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Resumo 

A participação da sociedade nas políticas públicas é um direito constitucional dos brasileiros e 

indispensável para garantir a construção de um país igualitário e democrático. Partindo desse 

princípio, este artigo objetiva verificar se a participação social no Conselho Municipal de Saúde 

de Paraíba do Sul - RJ (CMSPS) tem se dado conforme rege a Lei nº 8.142 de 1990. Para 

cumprir esse objetivo foi realizada uma pesquisa exploratório utilizando-se como 

procedimentos para coleta de dados a aplicação de uma realizada entrevista à população do 

município de Paraíba do Sul, revisão das atas do CMSPS, conversa com servidores das UBS e 

usuários do sistema. Através de uma revisão bibliográfica, comparou-se as ações e dificuldades 

que os Conselhos Municipais de Saúde no Brasil enfrentam com o que ocorre no CMSPS. Os 

resultados obtidos demonstram que grande parte da população de Paraíba do Sul pouco conhece 

sobre o CMS e/ou seu funcionamento, tal constatação também é verificada nos demais CMS 

do Brasil. 
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1 Introdução 

A participação popular é um princípio básico para o funcionamento de uma 

democracia. No Brasil, que possui uma democracia relativamente jovem, observa-se uma 

crescente movimentação que busca aumentar a presença dessa participação nos mais variados 

assuntos nacionais, principalmente naqueles dizem respeito às decisões que influenciarão a vida 

de todo povo (SANTOS, 2010). 

Pela Lei n° 8.142 de 28 de dezembro de 1990, que criou o Sistema Único de Saúde 

(SUS), foram estabelecidas e criadas condições para que a comunidade em geral participasse 

da gestão desse sistema. Isso ocorreu graças à mobilização da sociedade civil que acabara de 

vencer um período ditatorial. Mesmo assim, o que se percebe é que decorrido mais de 30 anos 

grande parte da população ainda desconhece a importância de sua presença nas tomadas de 

decisões.  

Com relação à saúde pública, data de 1937 o surgimento do primeiro conselho de saúde 

nacional, em tempo somente com membros do governo. Entretanto, a partir de 1979 começa-

se a perceber um aumento popular nesses conselhos, mas ainda de maneira tímida e com espaço 

restrito (BRASIL, 2002). 

A participação política, entretanto, observa limites. A organização social 

contemporânea tornou-se de tal forma complexa que o exercício direto do governo pela 

população, reunida em assembleias a fim de definir a vontade comum e as políticas necessárias 

a fim de viabilizá-la, pode ser considerado uma utopia. A exacerbada ampliação do volume 

populacional e a extensão dos direitos de cidadania, o individualismo capitalista que leva os 
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homens a dedicarem-se prioritariamente aos negócios privados, o desinteresse político e a 

consequente falta de informação acerca do que se passa na esfera pública são alguns dos fatores 

sociais contemporâneos que desafiam o ideal de autogoverno (DIAS, 2005, p. 5) 

O que se vê, desde então, é uma busca pela participação paritária da população nesses 

conselhos, uma vez que ainda mesmo havendo normas que garantam isso, observa-se que a 

população ainda tem pouco espaço na tomada de decisões, muitas vezes por sua própria 

ignorância ou desinteresse. A cultura clientelista, a descrença no Estado, a falta de tempo da 

população, e a dificuldade de acesso à coisa pública também são obstáculos a serem superados. 

Hoje, no Brasil, apesar da democracia política tão almejada, convive-se com a 

desigualdade social e péssimas condições de vida. Essa situação leva a uma descrença no Estado 

e em qualquer possibilidade de mudança, fato que, conciliado a valores neoliberais 

incorporados pela sociedade, cria uma visão imobilizadora que tende a reproduzir as injustiças 

e não as transformar. Uma questão que abala significativamente a possibilidade de constituição 

dos sujeitos sociais são as políticas públicas neoliberais de caráter compensatório e não 

preventivo e redistributivo, focal e não universal (STOTZ, 1995, apud COELHO, 2012, p.141). 

Essa participação no processo de tomada de decisões se dá através dos Conselhos 

Municipais, dentre eles os Conselhos Municipais de Saúde, o que torna esses conselhos 

instâncias privilegiadas na proposição, discussão, acompanhamento, deliberação, avaliação e 

fiscalização da implementação da Política de Saúde. Então, dada a importância dos conselhos 

municipais de saúde, qual seria o motivo da baixa participação popular no Conselho Municipal 

de Saúde de Paraíba do Sul e como isso afeta o funcionamento do mesmo? 

O objetivo desse trabalho é analisar a participação da sociedade na saúde pública da 

cidade de Paraíba do Sul e em especial o conhecimento da população em relação ao Conselho 

Municipal de Saúde. Para isso foi realizada uma pesquisa de campo onde intenta-se verificar 

junto aos usuários como andam os serviços de saúde no município, se existem reclamações e 

como os usuários buscam ajuda nesses casos. Também visa-se relacionar a situação do CMSPS 

com os demais Conselhos de Saúde em âmbito nacional através de uma revisão bibliográfica 

acerca do tema.  Em contato com os conselheiros, busca-se apurar a participação social do ponto 

de vista destes e que ações são propostas para aproximar o Conselho dos cidadãos. Ademais, 

deseja-se indagar se a participação dos membros é ativa e crítica, se todos compreendem seu 

papel e o desempenham democraticamente buscando melhorias para a saúde da população. 

Para alcançar os resultados pretendidos foram verificadas algumas atas das reuniões 

do CMSPS no período de dezembro de 2015 à abril de 2017, a fim de verificar se as reuniões 

estão acontecendo regularmente e se estão alcançando a quantidade necessária de 

representantes da população. Para apoiar a pesquisa, além da pesquisa de campo, foram 

realizadas revisões bibliográficas em artigos que tratam sobre o tema e um questionário de 

pesquisa online (Google Docs). O questionário visa identificar questões sobre o conhecimento 

dos cidadãos acerca das atividades do Conselho, o local da reunião, se já participaram ou tem 

vontade de participar, onde buscam ajuda quando precisam de algo relacionado à saúde pública. 

E partindo desse resultado, colaborar com os conselheiros direcionando-os para traçarem planos 

em busca de apoio e maior participação da sociedade.  

O artigo está estruturado em seis capítulos. O primeiro capítulo é a introdução cujo 

objetivo é situar o leitor no contexto apresentado deixando claro a importância do tema tratado 

e os objetivos que se pretende alcançar. O segundo capítulo é o referencial teórico onde foi 

realizada uma revisão da literatura que trata do tema em alguns municípios no Brasil. O terceiro 

capítulo são os procedimentos metodológicos, aqui foi mostrado os procedimentos utilizados 

para realizar a pesquisa, como coleta e análise dos dados. Os dados encontrados foram cruzados 
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e comparados com os dos outros municípios no quarto capítulo que é o desenvolvimento. No 

quinto capítulo foram apresentadas as considerações finais e por fim, no sexto capítulo é 

apresentada as referências bibliográficas. 

 

 

2 Referencial Teórico 

Para melhor entendimento sobre as atividades do Conselho Municipal de Saúde de 

Paraíba do Sul e suas dificuldades em alcançar seu propósito, é preciso abordar assuntos sobre 

como surgiu a questão da participação social e os conselhos municipais, bem como os conselhos 

municipais de saúde no Brasil.  

 

2.1 Os conselhos municipais e a participação social 

A participação social no controle das políticas públicas introduzida pela Constituição 

Federal de 1988 traz consigo um papel importante na criação de novos sujeitos políticos, que 

passam de apenas usuários para cidadãos de direito, transformando a cultura clientelista e 

submissa em participativa, comprometida com o bem-estar social e fiscalizadora das ações e 

dos serviços prestados pelo Estado. Entretanto somente a partir de 1990 com a instituição das 

Leis nº 8.080/90 e 8.142/90 que a participação da comunidade foi formalmente regulamentada.  

No planejamento participativo, cada participante traz uma nova contribuição para o 

processo de discussão. Neste sentido há uma grande diversidade de ideias (sic), metas, tarefas, 

habilidades e representações (onde os participantes representam distintos setores da sociedade: 

público, privado, científico, etc.), o que possibilita que os problemas sejam analisados sob 

diferentes pontos de vista. Neste sistema podem-se observar as seguintes características: i) 

diversidade de participantes e interesses; ii) aumento na interação entre os participantes e entre 

eles e os instrumentos de suporte a decisão; iii) alteração no método e processo de planejamento, 

já que neste caso o processo de planejamento está intimamente associado ao contexto político 

da cidade (MAGAGNIN, 2008, p.18). 

Quando demandas populares defendidas por canais de participação transformam-se 

em políticas públicas, este é o sinal mais claro de que a pressão dos participantes tem 

conseguido interferir na decisão dos representantes na esfera estatal, atingindo seu objetivo 

original. A eficácia da participação tende a produzir um efeito feedback, na medida em que 

estimula e reforça a participação dos indivíduos. Aumentada e fortalecida, a participação 

política tende a produzir efeitos ainda mais significativos sobre as decisões dos representantes, 

em função da pressão que é exercida sobre os mesmos (DIAS, 2005, p.4). 

Nos serviços públicos de saúde é através dos Conselhos Municipais de Saúde - CMS 

que os cidadãos conseguem participar dos planejamentos e acompanhar a execução dos 

serviços, conforme atribuído no art.1º, inciso II da Lei nº8.142/90: 

§ 2° O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão 

colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, 

profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no 

controle da execução da política de saúde na instância correspondente, 

inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão 
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homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do 

governo (BRASIL, 1990). 

Os CMS aproximam os cidadãos dos responsáveis por planejar e administrar os 

serviços, o que colabora para um serviço que atenda realmente às necessidades dos usuários 

tornando-se mais eficiente. Labra (2002) diz que as associações comunitárias ocupam papel 

central nesse contexto e são os conselhos os responsáveis por esse elo entre as políticas públicas 

e a comunidade. O autor enfatiza o crescimento das políticas sociais na área da saúde, como 

essa contribui para a formação de redes de intercâmbio fundados em laços de solidariedade, 

confiança e cooperação, o que contribui para o fortalecimento da democracia.  

Rolim, Cruz e Sampaio (2013), afirmam que os cidadãos ao transferirem poderes aos 

seus representantes definem uma carga de participação da sociedade nas decisões sobre 

políticas públicas, ressaltando que estes responderão aos interesses do coletivo. Buscando 

assegurar que os gestores públicos se comprometam com a excelência na concepção e 

implementação dos programas, projetos, ações e serviços públicos de saúde. Sendo assim, 

existem dois lados de controle, um no sentido de vigilância e responsabilização e outro no 

sentido de efetividade e compromisso com a coisa pública. 

Na avaliação de analistas contemporâneos registra-se a falta de interesse e informação 

do cidadão comum acerca dos negócios públicos, fruto, muitas vezes, do individualismo 

característico das sociedades modernas de corte igualitário, o que se constitui em um obstáculo 

à participação política. Apatia e ignorância política são, portanto, os sintomas de uma sociedade 

formada por indivíduos que perderam a capacidade de fazer uso público de sua razão 

(TOCQUEVILLE, 1987, apud DIAS, 2005, p.6). 

Sabe-se que são grandes os desafios quando tratamos de assuntos relacionados a saúde, 

e neste contexto os Conselhos tem papel importante principalmente em países como o Brasil, 

que carrega uma cultura patrimonialista, submissa e clientelista. As propostas trazidas pelos 

CMS são bastante comprometedoras, mas ainda existem algumas fragilidades no sistema como 

a pouca participação da comunidade, o despreparo dos membros do Conselho e o atraso no 

repasse orçamentário. 

Santos (2010) identifica os problemas existentes no funcionamento dos conselhos e 

analisa o nível de conhecimento dos seus conselheiros. Foi observado por ele que as 

manifestações nos Conselhos, muitas vezes são de caráter individual de determinados grupos 

em detrimento dos interesses coletivos. Segundo ele o que se vê no Brasil afora, são Conselhos 

Municipais de Saúde, com caráter apenas consultivo e homologador de decisões das quais eles 

não participam das formulações, e não, deliberativo como preconizado. Os Conselhos não 

conseguem desempenhar seu real papel, que é fazer valer os direitos de todos. A falta de 

capacitação dos representantes dos Conselhos é segundo o autor um dos maiores obstáculos 

para o seu bom funcionamento. 

Um aspecto importante é que os conselheiros representantes de usuários, por não 

dominarem o jargão técnico, são muitas vezes impedidos de realizarem a discussão proposta 

pela gestão por não terem o mesmo embasamento teórico; é a lógica instrumental da burocracia 

que legitima o poder das coalizões políticas e priva os sujeitos da participação (FIGUEIREDO, 

2013). 

Labra (2002) aponta ainda outro fator que compromete a atuação dos conselhos, que é 

o fato de serem pouco conhecidos pela população e a falta de divulgação de suas atividades e 

iniciativas para a comunidade. Tal situação faz com que a população não compreenda os 

objetivos, as funções e a atuação do conselho, tornando o resultado final pouco aceito nos 

processos decisórios locais.  
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A gravidade maior da falta de transparência, nesse caso, está no fato de que a 

Sociedade Civil precisa ter acesso às informações sobre os Conselhos para poder consolidar a 

ideia de participação que eles propõem. É evidente que diante da ausência de informações sobre 

o local das reuniões, as pautas, os calendários, os conselheiros, dentre outras coisas, a 

participação fica prejudicada (ANTONIETTO, 2014). 

Embora esteja prevista na lei, a participação social é um processo, em permanente 

construção, que comporta avanços e recuos e, por muitas vezes, depende de ampla mobilização 

da comunidade na defesa de seus direitos (ROLIM et al., 2013). 

Estudiosos como Kruger (2000) defendem a ideia de que a conscientização e a 

participação popular nas tomadas de decisões é primordial para a cidadania. Segundo ele os 

Conselhos de Saúde são um espaço deliberativo da máquina político–institucional do SUS, é 

um instrumento privilegiado para fazer valer os direitos dos cidadãos, rompendo com as 

tradicionais formas de gestão e possibilitando a ampliação dos espaços de decisão e ação do 

poder público. Estas instâncias impulsionam a constituição de esferas públicas democráticas, 

transformando–se também em potenciais capacitadores dos sujeitos sociais para processos 

participativos mais amplos de interlocução com o Estado. Em estudos o autor observa que 

muitos representantes dos usuários se mostram distantes do processo maior de gestar e 

institucionalizar o SUS, e estando na função de realizar o controle social dessa política por meio 

de sua participação no Conselho, não conseguem sentir-se como parte integrante e estabelecer 

uma interação comunicativa e interlocução pela falta de conhecimento nessa área, não existe 

um domínio entre os usuários sobre o suporte legal. 

A construção de uma pedagogia política que favoreça a emergência da democracia 

participativa e venha instrumentalizar a sociedade civil para participar de seus diferentes 

espaços organizativos, dentre eles os Conselhos, pode possibilitar a construção de uma nova 

cultura política, em que os indivíduos possam dar um outro significado as suas ações e as ações 

do poder público, no sentido de superar nossa herança patrimonial (KRUGER, 2000). 

 

2.2 Os Conselhos Municipais de Saúde no Brasil 

A invisibilidade dos Conselhos de Saúde pelo país tem se mostrado como grande 

empecilho para a prática da cidadania e o controle social. Pode-se observar que o problema da 

baixa divulgação das reuniões do Conselho e o despreparo dos conselheiros se repete em 

diferentes municípios.  

Silveira (2013) ao estudar o CMS de Florianópolis-SC, observou problemas como a 

falta de quórum nas reuniões que atrasa as votações e decisões do conselho, a falta de resposta 

dos problemas que devido a demanda da pauta são lançados e não conseguem respostas nem 

indícios que serão discutidos, a falta de conhecimento dos conselheiros que não entendem ou 

não puderam apreciar o processo de prestação de contas e os representantes dos usuários que 

por estarem muito tempo no conselho não opinam nem acrescentam nada. Outro fator 

observado pela autora foi a inexistência da participação de setores importantes da sociedade, 

ou de alguns setores que mesmo tendo um representante no conselho, este não se manifesta, 

sugerindo que a simples participação no conselho não assegura a efetividade da ação. 

Medeiros e Noronha (2016) ao analisarem o CMS de Parintins-AM, encontraram 

algumas questões que dificultam o funcionamento do conselho, como a falta de autonomia e 

organização do Conselho, estrutura física, política, coronelista e clientelista, baixa qualificação 

técnica dos conselheiros e representantes da sociedade civil e até mesmo falta de interesse da 

sociedade em geral de participar. 
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No CMS de Biguaçu-SC, Garcia (2013) após estudos constatou que das 27 reuniões 

realizadas no período de março de 2009 a março de 2012, somente em 17 houve o cumprimento 

da paridade e a efetiva participação dos usuários conforme determinado. Foram encontrados 

também problemas como a falta de infraestrutura e de divulgação das reuniões para a sociedade, 

ausência de conhecimento prévio dos assuntos que seriam pautas da reunião, ausência de 

secretaria executiva e o não cumprimento das leis que regulamentam o funcionamento do 

conselho. Além dessas questões enfrentadas pelo Conselho de Biguaçu, Garcia (2013) verifica 

também que embora o controle social seja um dos fatores mais importantes para o sucesso na 

implementação do SUS a sociedade civil representada através da participação dos usuários, por 

falta de capacitação e mesmo conscientização, não exerce efetivamente seu papel. 

No município de Ribeirão Preto -SP, Miwa, Serapioni e Ventura (2017) observaram que 

apesar de os conselheiros afirmarem que divulgam os dias das reuniões, horários, as atividades 

do conselho e demais informações por meio de cartazes ou “boca a boca”, os resultados 

encontrados por eles não confirmam a existência dessas formas de divulgação. Em nenhum 

momento da pesquisa, foram observados anúncios, cartazes ou mesmo divulgação “boca a 

boca” com os usuários que não fossem os próprios conselheiros. Tal comportamento corrobora 

a manutenção da invisibilidade dos conselhos locais entre a comunidade em que se encontram. 

(MIWA et al, 2017) 

Ainda, segundo Miwa, Serapioni e Ventura (2017) os usuários desconhecem seus 

representantes no Conselho e durante as reuniões não foi verificada a presença espontânea de 

usuários. Foi levantado por eles também que a baixa resolutividade no atendimento das 

demandas gera “silencio”, diminuindo a visibilidade e reconhecimento por outros atores, órgãos 

ou instituições. Questões como a baixa divulgação das reuniões, funções e atividades dos 

conselhos locais de saúde colaboram para a produção de sua invisibilidade. 

Silva (2015) ao pesquisar sobre a governança no município de Barra Mansa-RJ concluiu 

através de entrevistas aos conselheiros que apesar do empenho deles ainda são necessárias 

algumas melhorias e aponta como motivos que impedem que o conselho seja eficaz e/ou 

eficiente no que diz respeito a participação popular na formulação das políticas públicas a pouca 

participação popular, a falta de publicização, a pouca capacitação e a falta de comunicação com 

o gestor. 

Em Seropédica-RJ, Azevedo (2016) constatou em sua pesquisa que as formas de 

participação social se dão através de denúncias recebidas pela ouvidoria e pelos agentes de 

saúde, e quanto à participação social, essa foi classificada como omissa e não participativa, 

somente os membros do Conselho comparecem. Ainda de acordo com alguns representantes 

do conselho a participação social não é vislumbrada nas reuniões, que é gerada pela falta de 

apoio dos gestores municipais na infraestrutura, na localização e na divulgação das reuniões. 

 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

A pesquisa apresentada caracteriza-se como pesquisa qualitativa. Segundo Maanen 

(1979, p.520), a pesquisa qualitativa objetiva traduzir e expressar o sentido dos fenômenos do 

mundo social, buscando reduzir a distância entre o indicador e indicado, entre a teoria e os 

dados, entre o contexto e a ação. Trata-se de uma pesquisa básica e exploratória, onde buscou-

se por meio de estudos compreender a importância da participação popular nas decisões 

referentes à política de saúde pública.  
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Foi realizada uma pesquisa não probabilística por conveniência, através de entrevista 

pessoal e um pequeno questionário, em anexo, com cerca de 60 usuários do SUS e moradores 

do município de Paraíba do Sul durante os meses de agosto e setembro de 2017. A ida à 

secretaria executiva do CMSPS aconteceu nos dias 12 e 14 de setembro de 2017, onde foi 

possível consultar as atas e o regimento interno. 

O questionário foi apresentado e respondido eletronicamente através da ferramenta 

Google Docs, a diferentes usuários, provenientes dos diversos bairros do município, de forma 

a compor uma amostra aleatória e bastante heterogênea possível, assim intentando representar 

a população total. Foi montado com perguntas relacionadas aos problemas indicados pelas 

pesquisas bibliográficas e análise das atas do conselho. O objetivo é verificar se a população 

tem conhecimento da existência do CMSPS, suas atribuições e importância para as decisões 

sobre a saúde do município. Também foi verificado se existe interesse da sociedade em 

participar das reuniões, se conhecem seu papel de representante e onde procuram ajuda para 

resolverem suas demandas em saúde. 

Também foram entrevistados com máxima liberdade alguns membros do Conselho 

com o objetivo de entender qual a participação da população nos processos, se estes estão 

entendendo e agindo de modo construtivo e crítico frente as decisões do conselho. 

 

 

Questões Referencial Teórico/Autor(es) 

Você sabe o que é 

o Conselho 

Municipal de 

Saúde? 

Labra (2002) aponta ainda outro fator que compromete a atuação dos 

conselhos, que é o fato de serem pouco conhecidos pela população e a falta 

de divulgação de suas atividades e iniciativas para a comunidade. Tal 

situação faz com que a população não compreenda os objetivos, as funções 

e a atuação do conselho, tornando o resultado final pouco aceito nos 

processos decisórios locais.  

 

Você sabe onde e 

quando acontecem 

as reuniões? 

Tem vontade de 

participar? 

Apatia e ignorância política são, portanto, os sintomas de uma sociedade 

formada por indivíduos que perderam a capacidade de fazer uso público de 

sua razão. (Tocqueville, 1987, apud Dias, 2005, p.6) 

 

Sabem como 

participar do 

CMS? 

A gravidade maior da falta de transparência, nesse caso, está no fato de que 

a Sociedade Civil precisa ter acesso às informações sobre os Conselhos para 

poder consolidar a ideia de participação que eles propõem. É evidente que 

diante da ausência de informações sobre o local das reuniões, as pautas, os 

calendários, os conselheiros, dentre outras coisas, a participação fica 

prejudicada (Antonieto, 2014) 

 

Qual o papel da 

população no 

CMS? 

Muitos representantes dos usuários se mostram distantes do processo maior 

de gestar e institucionalizar o SUS, e estando na função de realizar o controle 

social dessa política por meio de sua participação no Conselho, não 

conseguem sentir-se como parte integrante e estabelecer uma interação 

comunicativa e interlocução pela falta de conhecimento nessa área, não 

existe um domínio entre os usuários sobre o suporte legal. (Kruger, 2000) 

 



 
MODELO DE ARTIGO CIENTÍFICO 

9 
 

Onde apresentam 

suas demandas 

sobre saúde no 

Município? 

A baixa resolutividade no atendimento das demandas gera “silencio”, 

diminuindo a visibilidade e reconhecimento por outros atores, órgãos ou 

instituições. (MIWA et al, 2017) 

Desta forma, proporemos ações de melhoria na política de saúde pública, com intuito 

de que haja entendimento da população para que esta exerça seu papel de modo consciente e 

assim os objetivos do conselho sejam realmente alcançados. 

 

3.1 Procedimentos para coleta de Dados 

A pesquisa foi realizada em três etapas: revisão bibliográfica e pesquisa documental; 

pesquisa de campo e levantamento de campo; e análise dos dados. 

Foi realizada uma revisão bibliográfica nos repositórios Capes e Scielo relacionados 

ao tema Conselho Municipal de Saúde para identificar a participação popular nos diferentes 

municípios do Brasil, bem como as dificuldades encontradas para que o CMS funcione de forma 

plena. Tais conteúdos colaboram para o melhor entendimento do caso, direcionando a pesquisa 

e a embasando teoricamente. 

Além da análise das Leis nº 8.142/90 (Dispõe sobra a participação da comunidade na 

gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de 

recursos financeiros na área da saúde e dá outras providencias) e 8.080/90 (Dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento 

dos serviços correspondentes e dá outras providências), também foram analisados por meio de 

pesquisa documental, o Regimento Interno do Conselho Municipal de Paraíba do Sul e suas 

Atas no período de dezembro de 2015 à abril de 2017, com o objetivo de verificar a frequência 

de reuniões, a participação popular, a divulgação e a apresentação de propostas para melhoria 

relacionadas a esses temas. Após essas análises o trabalho foi posto em prática utilizando o 

método do estudo do caso. 

O estudo do caso é um método qualitativo que contribui para uma melhor compreensão 

dos fenômenos sociais, pretende-se com esse estudo conhecer a realidade, os fatores que levam 

a questão e o por que ele ocorre. Um estudo de caso é uma história de um fenômeno passado 

ou atual, elaborada a partir de múltiplas fontes de provas, que pode incluir dados da observação 

direta e entrevistas sistemáticas, bem como pesquisas em arquivos públicos e privados. (VOSS; 

TSIKRIKTSIS, FROHLICH, 2002, apud FREITAS e JABBOUR, 2011, p. 11). É sustentado 

por um referencial teórico, que orienta as questões e proposições do estudo, reúne uma gama 

de informações obtidas por meio de diversas técnicas de levantamento de dados e evidencias 

(MARTINS, 2008, apud FREITAS e JABBOUR, 2011, p. 11). 

Foi realizada uma pesquisa de campo onde foi verificado junto aos usuários como 

andam os serviços de saúde no município, se existe alguma reclamação como falta de 

medicamentos ou médicos e como buscam ajuda nesses casos. E junto aos conselheiros foi 

apurado como anda a participação social e se eles estão movendo ações para aproximar o 

Conselho dos cidadãos. Também foi questionado se a participação dos membros é ativa e 

crítica, se todos compreendem seu papel e buscam melhorias para todos democraticamente 

Para entender as situações do ponto de vista da população acerca do CMSPS foi 

realizada uma pesquisa a uma amostra da população. A seleção da amostra, não probabilística, 

se deu através de oferecimento para o preenchimento do questionário a indivíduos selecionados 

aleatoriamente para garantir uma representação da população de maneira mais ampla possível. 
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Os dados obtidos com o questionário foram recolhidos em uma planilha e posteriormente 

apresentado em gráficos de setores por sua natureza ser qualitativa.  

A análise dos documentos foi realizada através do questionário, das atas e das 

entrevistas, onde buscou-se compreender e extrair os dados relevantes que ajudassem a 

identificar a participação social no CMSPS. Buscou-se nos documentos informações sobre a 

participação, divulgação e interesse social em participar proativamente das reuniões. Tais 

informações foram cruzadas com os dados de outros municípios brasileiros a fim de se 

estabelecer conexão entre os problemas encontrados no CMSPS com os demais CMS. 

 

 

4 Conselho Municipal de Saúde de Paraíba do Sul 

Sabe-se que são grandes os desafios enfrentados quando tratamos de questões 

relacionadas à saúde brasileira. Com o advento do SUS em 1988 e sua estrutura regionalizada 

e descentralizada, os municípios assumiram seu papel como gestor da saúde pública local. 

Passou a ser dever dos Municípios, em parceria com os governos estadual e federal, garantir os 

serviços de atenção básica em seu território. A descentralização das ações de saúde e seu caráter 

participativo pode ser observada nos princípios do SUS (Universalidade, Integridade, Equidade, 

Participação Social e Descentralização). Desta forma a participação social é garantida 

constitucionalmente, sendo um direito e um dever da sociedade participar das gestões públicas 

em geral por meio de suas entidades participativas. Na Saúde, as principais formas de 

participação social são as Conferências e os Conselhos de Saúde, cabendo ao Poder Público 

garantir as condições necessárias para essa participação, assegurando a gestão comunitária do 

SUS. 

Os problemas no Sistema de Saúde Pública Brasileira continuam presentes no cotidiano 

da população, isto pode ser observado com as filas para marcação de consultas, a escassez de 

recursos financeiros, humanos e materiais para manter os serviços de saúde funcionando 

corretamente. Neste cenário, a saúde no município de Paraíba do Sul está entre as maiores 

preocupações da população, em conversa com os funcionários das UBSs pode-se perceber que 

faltam desde profissionais especializados a medicamentos e materiais médicos.  

O Município de Paraíba do Sul possui para atendimento primário 24 Unidades Básicas 

de Saúde – UBS distribuídas nos bairros conforme região e número de famílias atendidas; para 

atendimento secundário conta com a Policlínica Municipal Dr. Henrique Bastos Filho e o 

Hospital Nossa Senhora da Piedade. O atendimento primário realizado pelas UBSs, por estarem 

inseridos dentro dos bairros são os que melhores descrevem as dificuldades enfrentadas pela 

população. São nas UBSs que os usuários conseguem consultas que não sejam de urgência, 

recebem as orientações e encaminhamentos para consultas com especialistas quando 

necessário, pegam seus remédios, e demais procedimentos rotineiros como aferir pressão e 

medir glicose. Também são nessas Unidades que os usuários deveriam ser orientados a 

participarem das decisões tomadas nos serviços de saúde. 

A eficiência da saúde do município depende de maior entendimento e melhor gestão da 

saúde. Os Conselhos Municipais de Saúde foram idealizados para que a participação conjunta 

dos gestores públicos, profissionais da saúde, representantes de diferentes setores sociais e 

usuários garanta que as decisões sejam tomadas de maneira democrática e observando os 

interesses da sociedade como um todo. Entretanto, isso torna-se difícil pela existência do CMS 

ser desconhecida por grande parte da população. A participação é um princípio da democracia, 
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e para que o sistema de planejamento e participação alcance o êxito é necessário uma maior 

aproximação entre a comunidade e os serviços de saúde, de modo que todos compreendam o 

funcionamento do Conselho e saibam como e onde funcionam as reuniões em seu município. 

4.1  Composição do Conselho Municipal de Saúde de Paraíba do Sul 

O primeiro registro encontrado sobre o CMSPS foi um estatuto de 1992 que foi 

registrado em cartório em 1995. O CMSPS possui regimento interno, que disciplina o seu 

funcionamento conforme Lei Municipal nº3015, de 22 de outubro de 2013. As reuniões do 

CMSPS ocorrem ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente por convocação da 

Mesa Diretora ou mediante requerimento de 1/3 (um terço) de seus membros efetivos. Foi 

decido em Assembleia que estas reuniões devem ocorrer sempre na segunda quarta-feira do 

mês, às 9h na Policlínica do município. Essas reuniões são abertas ao público em geral e devem 

ocorrer com ampla divulgação datas das reuniões, bem como das ações e deliberações do 

Conselho, através da imprensa. 

Atualmente a secretaria executiva do CMSPS encontra-se em uma sala localizada na 

Policlínica Municipal Dr. Henrique Bastos Filho, no centro da cidade, onde são onde estão 

devem ser arquivados os documentos do CMSPS. Quanto a composição do CMSPS, este conta 

com 16 conselheiros, com representação paritária, sendo 25% representantes do Poder 

Executivo e Prestadores de Serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos; 25% 

representantes de Entidades Representativas dos Trabalhadores na Área da Saúde e 50% 

representantes de Entidades e Movimentos Representativos de Usuários. Distribuídos conforme 

parágrafos do artigo quinto do Regimento Interno do CMSPS: 

Parágrafo Primeiro – Representantes do Poder Executivo serão em número de 

02 (dois). 

Parágrafo Segundo – Representantes dos Prestadores de Serviços em número 

de 02 (dois). 

Parágrafo Terceiro – Representantes de Entidades Representativas dos 

Trabalhadores da Área da Saúde serão em número de 04 (quatro). 

Parágrafo Quarto – Representantes dos Usuários serão em número de 08 

(oito), abrangendo representantes de entidades populares, representantes de 

trabalhadores e entidades da sociedade civil organizada, da área urbana e rural 

(CMSPS, 2013, p.2). 

 

 

A atual estrutura do Conselho Municipal de Saúde do município de Paraíba do Sul é 

composto dos seguintes membros abaixo relacionados, conforme o Quadro 1:  

 

Usuários Gestores Trabalhadores 

de Saúde 

Prestadores de 

Serviço 

Nº Total de 

Conselheiros 

8 2 3 3 16 

Quadro 1 – Composição do Conselho Municipal de Saúde do Município de Paraíba do Sul 

Fonte: elaboração própria a partir de dados coletados no CMSPS 
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As entidades participantes que tem representantes no conselhos são apresentados no 

Quadro 2. 

 

Usuários Nº de Representantes 

COMAMPS 2 

AMPARNI 2 

Paróquia São Pedro e São Paulo 2 

Loja Maçônica Amor ao Próximo 2 

Centro Espírita Antônio de Pádua 2 

Instituto Homem Novo – IHN 2 

Rotary Club 2 

Lar Vicentino 2 

 

Gestores Nº de Representantes 

Secretaria de Saúde 2 

Secr. Direitos Humanos 2 

 

Trabalhadores de Saúde Nº de Representantes 

CRO 2 

COREN-RJ 2 

CREFITO 1 

 

Prestadores de Serviço Nº de Representantes 

HTO Dona Lindu 2 

ADAPS 2 

Irmandade N. S. Piedade 2 

Quadro 2 – Entidades participantes do CMSPS. 

Fonte: elaboração própria a partir de dados coletados no CMSPS 

 

De acordo com o artigo 12 do Regimento Interno do CMSPS, é vedada a participação 

como representante dos Usuários e dos Trabalhadores da Área da Saúde, de qualquer pessoa 

com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, ou como Prestador de Serviços de 

qualquer espécie na área da saúde do Município. 

Em conversa com os funcionários das UBSs constatou-se que a população tem vários 

questionamentos, dúvidas, necessidades e reclamações que deveriam ser levadas ao 

conhecimento dos conselheiros para serem discutidas e estudadas junto com os cidadãos, mas 

por questões de falta de informação e/ou desinteresse dos usuários as reuniões do Conselho 

comumente não chegam a acontecer, como por exemplo, do mês de dezembro de 2015 até os 

três primeiros meses de 2016, as reuniões foram encerradas por falta de quórum. Pode-se 

observar no anexo as atas das reuniões.  

Sabendo desse elo forte entre UBSs e usuários, os conselheiros do Município de Paraíba 

do Sul estão buscando articular maneiras de aproximar e conseguirem a participação da 

população nas reuniões e decisões do Conselho de Saúde Municipal. Em 2016 foi levantado 

pelos conselheiros a falta de quórum em reuniões anteriores, mas somente em 2017 que o tema 

participação popular foi melhor colocado em pauta. Com um novo presidente, um novo prefeito 

e membros mais ativos, em janeiro de 2017 foi questionado nas reuniões (ata 360) a falta de 
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quórum. O novo presidente Sr. Raphael Borges Gomes propôs na reunião que o Conselho 

deveria ser visibilizado para que todos tenham conhecimento e para que a população tenha voz, 

desejando que o conselho tenha um quórum participativo e motivador. 

Em fevereiro de 2017 foi sugerido pelos conselheiros que cada UBS formasse um 

conselho local para fiscalizar as equipes, se os servidores estão cumprindo seus horários, 

atendendo bem a população, etc, que esta participação social seria interessante para o Conselho. 

Tal sugestão está prevista na Resolução 453, de 10 de maio de 2012. 

Contudo, o presidente sugeriu que o primeiro passo seria fortalecer o Conselho do 

Município para que as pessoas se conscientizassem de seus direitos e a partir daí participar do 

Conselho. Em março de 2017 o tema “Publicidade do Conselho” entrou em discussão como 

principal assunto a ser estudado. Foi criado um logotipo para o Conselho, uma página no 

Facebook (Conselho Municipal de Saúde de Paraíba do Sul) e um e-mail institucional. A 

criação da página no Facebook foi justificada pelo fato de atualmente grande parte da população 

ter acesso a esta rede social. Pode-se perceber que existe uma preocupação dos conselheiros em 

trazer a população para participar das reuniões, para que juntos consigam identificar os 

problemas existentes e direcionar os esforços para saná-los. 

4.2 Resultados da Pesquisa de campo 

A pesquisa foi realizada com intuito de verificar a participação da população no 

Conselho Municipal de Saúde de Paraíba do Sul, a amostra foi composta por pessoas de 

diferentes idades, sexo, classes sociais, cor e escolaridade, tornando-a a mais abrangente 

possível. Deste modo buscou-se a representação mais ampla dos cidadãos acerca dos assuntos 

elencados na pesquisa, os dados foram colhidos em diferentes locais da cidade de maneira a 

garantir a heterogeneidade da amostra.  

 

O gráfico 1 mostra que 85,4% dos entrevistados não sabem o que é o CMS, o que 

talvez seja um dos grandes complicadores para a participação da população e indica uma 

necessidade urgente de buscar soluções para que haja uma maior participação da sociedade de 

modo que as decisões tomadas satisfaçam ao maior número possível de cidadãos. 

 

 
Gráfico 1: Percentual de pessoas que responderam se sabem o que é o Conselho Municipal de 

Saúde. 

 Fonte: Própria autora, 2017.  
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Em um trabalho semelhante realizado no município de Florianópolis-SC, verificou-se 

que para a população para efetivamente participar desse processo de cogestão necessita adquirir 

conhecimentos da política pública de saúde para desenvolver o seu poder de controle sobre a 

efetivação desta política e da sua melhoria, o que para isso demandaria uma grande articulação 

em torno do projeto de conselhos locais de saúde, incluindo na pauta a educação para a 

participação e para o coletivo. (SILVEIRA, 2013).  

Em Parintim-AM observou-se que existe falta de interesse da população em participar 

do Conselho, e o problema persiste no município de Biguaçu-SC onde foi constatado que a 

conscientização é um fator que dificulta a efetiva participação. 

 

O Gráfico 2 indica que há um grande percentual (83,3 %) dos entrevistados que 

desconhecem onde e quando as reuniões do CMSPS acontecem, e as mesmas são realizadas no 

mesmo local, dia e horário há mais de seis meses. Tal fato indica que se houve alguma 

divulgação esta não alcançou grande parte população, assim é preciso reconsiderar os meios 

pelos quais a divulgação é feita.  

 

 
Gráfico 2: Percentual de pessoas que disseram saber quando e onde acontecem as reuniões do 

Conselho. 

Fonte: Própria autora, 2017 

 

 

Confirmando as dificuldades encontradas pelos conselheiros, como a falta de 

participação popular, baixa divulgação das reuniões e a representatividade dos grupos 

específicos e não da população como um todo, pode-se observar que um dos motivos para o 

baixo comparecimento dos cidadãos se dá porque boa parte da população entrevistada 

desconhece as atribuições do Conselho de Saúde, e dos que conhecem sua atividade apenas 

9,8%, aproximadamente, sabem onde acontecem suas reuniões. Existe uma carência de 

informações sobre o Conselho e sua divulgação, de local, data e hora de suas reuniões. 

Como percebe-se mais de 90% da população, da amostra, não sabe onde são realizadas 

as reuniões do Conselho, os próprios conselheiros relataram que as reuniões são marcadas com 

baixa divulgação até para eles, e em muitas delas não há quórum, chegando a impossibilitar a 

Assembleia. Ademais, os documentos da prefeitura não são acessados com facilidade pelos 

conselheiros o que causa grande dificuldade para a atividade de fiscalização. 
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Gráfico 3: Percentual de pessoas que disseram ter vontade de participar do CMS. 

Fonte: Própria autora, 2017. 

 

 

Grande parte dos entrevistados disseram ter vontade de participar das reuniões do 

Conselhos (Gráfico 3) de Saúde do Município, entretanto, como observado no Gráfico 4 

apenas 12,5% dos entrevistados sabem o que fazer para participar, o que mostra como o 

assunto é pouco debatido e apresentado aos cidadãos. 

No município de Barra Mansa-RJ, o interesse em participar do Conselho é muito 

menor, cerca de apenas 20% da população disse ter vontade de participar, alegando o 

desinteresse a motivos como falta de tempo e desconhecimento do Conselho. 

 

 

 
Gráfico 4: Percentual de pessoas que sabem como participar do CMS. 

Fonte: Própria autora, 2017. 
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Gráfico 5: Percentual de pessoas que conhecem o papel da população no CMS. 

Fonte: Própria autora, 2017. 

 

 

Conforme os dados coletados (Gráfico 5), cerca de 83% da população entrevistada 

sabe qual é o seu papel nestas reuniões, ratificando o fato de que é necessário uma articulação 

de todos envolvidos no sentido de a população conhecer mais sobre o Conselho e suas 

atribuições.  

 No Conselho Municipal de Barra Mansa essa situação se agrava, em torno de 75% dos 

entrevistados não entendem para que serve o Conselho de Saúde. 

 

E o Gráfico 6 indica que as demandas que naturalmente deveriam ser apresentadas ao 

CMSPS estão sendo levadas inadequadamente a outras instituições ou setores do executivo, 

que na grande maioria das vezes não possuem a devida atribuição para solucioná-las.  

Ao observar os usuários do sistema público de saúde entrevistados, confirmado através 

do gráfico, foi possível saber que a grande maioria dos problemas de saúde são levados ao 

conhecimento Secretaria de Saúde, e lá são rapidamente resolvidos. Quando não são resolvidos 

os cidadãos levam suas reivindicações para os vereadores ou grandes influentes políticos que 

tratam logo de resolver o problema.  

 

 

Gráfico 6: Local onde as pessoas indicaram apresentar suas demandas sobre saúde. 

Fonte: Própria autora, 2017 
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Parte dos entrevistados mostraram bastante interesse no assunto dizendo que buscarão 

se informar mais sobre o funcionamento do Conselho e demonstraram interesse em frequentar 

as próximas reuniões, o que é de extrema importância quando tratamos de algo que interfere na 

vida de todos. A participação da sociedade nas decisões está garantida no art.161 da lei orgânica 

do Município de Paraíba do Sul:  

 
Art. 161 - O Prefeito convocará anualmente o Conselho Municipal de 

Saúde para avaliar a situação do Município, com ampla participação 

2da sociedade e fixará as diretrizes gerais da política de saúde do 

Município. 

 

 

5.3  Discussão dos resultados apresentados 

Como ficou demonstrado, a população entrevistada de Paraíba do Sul não tem a 

participação necessária no CMSPS como deveria ocorrer para o seu pleno funcionamento, 

pouco conhecem as atribuições do Conselho e desconhecem o local, data e hora onde são 

realizadas as reuniões. Foi constatado também que o município não possui uma cultura 

participativa em relação às decisões públicas, existe um esgotamento por parte da população 

em acreditar que a saúde no município vá melhorar. A descrença nos serviços públicos e a baixa 

participação social prejudica a plena democracia.  

Dias (2005) fala sobre a teoria educacional da participação, onde a noção de bem 

público ou um sentimento comunitário possam ser adquiridos no exercício da própria 

participação. A autora diz que a participação seria a fonte para o desenvolvimento moral dos 

cidadãos no sentido de neutralizar o individualismo através de uma ampliação da integração 

coletiva e da empatia mutua entre os participantes. Da mesma maneira que a participação pode 

ser uma resultante da transformação institucional que beneficia o acesso da população às 

decisões públicas, invertendo o caminho que nasce na base social para pressionar a esfera 

política, o fortalecimento da cidadania pode vir a ser uma resultante da ação política dos 

indivíduos.  

Sendo assim faz-se necessário que medidas sejam tomadas no sentido de ampliar a 

participação e garantir que o CMSPS desempenhe suas funções em um panorama democrático 

como fora idealizado. A população precisa conhecer seu poder para poder mudar essa cultura 

apática, desacreditada da política e das decisões do governo. Para tanto, algumas sugestões que 

já ocorreram nas reuniões do próprio CMSPS devem ser colocadas em prática, como a 

organização de conselhos menores nas UBS, já que é nestas unidades há o contato mais próximo 

com as comunidades no que tange o setor da Saúde. 

O município também pode seguir o exemplo do Orçamento Participativo (OP) da 

Prefeitura de Porto Alegre, que implementado em 1989 tornou-se referência para o mundo. 

Considerado pela ONU uma das melhores 40 práticas de gestão pública, o OP serve de exemplo 

para todos que desejam conhecer as obras decididas pela população. Funciona da seguinte 

forma: o município é dividido em 17 Regiões e 6 Temáticas que discutem suas reivindicações 

e apresentam cada uma 4 prioridades, dentre as quais estão a saúde, educação, saneamento 

básico, lazer, e outros. Através de debates são atribuídas notas à cada prioridade e as 3 primeiras 

que obtiverem maior pontuação receberão os recursos. O município conta ainda com a ajuda da 

internet para divulgação, explicação, histórico, prestação de contas e acompanhamento dos atos 

referentes ao OP, através de um site. 
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Silva (2015) questionou sobre o uso da internet como possível substituição dos canais 

instituídos em lei para a participação, e concluiu que a internet é tida como meio de propagação 

das informações, e deve ser auxiliar na divulgação do Conselho, contudo pode-se perceber que 

ela não deve ser o único meio, as pessoas devem procurar outras formas de reivindicar seus 

direitos. É importante que a população procure os canais instituídos em lei, (conselhos de saúde, 

ouvidorias e sites de transparência), para exigirem seus direitos e entender melhor seus deveres. 

Caminhos alternativos podem fazer com que as cobranças não cheguem aos devidos 

destinatários e todo o trabalho seja em vão. 

No Brasil, a internet poderia ser utilizada como ferramenta para ampliar o processo de 

planejamento participativo nos municípios. Outro elemento que poderia contribuir para a 

ampliação do processo participativo está associado à utilização de novas tecnologias. Se as 

prefeituras recorressem à utilização de novas ferramentas computacionais ao invés da prática 

atual de reuniões presenciais pré-agendadas, talvez um número maior de participantes 

contribuísse para o planejamento municipal (MAGAGNIN, 2008, p.31). 

Ademais, é observado um crescimento cada vez maior das conexões interpessoais 

através das redes sociais, e talvez seja o momento do CMSPS desenvolver perfis e ambientes 

neste sentido, de modo a possibilitar a interação da população e até mesmo garantir o acesso às 

documentações, reinvindicações, decisões e pautas de reuniões. Este assunto já foi discutido 

pelo CMSPS, entretanto a implementação dessa medida ainda não se deu satisfatoriamente, 

como ainda podemos observar através dos dados coletados, onde ainda esse ano, temos grande 

parte da população que ignora completamente a existência do CMSPS. 

Há também de projetar canais de ouvidoria para o Conselho, pois um fato que foi 

observado na análise das atas (ATA 361 - CMSPS) é que as reuniões devem ocorrer sempre no 

mesmo horário e dia da semana, de certo o modo, isso impede que boa parte da população possa 

estar presente nas reuniões, em face de ser um horário comercial. Criando-se canais de 

ouvidoria, haveria possibilidade de a população apresentar reinvindicações ao conselho e até 

mesmo discutir assuntos mais simples mesmo sem poder estar presente nestas reuniões. 

Uma sociedade mais justa e democrática tem sua qualidade medida através da 

participação da sociedade nos processos de decisão e implementação das políticas públicas. A 

oportunidade, o acesso e a participação nas tomadas de decisão nos serviços públicos devem 

ser garantidos à todos independente de sexo, idade, raça, religião, nível escolar ou classe social. 

Conforme Dias (2005) “quanto mais direto for o exercício do poder político, mais acentuada 

será a capacidade democrática das instituições políticas, cujas decisões estarão mais próximas 

de traduzir a genuína vontade popular”.  
 

 

 

5 Considerações finais 

Portanto, ficou demonstrado através da revisão documental e dos dados obtidos nas 

entrevistas aos cidadãos e conselheiros que existe um distanciamento da população em relação 

às decisões tomadas no Conselho Municipal de Saúde do município de Paraíba do Sul. Grande 

parte dos cidadãos desconhece a existência do Conselho, tampouco suas atribuições.  

Atualmente o CMSPS precisa implementar ações para tornar a participação da 

população realmente efetiva. Ainda hoje grande parte da população, na amostra, desconhece o 

que é Conselho Municipal de Saúde, e muitas vezes as demandas que deveriam ser apresentadas 
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ao Conselho tomam outras vias e acabam não sendo resolvidas.  Ademais há uma descrença em 

relação ao Conselho, as dificuldades financeiras e a falta de apoio aos conselheiros tornam as 

respostas muito demoradas e pouco eficientes, contribuindo para a baixa participação social.  

Através da revisão bibliográfica, constatou-se que a falta ou discreta participação 

popular nos conselhos não é uma situação particular ao município de Paraíba do Sul – RJ, tais 

situações se repetem em todo o Brasil. Isso faz surgir a necessidade de uma mobilização 

nacional no sentido de inclusão de todos setores sociais nos processos de tomada de decisão, 

uma vez que que a omissão popular vislumbra-se como um importante fator, senão o principal, 

do aparecimento de casos de corrupção.  

Silva (2015) aponta que a participação popular nos processos democráticos forçarão a 

diminuição dos casos de corrupção e colocarão as políticas públicas realmente pareadas com as 

necessidades da população, assim restringindo os gastos do governo ao que realmente é 

primordial, utilizando os recursos públicos com eficiência e eficácia, e talvez até causando 

redução da carga tributária sobre a população. 

No caso do CMSPS, verificou-se que medidas que busquem a aproximação da 

população junto ao Conselho foram apresentadas em algumas reuniões, muito embora até a 

presente data nenhuma melhora nesse aspecto pudesse ser verificada. Por exemplo, na página 

criada no Facebook para o CMSPS o que se percebe é que as informação lá colocados não são 

atualizadas periodicamente, como se deveria, tampouco a página alcança satisfatoriamente a 

população, pois desde a sua criação a página só conta com 104 seguidores diante de uma 

população de 41.084 pessoas, segundo último levantamento feito pelo IBGE em 2010. 

Também observou-se através de atas do CMSPS que existe ainda a falta de 

esclarecimento de alguns membros do próprio conselho, que muitas vezes não possuem 

formação ou capacitação para desempenhar as atribuições que lhes são necessárias para o cargo, 

pois não é raro que seja necessário a análise de documentos técnicos e o mesmos apontam 

dificuldade ou incapacidade para fazê-lo. A situação ainda é mais grave com relação à 

população entrevistada, que além disso, em geral, também tem dificuldade no acesso aos 

documentos oficiais e às próprias reuniões do conselho. 

Aumentando a divulgação, instruindo os usuários, capacitando os membros do 

Conselho e fortalecendo a parceria entre governo e sociedade é possível uma melhoria na saúde 

municipal. Quando o Conselho encontra apoio da população torna-se mais assertivo, podendo 

analisar, discutir e aprovar questões que realmente fazem parte da realidade de todos, como 

também fiscalizar as ações e cobrar os repasses que muitas das vezes estão em atraso. É através 

da participação e do controle social que conseguimos melhores condições para o pleno exercício 

da democracia e a execução de suas atividades mais efetivamente. 

Desse modo, conhecida a importância do assunto e as limitações da pesquisa, torna-se 

necessário o desenvolvimento de estudos mais aprofundados sobre o tema para conhecer com 

maior detalhe o perfil da população, suas dificuldades, anseios e conhecimento acerca do 

CMSPS e a saúde no município. E assim traçar metas para que o CMSPS seja conhecido por 

todos, aproximando os cidadãos das decisões tomadas, e tornando a participação popular mais 

efetiva.  

Propostas da forma mais sutil possível, as sugestões para posteriores estudos são ideias 

de assuntos que não puderam ser explorados. Por esse motivo são apresentadas a fim de que no 

futuro o devido valor lhes seja dado (MENDES e TACHIZAWA, 2006) 
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Apêndice I – Roteiro da Entrevista relacionada ao Conselho de Saúde do Município de 

Paraíba do Sul – RJ 

 

1) Você sabe o que o Conselho de Saúde faz? 

(  ) sim  (  )não 

 

 

2) Você sabe quando e onde acontecem as reuniões do Conselho? 

(  )sim  (  )não 

 

 

3) Tem vontade de participar? 

(  )sim  (  )nãos 

 

 

4) Sabe o que fazer para participar do Conselho? 

(  )sim  (  )não 

 

 

5) Sabe qual é o papel da população nestas reuniões?  

(  )sim  (  )não 

 

 

6) Onde apresentam suas demandas sobre saúde no Município? 

         (   )PSF  

  (   )Secretaria de Saúde  

  (   )Prefeitura 

  (   )Conselho Municipal de Saúde  

  (   )Outros 

   

 


