a falta de condições materiais de existência 

da população ali residente. 

A análise feita por LEFEBVRE sobre o direito à cidade permite uma reflexão sobre o 

que significa o direito do cidadão que para este autor 

el derecho de los ciudadanos, ciudadanos urbanos, y de los grupos que 

ellos constityen (sobre la base de las relaciones sociales) a figurar em todas 

lãs redes y circuitos de comunicación, de información, de intercambios (...) 

el hecho de excluir de lo ‘urbano’ grupos, clases o individuos, viene a ser 

como excluirlos también de la civilización, si no de la sociedad (1976, p.18-

19). 

É portanto, necessário que a cidade ofereça ao cidadão a possibilidade de afirmar-se 

enquanto indivíduo e enquanto coletivo, para a realização de si mesmo e também da vida. 

As aspirações sociais da população quanto às questões que tratam da saúde apontam 

para a realização da atenção básica que resolveria seus problemas imediatos. O desejo da 

população no que se refere aos serviços de saúde está voltado para o tratamento clínico, 

pois 66% dos entrevistados gostariam de ter médico disponível. A resolução do problema do 

transporte é outro fator essencial para a melhoria da saúde da população, visto que 15% 

dos entrevistados afirmaram que melhoraria o atendimento se tivesse facilitado o meio de 

transporte (tabela 3). 

TABELA 3 
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NEÓPOLIS 

EXPECTATIVA DA POPULAÇÃO QUANTO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

1998 

Atendimento desejado Nº % 
Médico 31 66 
Transporte  7 15 
Não sabe  6 12,7 
Está bom  2 4,2 
Médico em casa  1 2,1 
Total  47 100 
Fonte: Pesquisa de Campo - jan/98. 

Apesar de reconhecer a falta da atenção básica de saúde, a população não reconhece 

a saúde como um direito, e privada de sua cidadania, vive em estado de manipulação 

constante e destituída da compreensão de que seu direito à saúde não é uma concessão 

dos que têm poder. 

Considerações finais 

Embora a saúde apareça em primeiro lugar nas prioridades das políticas sociais dos 

governos, de fato, funciona quase sempre, como um mecanismo de angariar votos e 

estabelecer convênios baseados na pobreza e ausência de condições locais de resolução 

dos problemas. A mudança para que ocorra realmente, implica, sobretudo numa 

visão política, de que participar na construção de seu espaço de vida, mais 

do que receber presentes das ‘autoridades’, constitui uma condição 

essencial de cidadania. Implica uma visão institucional, menos centrada nas 

‘pirâmides’ de autoridade, e mais aberta para a colaboração, as redes, os 

espaços de elaboração de consensos e processos horizontais de interação. 

Implica finalmente numa visão centrada no homem, na qualidade de vida, 

na felicidade do cotidiano, e um pouco menos nas taxa imediatas de retorno 

(DOWBOR, 1998, p. 367) 

A possibilidade de participação efetiva da comunidade se dará à medida que as 

informações e a educação forem democratizadas, permitindo que a população compreenda 

que a gestão e organização do seu território são um direito e um dever de todo cidadão. A 

partir da descentralização, compreendida aqui como a possibilidade de governabilidade 

local, se restitui ao cidadão o direito de decidir sobre o seu dia-a-dia e a qualidade de vida. 

Para que isso ocorra é necessário que a população esteja organizada, abandone a idéia de 

que o Estado e/ou os “políticos” são os responsáveis pelas decisões e pelos caminhos a 

serem seguidos. 
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A partir da saúde e do exercício participativo está se gestando uma explicitação das 

condições de igualdade social. O canal foi aberto com a municipalização da saúde. No local, 

a proximidade entre os atores sociais envolvidos dá legitimidade a formação de redes 

horizontais, solidárias que a partir da contigüidade territorial da esfera local, se estenderão 

para as demais escalas. Assim, “o interesse social suplantaria atual precedência do 

interesse econômico e tanto levaria a uma nova agenda de investimentos como a uma nova 

hierarquia de gastos públicos, empresariais e privados” (SANTOS, 2003, p. 148). 

A saúde se traduz numa reivindicação mais abrangente e guarda em si um elemento 

potencialmente revolucionário – entendido como instrumento essencial para a conquista da 

liberdade e como possibilidade de enfrentar a pobreza - e de consenso – direito pelo qual 

pode se unir um conjunto de forças, formando alianças capazes de empreender a luta para 

a sua conquista. 

Enfim, a municipalização poderá representar uma mudança na correlação de forças, 

pois abre a possibilidade de controle social e ao fechar as portas para controlar a demanda 

espontânea pode abrir um caminho para o exercício da cidadania, com a população 

exigindo assistência cada vez melhor e maior. 
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