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Resumo 
 

A proposta deste trabalho é analisar o processo de gestão participativa nas políticas de 
saúde, adotadas pelo poder público do município de Seropédica, no estado do Rio de 
Janeiro, a partir da detecção junto ao Conselho Municipal de Saúde (CMS), dos 
motivos de entrave para a sua efetiva participação e controle no desenvolvimento do 
Planejamento Estratégico orientado à Gestão de Saúde Pública do Município. Está 
baseado em pesquisa bibliográfica e na contribuição dos membros do referido 
Conselho, a partir da aplicação de questionários e entrevistas, que visam avaliar 
quantitativa e qualitativamente a participação social nas decisões estratégicas dos 
recursos destinados à gestão pública de saúde. Os resultados indicam a fragilidade de 
ordem conceitual e prática associada à adoção de estruturas e práticas voltadas a 
participação social na administração do sistema municipal de saúde e a necessidade da 
criação dos “Conselhos Locais de Saúde” como meio de efetivar a participação e 
controle social das políticas públicas de saúde. 
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1 – Introdução 

 

As discussões acerca do Controle Social na gestão de saúde pública no Brasil 

foram marcadas pela abertura política, com o fim do regime ditatorial, que 

proporcionou a Reforma Sanitária, dada a desigualdade no acesso aos serviços de 

saúde, a centralização e a desorganização dos recursos empregados nas ações de 

saúde. Embora as Conferências de Saúde tenham sido instituídas na década de 1930, 

somente em 1986, durante a VIII Conferência Nacional de Saúde, promovida pelo 

Ministério da Saúde, nota-se a representação de diferentes setores da sociedade, que 

resultou no relatório que orientou à elaboração da Carta Magna de 1988 e definiu a 

necessidade de Reorganização do Sistema Único de Saúde. 

Após a aprovação da Constituição de 1988, a saúde passa a ser direito do 

cidadão e dever do Estado, provido por um Sistema Único de Saúde (SUS), 

ressaltando a necessidade do controle social nas políticas de saúde. As Leis Orgânicas 
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de Saúde regulamentaram o SUS, visto como processo social em construção, além de 

institucionalizarem a participação social através de Conselhos e Conferências nas três 

esferas de governo. A noção de Conselho parte da ideia de que: 

[...] sua constituição é parte integrante do processo de democratização, pela 
via do fortalecimento do Estado e da sociedade civil, expresso 
fundamentalmente pela inscrição dos interesses das maiorias nos processos 
de decisão política. Inerente á tal movimento, encontra-se o desafio de 
construir espaços de interlocução entre sujeitos que imprimam níveis 
crescentes de publicização no âmbito da sociedade política e da sociedade 
civil, no sentido da criação de uma nova ordem democrática valorizadora da 
universalização dos direitos de cidadania (RAICHELIS, 2000, p.27-28). 

O Controle e a participação da sociedade têm papel fundamental na 

formulação das estratégias de execução, controle e efetivação dos princípios do 

Sistema Único de Saúde (SUS), motivo pelo qual, este trabalho tem como objetivo 

analisar o processo de gestão participativa das políticas de saúde do município de 

Seropédica/RJ.  

A escolha do tema está atribuída na importância da definição de políticas 

prioritárias à população, que têm exigências particulares nos instrumentos de 

organização e gestão, dada a sua complexidade, extensão e clientela distintos. 

Este processo de interação impõe desafios para a garantia do controle social 

sobre o SUS, para desenvolver este argumento vamos analisar os contextos históricos 

e sociais de institucionalização e efetivação das políticas de saúde. Nessa perspectiva, 

toma-se como ponto de partida o contexto histórico social do desenvolvimento das 

políticas de saúde desde a década de 1930, passando pela crise do modelo médico 

assistencialista na década de 1970, pela institucionalização do SUS, pela Lei Orgânica 

da Saúde (Lei 8.080/90) e pela formalização do direito universal à saúde inaugurado 

com a Constituição Federal de 1988, que traz ao Município uma dimensão crucial, 

com esta nova configuração. 

O objetivo deste trabalho é analisar o processo de gestão participativa nas 

políticas de saúde, adotadas pelo poder público do município de Seropédica, no 

estado do Rio de Janeiro, apresentando o contexto da gestão participativa nas 

políticas de saúde das estruturas institucionais, considerando a vontade política e as 
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reais necessidades de saúde da população, frente às ações implementadas nos 

contextos sociais, políticos e econômicos. 

Na perspectiva de possibilitar maior entendimento e abrangência no segundo 

capítulo do Relatório Técnico tem-se a Apresentação do Caso, no qual contextualiza-

se o município de Seropédica, seu respectivo Conselho Municipal de Saúde e o 

desenho do projeto da pesquisa. No terceiro capítulo apresentamos o Referencial 

Teórico, baseado em análise bibliográfica que trata das políticas de saúde adotadas no 

Brasil e do processo de redemocratização na gestão pública da saúde. No quarto e 

quinto capítulo são apresentados e discutidos os Planos de Ações e a Conclusão, que  

tem por finalidade promover a aproximação da comunidade e do CMS, a fim de 

efetivar o planejamento, o controle e o monitoramento das ações municipais de saúde 

por parte da população e Justifica a necessidade da efetivação das prerrogativas 

constitucionais e das Leis de saúde, que trata da participação e controle social das 

políticas públicas de saúde, respectivamente. O último capítulo apresenta as 

referências bibliográficas consultadas para a elaboração deste Relatório Técnico. 

2 – Apresentação do Caso 
 

O objetivo principal do trabalho é analisar o processo de gestão participativa das 

políticas de saúde, adotadas pelo poder público do município de Seropédica, no estado 

do Rio de Janeiro, a partir da detecção junto ao Conselho Municipal de Saúde (CMS), 

dos motivos de entrave para a sua efetiva participação e controle no desenvolvimento 

do Planejamento Estratégico orientado à Gestão de Saúde Pública do Município. 

De acordo com estimativas do Censo Demográfico do IBGE, realizada no ano 

de 2010, a população do município de Seropédica de aproximadamente 78.186 

habitantes, caracteriza-se por uma alta taxa de urbanização, correspondendo a 82% da 

população. A densidade demográfica de 283.766 quilômetros quadrados e Índice de 

Desenvolvimento Humano – IDH, com índice de 0,71. (Fonte: IBGE, 2010) 

O desenho da pesquisa corresponde a um estudo de caso com múltiplas fontes 

de evidência interessava-nos reunir opiniões e conceitos acerca de esclarecer como a 
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gestão pública municipal conduz à adoção de estruturas e práticas voltadas para a 

participação social na administração do sistema municipal de saúde pública. 

A pesquisa foi desenvolvida em três etapas. A primeira, bibliográfica, está 

embasada nas publicações de autores que versam sobre os temas Conselhos de Saúde no 

Brasil, a Questão social no Brasil e Controle Social e Políticas de Saúde e documental 

através de consultas às publicações do Tribunal de Contas da União e do Ministério da 

Saúde. A segunda utilizou-se da aplicação de dois questionários aplicados aos membros 

do conselho. A terceira, análise dos dados, que visa avaliar quantitativa e 

qualitativamente a participação social nas decisões estratégicas e identificar as suas reais 

necessidades e os mecanismos adotados para medir o controle de qualidade dos serviços 

prestados e a dos recursos destinados à gestão pública de saúde.  

Na coleta e análise da informação, realizada no 1º semestre de 2016, utilizou- se 

métodos quantitativos e qualitativos, mediante aplicação de questionários, com 

perguntas abertas e fechadas, aos membros do Conselho de Municipal de Saúde 

(CMS). Participaram desse estudo, 8 dos 24 membros do Conselho Municipal de Saúde 

(sendo 12 membros efetivos e 12 suplentes), abrangendo as seguintes dimensões: a 

composição, a representação, o funcionamento, as deliberações, a participação na 

formulação de políticas públicas em saúde e a participação no planejamento 

orçamentário-financeiro da saúde. 

Foram apresentados três instrumentos de coleta de dados: 

Apêndice I – Anexo A: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; 

Apêndice II – Questionário 1 – Perguntas Abertas - Entrevista aos Membros do 

CMS realizada no dia 13 de abril de 2016; 

Apêndice III – Questionário 2 – Perfil Socioeconômico e Cultural – Entrevista 

aos Membros do CMS realizada no dia 13 de abril de 2016; 
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2.1 – Percepções acerca da participação social sob a ótica dos conselheiros  
 

 O Conselho Municipal de Saúde (CMS) analisado nesta pesquisa foi 

instituído, no ano de 1997, pela Lei municipal n°003/1997 e posteriormente modificado 

pela Lei n°187/2002, embora o tema Controle Social tenha se tornado um dos 

fundamentos do Sistema Único de Saúde, com o advento da Constituição de 88. 

A Lei Orgânica da Saúde n° 8.142/1990 determina que a União, estados e os 

municípios deveriam criar os conselhos de saúde e estabelece ainda que “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 homologadas pelo Chefe do Poder constituído em cada esfera do 

governo. 

Entende-se que embora não seja a única forma de participação social na 

administração do sistema municipal de saúde, o CMS desempenha um papel 

importante, visto que reúne atores de diversos segmentos sociais em sua composição e 

estrutura. Através do Conselho, a sociedade atua como agente fiscalizador da aplicação 

dos recursos destinados a saúde e da execução das políticas orientadas a saúde, bem 

como no planejamento de serviços que atendam as reais necessidades da população 

local.   

As questões formuladas nessa pesquisa tentaram responder de que maneira a 

gestão pública do município de Seropédica conduz a adoção de estruturas e práticas 

voltadas à participação social na administração do sistema municipal de saúde pública. 

No conjunto das respostas apresentadas pelos entrevistados, identificaram-se 

duas noções básicas dos mecanismos de participação da comunidade: a participação 

como ação individual e a participação como ação coletiva. A participação como ação 

individual de contribuição que o indivíduo oferece à comunidade e a ação coletiva 

como a participação das comunidades através de atividades diversas, voltadas para os 

interesses coletivos, integradas às Instituições. 
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A estruturação e deliberação do Conselho dependem de vários fatores, dentre os 

quais o regimento interno, a periodicidade mensal das reuniões e o processo de tomada 

de decisões. A ausência de infraestrutura adequada para o bom funcionamento do 

Conselho foi citada pela maioria dos conselheiros, visto que as reuniões acontecem em 

uma das salas da Maternidade Municipal e não em sede própria. A falta de veículo 

próprio foi citada como principal obstáculo à participação e fiscalização da prestação 

de serviços de saúde nas Clínicas da Família e Postos de Saúde.  Os conselheiros 

consideram ainda que a ausência de infraestrutura física e permanente, de veículos, de 

combustível, de computadores e de material de apoio, indicativo da falta de apoio 

político dos gestores ao controle social e a gestão participativa. 

Segundo Miguel de Oliveira, Presidente do Conselho, representante do 

segmento de usuários, “A falta de infraestrutura dificulta o exercício dos Conselheiros, 

que precisam usar seus próprios veículos e computadores para fiscalizar as unidades de 

saúde”. 

Merece atenção o fato de que quando perguntou-se o que mais os preocupa na 

Atenção a Saúde, os entrevistados demonstraram uma postura mais crítica e o 

descompromisso dos gestores municipais no que se refere a adoções de medidas 

promovam uma infrestrutura adequada. 

Como órgão fiscalizador nosso papel é cobrar explicações do funcionamento do 

SAMU, CAP’S, assistência social, mas falta estrutura, demora a marcação de consulta, 

exames, falta carros. (José dos Santos, representante dos usuários). 

Falta de profissionais capacitados, falta de especialidades que não tem, 

especialidades que obrigam a população ir para outros municípios, transporte de 

pacientes. (Marcia Menezes, representante dos trabalhadores de saúde). 

Cabe observar que o Conselho tem independência política, por este motivo sua 

dinâmica de funcionamento no município de Seropédica necessita de quórum 

representativo superior a 50% mais 1, ou seja, a presença de no mínimo 7 conselheiros 

titulares ou suplentes, para que este possa deliberar sobre qualquer assunto. 
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A dotação orçamentária do exercício de 2016, no montante de R$ 120.000,00 

(cento e vinte mil reais), permite autonomia ao Conselho, tanto técnica quanto teórica, 

principalmente no tocante à participação dos conselheiros em eventos regionais, 

estaduais e nacionais, permitindo a capacitação dos mesmos pelos órgãos 

fiscalizadores, a saber: Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado do 

Rio de Janeiro, Controladoria Geral da União e Conselho Estadual de Saúde. Os 

conselheiros que participam de eventos fora do município recebem uma ajuda 

financeira. 

De acordo com a Resolução nº 333, de 04 de novembro de 2003, do Conselho 

Nacional de Saúde, o pleno do conselho deverá manifestar-se por meio de resoluções, 

recomendações, moções e outros ativos deliberativos, deste modo para melhor 

entendimento e orientação dos conselheiros nos processos de deliberação, tomada de 

decisões e prestação de contas, contratou-se profissional técnico especializado em 

Direito. 

Na visão dos informantes, o Conselho contribui para a melhoria da atenção 

básica à saúde, redireciona prioridades e torna mais transparente a alocação dos 

recursos, visto que a aprovação do capítulo que trata da saúde, nos projetos de Plano 

Plurianual (PPA), Lei Orçamentária Anual (LOA) e Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO), são primeiramente discutidas e aprovadas pelo Conselho, para posterior envio 

das propostas ao Legislativo municipal para serem votados. 

Quando perguntados quais os mecanismos de participação da comunidade 

foram criados pela atual gestão municipal e da definição da sua representação no 

conselho municipal de saúde, não houve grande variedade de respostas. Quase 70% dos 

entrevistados mencionaram a criação da ouvidoria da secretaria municipal de saúde, a 

criação de projetos como o “Meu Bairro sem Aedes” e a realização da 4º Conferência 

Municipal de Saúde, realizada em agosto do ano de 2015, na qual renovou-se 30% da 

representação dos membros do Conselho. 

Quando perguntados sobre as formas de participação social no CMS, as 

respostas dos entrevistados foram as mesmas, indicando a fiscalização de atividades, as 
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denúncias recebidas pela ouvidoria e pelos agentes de saúde, como formas de 

colaboração com os serviços da saúde. Por outro lado, mecanismos não institucionais 

de participação nos serviços de saúde que se referem à atuação dos atores comunitários, 

os entrevistados classificaram a população como omissa e não participativa. 

A população é omissa, não participativa, somente os membros do Conselho 

comparecem. É urgente que se melhore, é essencial para a gestão da saúde, mas a 

população ignora que a ferramenta participação é o caminho. (Miguel de Oliveira, 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Seropédica).  

Segundo Marcia Cristina dos Santos, representante do segmento dos 

trabalhadores da saúde, “a participação pela social não é divulgada, pois não tem 

ninguém das comunidades nas reuniões.” 

Para James de Paula, representante do segmento de trabalhadores da saúde, “a 

participação social é limitada, pois as reuniões são abertas ao público e quase não se 

vislumbra usuários nas reuniões.” 

A autonomia nas deliberações do Conselho foi citada pela totalidade dos 

entrevistados, ao tempo que apontam a falta de participação da população nas reuniões 

como obstáculo gerado pela falta de apoio dos gestores municipais na infraestrutura, na 

localização e na divulgação das reuniões.  

Parece necessário reconhecer que as contribuições democratizantes desses 
movimentos não podem ser enxergadas unicamente a partir das instâncias 
institucionais, esperando-se deles o aperfeiçoamento dos mecanismos de 
intermediação de interesses ou a renovação da vida partidária, minada em 
países como o Brasil pelas velhas práticas autoritárias e pelos novos 
casuísmos. Suas possibilidades residem precisamente em seu ‘enraizamento” 

em esferas sociais que são do ponto de vista institucional, pré-políticas. E é no 
nível de tais órbitas e da articulação que os movimentos sociais estabelecem 
entre estas e as arenas institucionais que podem emergir mais promissoras 
para a construção da democracia (Costa, 1997, p.01). 

Quando perguntou-se de que modo ocorre a avaliação e divulgação das ações 

do Conselho, a totalidade dos membros entrevistados, mencionou as próprias reuniões 

do CSM, sem nenhuma idéia alternativa que considere a mobilização e a visibilidade 

das  ações desenvolvidas. 
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Observa-se sob uma perspectiva panorâmica, indícios de fragilidade de ordem 

conceitual e prática associada aos temas participação e controle social, descreve-se 

como uma necessidade a mobilização, a organização e a reivindicação por parte da 

sociedade, a fim de assegurar direitos sociais das políticas de saúde. 

 Quadro 1– Síntese das percepções dos conselheiros (dinâmica deliberativa) 
 

Perguntas apresentadas aos membros do Conselho Municipal 
de Saúde 

Posicionamento em relação às afirmações 

 
Discordo 

 

 
Não 

tenho 
opinião 

 

 
Concordo 

 
Total 

D
in

âm
ic

a 
D

el
ib

er
at

iv
a 

1.Obstáculo a participação dos conselheiros, 
interpostos pelos próprios gestores – Falta de 
transparência na apresentação de relatórios 

0 2 6 8 

2.Obstáculo a participação dos conselheiros, 
interpostos pelos próprios gestores – uso de 
linguagem demasiadamente técnica 

0 2 6 8 

3. Obstáculo a participação dos conselheiros, 
interpostos pelos próprios gestores – Falta de 
infraestrutura para o bom funcionamento do 
Conselho 

0 2 6 8 

 Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
 
3 – Referencial Teórico 
 
3.1 – Políticas de Saúde no Brasil: Institucionalização, Precarizaçãoe Participação 

Cidadã 

Contextualizar o processo de desenvolvimento das Políticas de Saúde no Brasil 

remete à exposição do contexto histórico, político, social e econômico desde o seu 

surgimento a época colonial. 

De acordo com Machado (1978), a consideração tanto da cidade quanto do 

Porto, do ponto de vista da doença possível, adquire sua significação mais profunda no 

quadro da política metropolitana, que procura maior controle comercial e militar na 

colônia, na medida em que se articula com a defesa da riqueza e do território. É 

frequente nos documentos a ênfase dada no particular cuidado de sua majestade com a 

saúde dos povos e conservação do Estado. A população, vital para defender a terra e 

fazê-la produzir, aparece como elemento a ser preservado em vida, como vassalos do 
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Rei, povoadores de uma terra disputada e produtora, é neste contexto que sujeira e 

doença articulam-se como binômio a ser evitado. Como também é a partir dele que se 

explica o medo e o perigo da peste, na medida em que ela dizima as populações, a ponto 

de paralisar a cidade e mesmo de diminuir a mão-de-obra. 

Nesse sentido, a vinda da Família Real, criou para o Brasil a necessidade de uma 

estrutura sanitária mínima e da intervenção estatal nos serviços de saúde, contudo a fase 

imperial encerrou-se sem que o Estado solucionasse os graves problemas de saúde da 

população. 

A instauração da República, em 1889, sinalizou a reorganização dos serviços 

sanitários e o incentivo às ações de saúde, ainda que tenha mantido a política 

desigualdade que beneficiava os grupos sociais mais ricos. 

As práticas de saúde pública, implementadas a partir do final do século XX, 

estão condicionadas as novas formas de produção e racionalidade capitalista, orientadas 

para a preservação da força de trabalho, sobretudo nos centros urbanos e nas regiões 

cafeeiras, visando à salubridade dos portos, controle de endemias. 

Segundo Bertolli (2008), em 1910 começam as políticas de saúde em virtude das 

doenças transmissíveis, em vista da necessidade de mudança de perfil dos trabalhadores, 

por considerar as funções produtivas, fonte de riqueza das nações. 

O combate às epidemias levou ao surgimento de laboratórios de saúde pública, 

em 1822 e do Conselho Nacional de Saúde, em 1890. Assim, desde o momento em que 

se instaura a hegemonia da sociedade cafeeira, foram implementados padrões de 

atuação sanitária diferentes dos que predominaram no período escravagista.  

Em 1903, à frente da Diretoria Geral de Saúde Pública, Oswaldo Cruz iniciou as 

campanhas sanitárias e vacinações obrigatórias, que apesar da resistência das camadas 

populares urbanas e da classe dominante, teve alto reconhecimento no setor estatal. 

O desenvolvimento da atuação estatal orientava-se por campanhas sanitárias 

para problemas de saúde que ameaçassem, concretamente, as relações de produção, 
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porém agravamento dos problemas reais de saúde da população compreendidos até 

1920 criaram um clima próprio para revoltas populares e para a modificação da postura 

do Estado, assim surge a primeira Lei de Acidentes de Trabalho e o Departamento 

Nacional de Saúde, que institucionalizou de maneira irreversível as práticas sanitárias 

no interior do aparelho do Estado. 

A Era Vargas, iniciada com a Revolução de 1930, materializou a criação do 

sistema de proteção social no Brasil, criando o Ministério da Educação e Saúde Pública 

e o Ministério do Trabalho, transformando a Reforma Sanitária, iniciada em décadas 

anteriores, em um projeto governamental, devido à intensificação dos surtos 

epidêmicos, resultantes, sobretudo, do processo de industrialização e urbanização com 

excesso populacional.  

Para Assumpção (2007), o cenário brasileiro da década de 1930, com o seu 

processo de industrialização, de redefinição do papel do Estado, com as suas 

características econômicas e políticas, possibilitou o surgimento de políticas sociais 

capazes de responder aos problemas sociais, inclusive os de saúde, de uma forma mais 

sofisticada, pois eram questões que necessitavam ser respondidas enquanto uma questão 

política, com intervenção estatal. Este cenário era caracterizado, sobretudo, pelo capital 

industrial, expansão da urbanização e aumento da massa de trabalhadores, inclusive em 

péssimas condições de vida, higiene, saúde e habitação. 

O compromisso anunciado pelo Estado Novo, de zelar pelo bem-estar sanitário 

da população, representou um avanço, em relação ao período anterior, tendo em vista 

que, a nova legislação possibilitava assistência médica à grande parte da população, 

sobretudo a população urbana, empregada nos setores industriais e comerciais, antes 

completamente desamparada. 

A política adotada por Vargas transformou o setor previdenciário no principal 

eixo de assistência médica da população trabalhadora dos centros urbanos, mas apesar 

da expansão da cobertura médico-hospitalar, que resultou na diminuição das mortes por 
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doenças endêmicas, ocorreu a proliferação das chamadas doenças de massa, fazendo 

com que o Brasil permanecesse como um dos países mais enfermos do continente. 

Nas décadas seguintes, estabeleceu-se como uma das prioridades, a organização 

dos serviços públicos nacionais. Em 1942, por intermédio do Decreto 4.275, cria-se o 

serviço Especial de Saúde Pública, no mesmo ano Brasil e Estados Unidos, assinaram o 

“Acordo Básico”, que definia responsabilidades relacionadas às garantias sanitárias, nas 

áreas de exploração de borracha da Amazônia, aos trabalhadores daquele setor da 

economia.  No final da década de 1940, com o Plano SALTE, que envolvia as áreas de 

saúde, alimentação, transporte e energia, a saúde foi posta como uma de suas finalidades 

principais, entretanto, não foi implementado. 

A década de 1950 caracterizou-se pelo movimento de modernização do setor de 

saúde, com a criação do Ministério da Saúde, em 1953, pela Lei 1.920, da Escola 

Nacional de Saúde Pública, em 1954, pela Lei 2.312 e do Departamento Nacional de 

Endemias Rurais, em 1956, pela Lei 2.743. 

Na visão de Bravo (2000), o Golpe Militar de 1964 significou uma nova 

tendência de desenvolvimento econômico, social e político. Nesta fase da história 

brasileira, o Estado se utilizava da repressão e da assistência no trato das expressões da 

“questão social”, onde a política de assistência foi ampliada com a finalidade de 

aumentar o poder de regulação do Estado sobre a sociedade. Os programas de saúde e 

educação se desenvolveram baseados no desenvolvimento no privilegiamento do setor 

privado. A questão da medicalização foi imposta enquanto estratégia de ações voltadas 

para a assistência curativa individual, sem enfoque em ações coletivas e preventivas. A 

saúde pública teve um declínio e a medicina previdenciária apresentou crescimento, 

beneficiando o produtor privado, houve interferência estatal na previdência, cujo 

objetivo era favorecer a lucratividade do setor da saúde e um atendimento médico 

diferenciado de acordo com a “clientela”. 
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3.2 – O Processo de Redemocratização na Gestão de Saúde Pública 

As discussões acerca do controle social na gestão de saúde pública foram 

marcadas pela abertura política, com o fim do regime ditatorial, sendo, portanto, as 

políticas de saúde, pioneiras como mecanismo de representação popular no controle do 

Estado, dadas às pressões exercidas pelos movimentos sociais ao Movimento da 

Reforma Sanitária na década de 1970.  

De acordo com Braga (2006), nos anos 70 consolida-se a posição hegemônica da 

previdência social, que acelera o crescimento da atenção médica da previdência e o 

esvaziamento da saúde pública, fatores que levam ao esgotamento do modelo e a busca 

de alternativas racionalizadoras de extensão e cobertura a um custo suportável pelo 

sistema, aparecendo então, experiências, principalmente em áreas que não interessavam 

à iniciativa privada. Nestes espaços de medicina comunitária, foi gestado e difundido o 

Movimento Sanitário. 

Apesar de as primeiras ideias para a modificação do INAMPS, denominado 

PREVSAÚDE, terem surgido durante a VII Conferência Nacional de Saúde, ocorrida 

em maio de 1980 e posteriormente tenha sido implantado um programa de atenção 

médica para as áreas urbanas, como estratégia de reorganização do sistema de saúde, 

considera-se os anos 80, a “década perdida”, pela intensa crise econômica, pelo 

esgotamento do modelo sanitário adotado e pelo processo de redemocratização do país. 

Embora as Conferências de Saúde tenham sido instituídas na década de 1930, 

somente em 1986, durante a VIII Conferência de Saúde, promovida pelo Ministério da 

Saúde, nota-se uma articulação bem diversa das anteriores, pois introduziu no cenário 

da saúde a representação de diferentes setores da sociedade. 

A Conferência de Saúde ultrapassou a análise setorial, referindo-se à sociedade 

como um todo, resultando no relatório que orientou à elaboração da Carta Magna de 

1988 e os militantes do movimento sanitário e ainda definiu a necessidade de 

reorganização do Sistema e a importância da municipalização como forma de executar a 

descentralização. 
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 De acordo com Gonçalves (2006), a saúde pública através do Movimento da 

Reforma Sanitária, apresenta um projeto de saúde que até então não se tinha visto na 

realidade brasileira. Resultando em uma nova relação entre Estado e sociedade civil, 

provenientes dos debates entre diferentes atores sociais. A partir da Constituição Federal 

de 1988, teve início um período de democratização popular no controle do Estado.  

[...] a constituição estabelece bases jurídicas para a construção de um novo 
formato de cidadania, agora contemplando o ramo social como direito do 
cidadão e dever do Estado. Mas não apenas isto, agora a cidadania política 
transcende aos limites da delegação de poderes da democracia representativa 
e, expressa-se através da democracia participativa, através da constituição de 
conselhos paritários, que se apresentam como novo lócus de exercício 
político(CAMPOS e MACIEL, 1997, p. 145). 

A aprovação da Constituição de 1988 institucionaliza a Política de Saúde e cria 

espaços para a participação popular na perspectiva de garantia e efetivação do controle 

social e exercício da cidadania. A saúde passa a ser direito do cidadão e dever do 

Estado, provido por um Sistema Único de Saúde, ressaltando a necessidade do controle 

social nas políticas de saúde.  

Para Bravo (2000), o advento do Sistema Único de Saúde – SUS, pela Lei Nº 

8.080 de 1990, implicou na reordenação do modelo de gestão da saúde pública, com a 

ocorrência da descentralização das ações e serviços de saúde e a divisão de 

responsabilidades entre as três esferas de governo. A saúde assumiu uma dimensão 

política, vinculada a democracia. 

As Leis Orgânicas da Saúde, criadas em 1990, resultam da composição das Leis 

Nº 8.089 e 8142, que versam, respectivamente, sobre a Lei Orgânica da Saúde e sobre a 

participação da comunidade na gestão do SUS. Visto como processo social em 

construção, o SUS contemplou a participação social através de Conselhos e 

Conferências nas três esferas de governo.  

A participação popular na gestão do SUS e das suas transferências 

intergovernamentais de recursos financeiros da saúde assegura-se na Constituição, nas 

Leis Orgânicas de Saúde e no Pacto em Defesa do SUS, desta forma torna-se essencial a 
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participação de todos os atores sociais para o fortalecimento das demandas sociais e de 

direito à saúde, bem como a efetivação do controle pela sociedade. 

As conferências de saúde são espaços democráticos de construção da política de 

saúde. São os locais onde o povo se manifesta, orienta e decide os rumos da saúde em 

cada esfera: federal, estadual e municipal (TCU, 2010, p.15). 

 De acordo com Araújo e Cardoso (2007), o princípio organizativo do SUS, 

recomenda que a sociedade seja ativa, preferencialmente através de dos Conselhos 

Organizativos em diversos níveis, no planejamento, na implantação e na fiscalização 

das políticas públicas de saúde. Os Conselhos de Saúde têm caráter deliberativo e 

contam com a participação de representantes de gestores, usuários e trabalhadores da 

saúde (50% de representantes usuários e 50% de representantes de gestores, 

profissionais da saúde e do setor privado). Conselhos e Conferências, que também se 

realizam nas três esferas de governo, são instâncias previstas na legislação e espaços 

permanentes de participação da sociedade nas políticas e ações de saúde. 

 Com sentido, destaco, com base nos argumentos de Bravo (2000) e Araujo e 

Cardoso (2007), que se consolidou, nos anos de 1990, o Projeto de Saúde voltado para o 

mercado, que redirecionou o papel do Estado, influenciado pela Política de Ajuste 

Liberal do Governo Collor, este processo de descentralização das políticas públicas, 

resultou em maior responsabilidade dos governos municipais, sobretudo nas políticas de 

saúde. Neste sentido, a participação torna-se ferramenta de controle sobre o Estado, 

visto que, delega aos cidadãos a responsabilidade de planejá-lo. 

4 – Plano de Ação 
 

No decorrer deste projeto notou-se indícios de fragilidade de ordem conceitual e 

prática associada aos temas participação e controle social, desse modo sugere-se a 

utilização da ferramenta de qualidade 5W2H, como forma de identificar os principais 

motivos que servem de entrave a efetiva participação e controle social na gestão da 

saúde pública, para posteriormente propor medidas que possam solucionar esses 
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problemas e assim  viabilizar a participação da comunidade na municipalização da 

saúde pública.  

O Conselho Municipal de Saúde faz parte do Executivo, por este motivo o gestor 

do município deve priorizar ações que norteiem o CMS, com ações que estimulem a 

participação da comunidade, com seus vários atores e interesses, através da produção de 

material informativo que provoque a reflexão da importância da participação social nas 

ações de saúde desde o seu planejamento até a sua avaliação. 

A propagação dos benefícios da participação social no CMS deve reforçar a 

importância da comunidade como pretexto constitucional, a partir da reunião e 

conscientização da atuação dos profissionais de saúde e educação do município, por 

serem estes construtores do elo administração pública e comunidade, fortalecendo assim 

a confiança e construção coletiva de políticas de saúde efetivas que representem as reais 

necessidades da população local. 

Tabela I: Estabelecimento das Linhas de Ação a partir dos problemas identificados 

PROBLEMA LINHA DE AÇÃO 

Distanciamento da população das decisões 
políticas e sociais 

Criar conselhos locais de saúde 

Falta de transparência na apresentação de 
relatórios 

Tornar transparente a apresentação de relatório 

Uso de linguagem demasiadamente técnica Tornar a linguagem jurídica clara, coerente e 
técnica, mas sem excessos 

Falta de infraestrutura Infraestrutura adequada 

Ineficácia dos instrumentos de 
planejamento 

Melhorar os instrumentos de planejamento 

Ausência de sistema representativo 
democrático participativo 

Criar mecanismos de participação representativos 
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Tabela II: 5W2H Aplicado às Linhas de Ação Estabelecidas 

O QUE FAZER 

(WHAT) 

ONDE 

(WHERE) 

POR QUÊ 

(WHY) 

QUANDO 

(WHEN) 

QUEM 

(WHO) 

COMO 

(HOW) 

QUANTO CUSTA 

(HOW MUCH) 

Criar conselhos 
locais de saúde 

Nas unidades de 
saúde 

Para viabilizar a participação da 
comunidade na municipalização 

da saúde pública 

Mensalmente OS conselheiros 
municipais de 

saúde 

A partir da conscientização da 
importância da atuação dos 

profissionais de saúde e educação 

Custo da produção de material 
informativo produzido com 

recursos municipais ou 
adquiridos por patrocínio 

Tornar transparente a 
apresentação de 

relatórios 

Na gestão dos 
recursos de 

saúde  pública 

Para garantir a transparência 
necessária a gestão democrática do 

SUS 

Anualmente Os gestores 
municipais 

Elaborando com maior detalhamento 
o Plano Municipal  de Saúde, o 
Relatório de Gestão Anual e a 

prestação de contas, inclusive nos 
aspectos econômicos e financeiros 

Sem custos adicionais 

Tornar a linguagem 
jurídica clara, 

coerente e técnica, 
mas sem excessos 

Na apresentação 
de documentos e 

relatórios 

Para facilitar o acesso e 
entendimento pelos membros do 

CMS e pela sociedade 

Anualmente Os gestores 
municipais 

Evitando o uso exagerado de 
expressões desconhecidas, de figuras 

de linguagem, estrangeirismo, 
neologismo e pleonasmo vicioso 

Sem custos adicionais 

Infraestrutura 
adequada 

No Conselho 
Municipal de 

Saúde 

Para garantir o bom e adequado 
funcionamento do conselho 

Constantemente Os gestores 
municipais 

Fornecendo infraestrutura física e 
permanente de veículos, de 

combustíveis, de computadores e de 
material de apoio 

Custo da aquisição ou reforma 
de imóvel e sua manutenção, 

custo de veículo de próprio e sua 
manutenção, custo de dois 
computadores e materiais 

auxiliares 
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Melhorar os 
instrumentos de 

planejamento 

Na Gestão de 
Saúde Pública 

Para garantir que as políticas 
implementadas reflitam as reais 

necessidades da população local e 
possam por ela serem monitoradas 

Constantemente Gestores 
municipais e 
conselheiros 

municipais de 
saúde 

A partir dos encaminhamentos e 
propostas apresentadas pelos gestores 
municipais e pelo conselho municipal 

de saúde 

Sem custos adicionais 

Criar mecanismos de 
participação 

representativa 

No Conselho 
Municipal de 

Saúde 

Para promover um modelo 
democrático participativo, 

transformando representantes das 
entidades em atores coletivos e 

ampliar a participação dos 
usuários 

Constantemente Gestores 
municipais e 
conselheiros 

municipais de 
saúde 

Através da divulgação das ações do 
conselho e da realização de fóruns 

permanentes 

Custo da produção de material 
informativo produzido com 

recursos municipais ou 
adquiridos por patrocínio 
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5 – Conclusão 
 

Este trabalho se propôs a analisar o processo de gestão participativa nas políticas de 

saúde, adotadas pelo poder público do município de Seropédica, no Estado do Rio de Janeiro, a 

partir da detecção junto ao Conselho Municipal de Saúde, dos motivos de entrave para a sua 

efetiva participação e controle no desenvolvimento do Planejamento Estratégico orientado à 

Gestão de Saúde Pública do Município. Para isso, se utilizou de pesquisa bibliográfica e na 

contribuição dos membros do Conselho Municipal de Saúde, a partir da aplicação de 

questionários e entrevistas, que visam avaliar quantitativa e qualitativamente a participação 

social nas decisões estratégicas dos recursos destinados à gestão pública da saúde.  

Os resultados indicam fragilidade no processo de participação social na administração 

do sistema municipal de saúde, e a necessidade da criação dos “Conselhos Locais de Saúde” 

como meio de efetivar os instrumentos de participação.  

Nota-se o distanciamento da comunidade local nas decisões políticas e sociais, embora 

necessitem da participação efetiva dos representados para a escolha de seus representantes. Os 

avanços e limites à institucionalização do controle social como exercício regular nas políticas 

públicas, resultam de forças sociais contraditórias, diretamente associadas a fatores estruturais e 

conjunturais do processo histórico da região. 

Os instrumentos de planejamento por mais criativos que sejam somente adquirem 

importância se influenciadas e monitoradas pelos cidadãos e é com base na intervenção do 

Estado, através de políticas sociais, sobre os conflitos de classe típicos da sociedade capitalista, 

base geradora das expressões da “questão social”, que podemos encontrar a institucionalização 

das políticas de saúde. 

Defende-se que se faz necessário repensar mecanismos no sistema representativo que 

promovam um modelo democrático participativo, no qual o cidadão não é apenas um mero 

expectador, que tem a sua participação restrita à escolha de líderes, mas o ator principal no 

processo de construção política e social. 

Neste sentido, verifica-se que a participação popular é imprescindível para a 

continuidade do regime de governo democrático, visto que, nela estão presentes valores básicos 

que devem nortear as sociedades contemporâneas. 
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Visto como processo social em construção, o SUS contemplou a participação social 

através de Conselhos e Conferências nas três esferas de governo sendo estes espaços 

construídos pela ação coletiva de inúmeros sujeitos sociais, especialmente no âmbito dos 

municípios, que buscam a ampliação e fortalecimento de poder local (Raichelis 2000). 

A participação popular na gestão do SUS e das suas transferências intergovernamentais 

de recursos financeiros da saúde, assegura-se na Constituição, nas Leis Orgânicas de Saúde e no 

Pacto em Defesa do SUS, desta forma torna-se essencial  a  participação  de  todos  os  atores  

sociais  para  o  fortalecimento das demandas sociais e de direito à saúde, bem como a 

efetivação do controle pela sociedade. 

Verifica-se que o intenso processo de descentralização das políticas públicas, resultou em 

maior responsabilidade dos governos municipais, sobretudo nas políticas de saúde. Neste 

sentido, a participação torna-se ferramenta de controle sobre o Estado, visto que, delega aos 

cidadãos a responsabilidade de planejá-lo. 

Sob uma perspectiva panorâmica dos indícios de fragilidade de ordem conceitual e 

prática associada à adoção de estruturas e práticas voltadas a participação social na 

administração do sistema municipal de saúde defende-se a co-responsabilidade, a mobilização e 

a auto organização por parte da sociedade civil, a fim de assegurar direitos sociais das políticas 

de saúde, salientando-se a urgência na efetivação das prerrogativas Legais da Lei 8080 de 1990, 

que trata da participação e controle social das políticas públicas de saúde. 

Por último, e como sugestão de melhoria, a criação dos “Conselhos Locais de Saúde” 

possibilitará maior aproximação e menor desconfiança da população local, nas atividades do 

conselho municipal, o que poderia aumentar a participação e a discussão nas atribuições do 

conselho quando da aprovação o Plano Municipal de Saúde, o orçamento anual destinado a 

saúde, o relatório de Gestão Anual, as prestações de contas, a apreciação de diretrizes para as 

políticas, programas e ações que serão implantadas pelo município. Como futuras pesquisas, 

sugere-se um estudo mais detalhado sobre a motivação dos munícipes pela não participação nas 

decisões do conselho municipal de saúde.   
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7-APÊNDICES 

APÊNDICE  I 

ANEXO A: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCALARECIDO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Declaro que concordei em ser entrevistado (a)pela aluna do Curso de Administração 

Pública, Daniela Moreno Azevedo, para participar da pesquisa de campo intitulada 

PolíticasPúblicas–ODesafiodaParticipaçãoeControleSocialnaGestãodeSaúde Pública. 

Afirmo que participei por vontade própria, sem qualquer incentivo financeiro e que 

estou ciente de que as informações que ofereci estão submetidas às normas éticas destinadas 

à pesquisa envolvendo seres humanos, da Comissão Nacional de 

ÉticaemPesquisa(CONEP)doConselhoNacionaldeSaúde,doMinistériodaSaúde equerecebi 

umacópiaassinadadesteTermodeConsentimentoLivreeEsclarecido, conforme recomendações 

da Comissão de Nacional de Ética e Pesquisa(CONEP). 

 

Seropédica,         de de2016. 

 

 

Assinatura doParticipante:   

 

 

Assinatura doPesquisador:   
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APÊNDICE II 

Quais mecanismos de participação da comunidade foram criados na atual gestão municipal? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Quais mudanças ocorreram nos mecanismos de definição da representação da comunidade no 

Conselho Municipal de Saúde? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

As deliberações do Conselho e das Conferências Municipais são incorporadas ao processo de 

planejamento e programação do sistema de saúde? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Quais mudanças advindas das deliberações do Conselho Municipal de Saúde efetivaram-se na 

legislação municipal? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Considera necessária a participação do Conselho em discussões de conteúdo técnico? Julga-se 

tecnicamente apto a participar destas discussões? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Qual o grau de autonomia técnica e teórica que os cursos têm proporcionado aos conselheiros, 

no que se refere à formulação de políticas públicas de saúde? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

De que modo as necessidades dos usuários chegam ao conhecimento do CMS? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

De que modo ocorre a avaliação e a divulgação das ações do CMS? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Considera que o CMS possui autonomia?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Considera a presidência, quando prerrogativa do secretário municipal de saúde, inibe o poder 

de decisão do CMS?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

De que modo entende a participação social no CMS?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 O que mais o preocupa na Atenção à Saúde?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Na sua visão, de que modo o CMS contribui para a melhoria dos serviços municipais de 

saúde?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Qual (is) obstáculo (s) à participação dos conselheiros, interpostos pelos próprios gestores: 

o Falta de transparência na apresentação de relatórios; 

o Uso de linguagem demasiadamente técnica; 
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o Falta de autonomia política do Conselho; 

o Outros 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Qual o percentual dos gastos municipais aplicados à saúde?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE III – Perfil socioeconômico e cultural dos conselheiros 

Faixa Etária:  

o Abaixo de 21 anos; 

o 21-30 anos; 

o 31-40 anos; 

o 41-50 anos; 

o 51 a 60 anos; 

o Acima de 61 anos 

 

Sexo: 

o Feminino 

o Masculino 

 

Escolaridade: 

o Ensino fundamental incompleto; 

o Ensino fundamental completo; 

o Ensino médio incompleto; 

o Ensino médio completo; 

o Ensino superior incompleto; 

o Ensino superior completo; 

o Pós-graduação 

Profissão: 

 

Entidade que representa: 

 

Mandato: 
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