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Resumo  

 

O presente artigo tem como objetivo analisar a participação da população nos Conselhos 

Municipais de Saúde de Barra Mansa e de Volta Redonda, sob a ótica dos conselheiros de 

saúde, nas demandas referentes às Políticas Públicas de Saúde. Foram realizadas pesquisas 

bibliográficas sobre o tema e entrevistas com os presidentes dos Conselhos de Saúde dos 

referidos municípios. A partir da análise dos dados coletados, pôde ser verificado que, no 

município de Volta Redonda, a participação popular é mais significativa do que em Barra 

Mansa, devido ao maior comprometimento e incentivo por parte do governo local, enquanto 

que, no município de Barra Mansa, notam-se maiores dificuldades por parte do governo local 

em estabelecer uma relação mais próxima com a população. 

 

Palavras-chave: Participação Popular; Conselho de Saúde; Controle Social. 

 

Introdução  

 

A presença e atuação dos movimentos sociais nas décadas de 70 e 80 foram fatores 

determinantes para que fossem criados mecanismos e instrumentos, na Constituição Federal 

de 1988, para a participação popular em políticas públicas, especialmente na área da saúde 

(GERSCHMAN, 2004). 

A municipalização do serviço público de saúde como parte do processo de 

descentralização das políticas públicas, conferiu, via Constituição, que o Sistema Único de 

Saúde (SUS) fosse estruturado mediante normas que orientam a transferência da gestão dos 

serviços de saúde do Governo Federal para as esferas Estaduais e Municipais. No âmbito 

local, por meio de planejamento e da fiscalização efetiva pela sociedade civil organizada, há 

um fortalecimento do controle social e a maior participação da sociedade civil nas decisões 

políticas, visando estabelecer novas bases de relação do Estado versus sociedade. 

Diante disso, os Conselhos de Saúde se estabelecem como espaços formais onde a 

população, por meio de suas representações e entidades, atuam na formação, implementação e 

fiscalização das propostas e ações, e dos investimentos no setor (BRASIL, 1990a).  

Assim, cabe à população exercer, por direito, um controle sobre a realização ou não 

dessas políticas públicas, e esse controle pode se dar através da participação nos Conselhos. 

Este direito foi outorgado pela Constituição Federal de 1988, porém a maioria das pessoas o 

desconhece ou não se interessa. Partindo deste princípio, que a participação do povo tem 
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importante papel na consolidação das políticas públicas de saúde, surge a seguinte questão: 

De que forma se apresenta esta participação nos Conselhos Municipais de Saúde locais? 

Como delimitação do estudo, optou-se por considerar as informações disponíveis nos 

Conselhos dos Municípios de Barra Mansa e Volta Redonda, localizados na região do Médio 

Paraíba, no Estado do Rio de Janeiro durante o ano de 2017.  

O presente trabalho tem como objetivo geral analisar a participação da população nos 

Conselhos de Saúde, onde são planejadas, implantadas e fiscalizadas as políticas públicas de 

saúde de acordo com a demanda da sociedade, sob a ótica dos conselheiros de saúde. 

Como objetivos específicos, este artigo pretende: (a) identificar como funcionam os 

Conselhos Municipais de Saúde nos municípios de Barra Mansa e Volta Redonda e como se 

dá a sua atuação; (b) verificar a satisfação ou não dos conselheiros quanto à participação da 

população nos Conselhos; e (c) propor uma reflexão sobre como essa participação pode se 

tornar mais efetiva e funcional. 

Para tal, o artigo está divido em quatro seções: referencial teórico, que serviu de base 

para realizá-lo; depois, será explicitada a metodologia utilizada a partir de pesquisa em 

artigos, relatórios e entrevista com os presidentes dos Conselhos de Saúde, que pertencem ao 

grupo dos usuários, seguida por uma breve análise dos dados pesquisados; e, por fim, serão 

apresentadas as conclusões e sugestões. 

 

1. Referencial Teórico  

 

Nesta seção, será apresentada a base teórica que norteou esta pesquisa. Primeiramente, 

serão abordados os conceitos de políticas públicas e de controle social, fundamentais para a 

compreensão do papel da população na consolidação do sistema público de Saúde. Em 

seguida, será destacada a função dos Conselhos de Saúde e das Conferências, que orientam e 

possibilitam a atuação popular na efetivação das políticas de saúde.  

    

1.1. Políticas Públicas de Saúde e Controle Social 

 

Conforme afirmação clássica de Dye (2005), políticas públicas referem-se às ações 

que os governos escolhem fazer ou não. Outra definição, dada por Lucchese (2004), é que 

políticas públicas são o conjunto de disposições, medidas e procedimentos que traduzem a 

orientação política do Estado e regulam as atividades governamentais relacionadas às tarefas 

de interesse público. Neste sentido, verifica-se que a função das políticas públicas de saúde é 

de organizar as ações governamentais para a promoção, proteção e recuperação da saúde dos 

cidadãos.  

A descentralização permite melhor visibilidade das atribuições e deveres do poder 

executivo municipal – Prefeitos e Secretários de Saúde – possibilitando uma melhor tomada 

de decisões e controle por parte da sociedade (VIANA, 1998).  

O processo de acompanhamento das políticas públicas que o Estado fornece permite a 
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interpretação para o termo controle em duas formas: uma diz respeito ao controle exercido 

pelo próprio Estado na fiscalização das ações de seus órgãos internos e externos, é o chamado 

controle institucional, exercido pelo Poder Legislativo, pelos Tribunais de Contas e 

Controladorias; a outra, chamada de controle social, pode ser entendido como uma forma de 

fiscalização e controle por parte da própria sociedade sobre as ações do Estado.  

Segundo Malafaia (2011), a finalidade do controle, de modo geral, é garantir que a 

administração pública atue de acordo com os princípios da Constituição Federal. O autor 

destaca que o controle social, que é aquele exercido mediante a participação direta da 

população, tem papel central no cenário referente ao próprio controle exercido pelo Estado 

(externo e interno), cuja função é verificar se os princípios e normas constitucionais estão 

sendo cumpridos na administração pública, princípios estes que levam à satisfação da própria 

sociedade. 

Desse modo, o controle social na saúde garante práticas de fiscalização e de 

participação nos processos deliberativos relacionados à formulação de políticas de saúde e de 

gestão do Sistema Único de Saúde (SUS). Porém, para seu efetivo exercício, torna-se 

necessária a transparência na gestão pública, requerendo-se um esforço simultâneo, de um 

lado, do governo, fornecendo informação à sociedade; e de outro, da sociedade, buscando essa 

informação de forma consciente e atuante (ALLEBRANDT, 2002).  

 

 1.2. Conselhos e Conferências de Saúde 

 

A institucionalização da participação cívica no país ocorreu a partir da criação dos 

conselhos, instruindo a sociedade civil a participar das ações governamentais como membro 

atuante em todo o ciclo de políticas públicas (LOPES, 2014). Uma nova forma de 

representação se formou a partir da criação dos conselhos de saúde, diferente da representação 

eleitoral, uma representação de forma coletiva, voluntária e com escolha de representantes por 

meio de processos diversos (AVRITZER, 2007). É essa representação coletiva e voluntária 

que deve garantir que as políticas públicas em saúde atendam as demandas da sociedade. 

Conforme Oliveira (2004), outra forma de participação popular ativa é através das 

Conferências de Saúde. Inclusive, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, 

foi alicerçado o direito à participação da população na organização, controle e gestão dos 

serviços de saúde, que é o próprio controle social. Além do mais, conselhos e conferências 

são garantidos nas três esferas de gestão do SUS pela Lei n° 8.142, de 28 de dezembro de 

1990. 

O SUS garante ao Ministério da Saúde, aos estados, ao Distrito Federal e aos 

municípios autonomia para administrar os recursos da Saúde. Para isso, é preciso que cada 

esfera de gestão tenha seu Conselho de Saúde funcionando de forma adequada. Ao Ministério 

da Saúde e às Secretarias de Saúde cabe a implementação de mecanismos para a gestão e 

apoio ao fortalecimento do controle social no SUS, de mandatos entre membros dos conselhos 

e governantes, como forma de minimizar as possibilidades de rupturas bruscas nas políticas 
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implementadas (OLIVEIRA, 2004).  

Segundo a Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990, que define a competência dos 

conselhos de saúde, Art. 1º, parágrafo 2º: 
 

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 legalmente constituído em cada esfera do 

governo (BRASIL, 1990b). 

 

Sendo um órgão colegiado, um Conselho de Saúde é formado por pessoas que 

representam diferentes grupos da sociedade. O caráter permanente e deliberativo indica que 

sua existência é garantida em qualquer circunstância e que suas decisões devem ser cumpridas 

pelo poder público, que é quem executa as ações (BRASIL, 2014). 

Por meio dos Conselhos, a sociedade começou, efetivamente, a participar da gestão do 

sistema de saúde, exercendo o controle social através da fiscalização das ações do governo, 

verificação o cumprimento das leis relacionadas ao SUS, análise das aplicações financeiras 

realizadas pelo município ou pelo estado no gerenciamento das ações de saúde e participando 

do planejamento das políticas públicas. (CARVALHO et al, 2012). 

Os Conselhos de Saúde são constituídos por conselheiros que se responsabilizam 

pelos aspectos sociais, econômicos e financeiros da implementação e fiscalização das 

políticas de saúde. O número de conselheiros, atendendo aos critérios de representatividade e 

de paridade, é definido pelos Plenários dos Conselhos de Saúde e das Conferências de Saúde, 

sendo especificado em lei. Os conselheiros se distribuem da seguinte forma: 50% de usuários 

e a outra metade dividida em 25% para entidades dos trabalhadores de saúde e os outros 25% 

para representantes do governo, de prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins 

lucrativos (BRASIL, 2011). 

Conforme publicação do Ministério da Saúde, em “Para Entender o Controle Social na 

Saúde” (BRASIL, 2014), os Conselhos tem como funções: 
 

•Formular estratégias e controlar amplamente a execução de políticas 

inclusive em seus aspectos econômicos e financeiros; 

•Avaliar e deliberar sobre contratos e convênios, conforme as diretrizes dos 

Planos de Saúde Nacional, Estaduais, do Distrito Federal e Municipais; 

•Aprovar a proposta orçamentária anual da saúde, tendo em vista as metas e 

prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (artigo 195, § 

2º da Constituição Federal), observadas o princípio do processo de 

planejamento e orçamento ascendentes (artigo 36 da Lei nº 8.080/90); 

•Examinar propostas e denúncias de indícios de irregularidades; 

•Responder no seu âmbito a consultas sobre assuntos pertinentes às ações e 
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aos serviços de saúde, bem como apreciar recursos a respeito de deliberações 

do Conselho, nas suas respectivas instâncias; 

•Estimular articulação e intercâmbio entre os Conselhos de Saúde e 

entidades governamentais e privadas, visando à promoção da Saúde; 

•Acompanhar a implementação das deliberações constantes do relatório das 

plenárias dos conselhos de saúde; 

•Estimular, apoiar e promover estudos e pesquisas sobre assuntos e temas na 

área de saúde pertinentes ao desenvolvimento do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e  

•Estabelecer ações de informação, educação (o investimento teórico junto do 

contato com a realidade amplia o espaço de luta para além das instituições, 

tornando a sociedade o principal objeto para transformação) e comunicação 

em saúde e divulgar as funções e competências do Conselho de Saúde, seus 

trabalhos e decisões por todos os meios de comunicação, incluindo 

informações sobre as agendas, datas e local das reuniões (BRASIL, 2014). 
 

Desse modo, compreende-se que o campo de atuação dos Conselhos de Saúde é 

essencialmente o próprio controle social, sendo sua instituição obrigatória para o 

cumprimento de princípios e exigências legais estabelecidas para o repasse de recursos 

financeiros (estaduais e federais). 
 

2. Metodologia  

 

O tipo de pesquisa realizada no presente estudo foi descritivo, buscando-se analisar as 

características relacionadas à questão do controle social nos Conselhos de Saúde dos 

Municípios de Barra Mansa e Volta Redonda no primeiro semestre do ano de 2017.  

Para o embasamento teórico, foram conduzidas buscas a artigos referentes ao tema em 

sites de pesquisa científica, bem como em publicações emitidas a partir de relatórios de 

eventos dos Conselhos de Saúde, a nível municipal, estadual e federal disponíveis nos sites de 

divulgação desses órgãos.  

Para o presente estudo, optou-se por entrevista com os presidentes dos Conselhos 

Municipais de Saúde de Barra Mansa e de Volta Redonda, por serem estes representantes dos 

usuários. 

No roteiro pré-estruturado, foram abordadas questões referentes ao controle social e as 

atividades desenvolvidas pelos Conselhos Municipais de Saúde dos referidos municípios, tais 

como (1) participação da população na elaboração, implementação e fiscalização das ações; 

(2) divulgação das ações do conselho e (3) frequência e participação nas reuniões ordinárias e 

eventos agendados. As entrevistas foram realizadas nos locais de atuação dos referidos 

Conselhos nos dias 02 e 03 de maio de 2017. 

A análise dos resultados obtidos ocorreu de forma qualitativa (DENZIN E LINCOLN, 

2006), comparando-se as possibilidades e a frequência da participação da população nas 
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atividades desenvolvidas pelos Conselhos Municipais de Saúde de Barra Mansa e Volta 

Redonda. 

 

 

 

3. Resultados e Discussão 

 

Nesta seção, será abordada, primeiramente, a atuação dos Conselhos Municipais de 

Saúde nos municípios de Barra Mansa e Volta Redonda, bem como o acesso e a participação 

da população junto a eles. Em seguida, será apresentado como são divulgadas as ações dos 

conselhos de modo a efetivar ou não essa participação. Por fim, serão analisados os dados 

obtidos através dos questionários e entrevistas realizados com os conselheiros de saúde. 

 

3.1. O Controle Social em Barra Mansa e Volta Redonda  

 

Barra Mansa e Volta Redonda estão inseridas na região do Médio Paraíba. Esta região 

apresenta uma área de 6.203,4 Km2, e é composta por 12 municípios, quais sejam: Barra do 

Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das 

Flores, Valença e Volta Redonda. Dentre estes, os municípios mais populosos da Região, com 

mais de 100 mil habitantes, são: Volta Redonda (246.642 hab. – 30,7%), Barra Mansa 

(172.293 hab. – 21,4%) e Resende (108.870 hab. – 13,5%), representando mais de 65% do 

contingente populacional. Todos os municípios da região possuem conselhos de saúde, em 

sua maioria, criados entre os anos de 1991 e 1993, nesse período foram publicadas as Normas 

Operacionais Básicas (NOBs) que definem a criação dos conselhos como critério para 

transferência de recursos pelo Governo Federal (BRASIL, 2007).   

 

Figura 01: Mapa da região do Médio Paraíba 
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Fonte: http://slideplayer.com.br/slide/10814866/ 
 

 

O município de Barra Mansa teve a criação do primeiro Conselho Municipal de Saúde 

em 18 de junho de 1990, a partir da Lei nº 2310. Já a câmara municipal de Volta Redonda 

sancionou a Lei nº 3045 em 28 de abril de 1994 criando o Conselho Municipal de Saúde, que 

assim como a cidade de Barra Mansa, à luz da Lei, define e determina uma entidade sem fins 

lucrativos, responsável pela gestão, gerência e controle das políticas de saúde do município 

(BRASIL 2007).  

A população de Barra Mansa e Volta Redonda tem acesso às ações gerais dos 

Conselhos Municipais de Saúde desde a sua elaboração até a sua fiscalização, como podemos 

ver na tabela abaixo: 

 
Tabela 01: Principais vias de acesso da população às três ações gerais dos Conselhos Municipais 

de Saúde (CMS) de Barra Mansa e Volta Redonda. 

Ações do conselho Barra Mansa Volta Redonda 

Elaboração Atuação dos conselheiros 

Reuniões ordinárias 

Secretaria do Conselho 

 

Reuniões ordinárias 

Conferências  

Implementação Atuação dos conselheiros 

Reuniões ordinárias 

Secretaria do Conselho 

 

Publicações no Diário Oficial 

Reuniões ordinárias 

Secretaria do Conselho 

Conferências 
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Fiscalização Reuniões ordinárias Emissão de relatórios 

Reuniões ordinárias 

Pesquisa em arquivos 

Reuniões dos conselheiros 

Prestação de contas municipal 
Fonte: Elaborada pelos autores segundo as informações fornecidas nas entrevistas. 

Ao verificarmos como a população tem acesso às principais atividades do Conselho 

Municipal de Saúde, observa-se que o município de Volta Redonda apresenta um maior 

número de possibilidades para o controle social, principalmente no que se refere à fiscalização 

das ações do conselho. Enquanto o Conselho Municipal de Saúde de Barra Mansa informou 

abrir espaço para o cidadão fiscalizar as ações através das reuniões ordinárias. 

A cidade de Volta Redonda, além das reuniões, conta com emissão de relatórios, 

pesquisa em arquivos, reuniões com os conselheiros e prestação de contas do próprio 

município. O conselho Municipal de Saúde de Volta Redonda informou, inclusive, que em 

breve disponibilizará uma página na internet, para que o cidadão possa ter ainda mais acesso, 

ao controle e participação nas atividades do conselho, conforme pode-se verificar na Tabela 

01. 

Ainda com base nos resultados apresentados na tabela 1, as reuniões ordinárias 

aparecem como a via de acesso principal da população com relação às ações gerais dos 

conselhos de ambos os municípios, seja na elaboração, implementação ou fiscalização. As 

secretarias do conselho também se encontram à disposição, caso a população necessite de 

informações sobre as atividades dos representantes. 

O Conselho de Volta Redonda destaca a importância das Conferências para a 

participação da população no que se refere, em destaque, às etapas de elaboração e 

implementação das ações do conselho. 

Assim, com relação ao controle social, percebe-se que os presidentes entrevistados 

entendem que este não se desenvolve apenas nos espaços institucionalizados, mas poderia 

existir de maneira plena e efetiva em espaços aparentemente informais. Ou seja, para efetivar 

a participação popular em saúde local não são necessárias prioritariamente eleições e 

legislações, desde que as pessoas apresentem um comprometimento coletivo (CRUZ et al, 

2012). 

 

3.2. Divulgação das Ações do Conselho 

 

Com relação à divulgação das atividades realizadas pelos Conselhos, Barra Mansa e 

Volta Redonda contam com encontros abertos à população, como as audiências públicas e as 

Conferências Municipais de Saúde. Nesses municípios, as últimas Conferências Municipais 

ocorreram no ano de 2015. Em Barra Mansa foi a IX Conferência e em Volta Redonda a X 

Conferência.  
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Durante as conferências, ocorre também a eleição do conselho, onde é decidida a 

composição do Conselho Municipal de Saúde para a próxima gestão, podendo ocorrer a 

renovação das entidades ou não. 

Esses eventos são de grande valia, porque visam o fortalecimento do movimento da 

sociedade e reafirmam os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, respaldados pela 

Constituição Federal e na Lei Orgânica de Saúde.  

Para o Conselho de Saúde, as conferências abertas ao público têm seu papel ampliado, 

a partir do momento em que, além de serem eventos, constituem-se também como um 

processo político mobilizador de caráter reflexivo, avaliativo e propositivo (BRASIL, 2015). 

O presidente do Conselho Municipal de Saúde de Barra Mansa relata que a população 

da cidade não tem se interessado muito por esses acontecimentos, o que se torna um entrave 

na melhoria e na divulgação das atividades do Conselho. Contudo, o município conta apenas 

com a atuação dos conselheiros para ajudar a estimular a participação da população nos 

eventos abertos ao público.  

Em Volta Redonda, além da atuação dos conselheiros, está em andamento criação de 

dois Projetos de Lei. Um deles, na área de educação, está voltado para o nono ano do ensino 

fundamental. A ideia é que os jovens tomem conhecimento de que o Conselho não atua 

somente nos bairros, mas que tem abrangência e estrutura municipal, estadual e nacional. 

Com isso, o Conselho Municipal de Saúde acredita que os jovens possam tornar-se mais 

ativos em exercer seu papel de cidadão. O outro projeto citado é para a criação do Conselho 

de Saúde nos bairros. 

Com relação à articulação das atividades dos Conselhos com outros municípios,  os 

dois presidentes citaram a importância do Fórum Regional de Saúde, criado para fomentar as 

discussões em saúde pública, através do controle social. Os encontros ocorrem mês a mês e 

em municípios diferentes.  

A presidente do Conselho de Saúde de Volta Redonda deu ênfase também ao 

CISMEPA – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba, que conta com a 

participação dos 12 conselhos que formam a região, pois abre discussão com prefeitos, 

secretários e convidados, dando ciência aos presentes dos assuntos tratados.  

 A partir das atividades desenvolvidas pelos Conselhos Municipais de Saúde de Barra 

Mansa e Volta Redonda, especialmente este último, verifica-se um interesse em divulgar e 

incentivar a participação da população nos eventos, estabelecendo, além de projetos de Lei 

com objetivos específicos, também a parceria com outros municípios.  

Para Oliveira et al (2007), é importante que haja uma articulação entre os setores e a 

integração regional das politicas públicas, bem como o aperfeiçoamento dos processos de 

tomada de decisão e dos sistemas de planejamento. Formas mais descentralizadas e mais 

autônomas de organização dos serviços oferecidos pelos conselhos, com um estilo gerencial 

adaptativo, criativo e participativo podem induzir novos tipos de participação de profissionais 

e usuários (VIANA, 1998). Contudo, em Estados federativos como o brasileiro, tais desafios 

se tornam complexos em virtude da necessidade de coordenação intergovernamental e de 
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equilibrar responsabilidade, regulação e autonomia no desenvolvimento de políticas 

igualitárias (OLIVEIRA et al, 2007). 

 

3.3. Participação da População 

 

Através dos dados fornecidos nos questionários aplicados aos conselheiros de Saúde, 

pode-se perceber qual a percepção que eles têm da participação da população nas ações dos 

conselhos, como mostra a tabela abaixo: 

 
Tabela 02: Frequência e participação da população nas atividades promovidas pelos Conselhos 

Municipais de Saúde (CMS) de Barra Mansa e Volta Redonda. 

Frequência/Participação Barra Mansa Volta Redonda 

Frequência nas reuniões 

ordinárias 

Satisfatória Pouco Satisfatória 

Frequência nos eventos  Satisfatória Muito Satisfatória 

Nível de questionamento 

durante as reuniões e/ou 

eventos 

Satisfatória Pouco Satisfatória 

Preenchimento de pesquisas 

de satisfação 

Pouco Satisfatória     Não sabe/Não se aplica 

Fonte: Elaborada pelos autores segundo informações fornecidas nas entrevistas. 

  Ao compararmos a frequência e a participação da população nas atividades 

desenvolvidas pelos Conselhos Municipais do presente estudo, observa-se que o presidente do 

Conselho de Saúde de Barra Mansa considera satisfatório o comparecimento e 

questionamento da população durante as reuniões e/ou eventos. Contudo, esta não tem 

participado efetivamente de pesquisas de satisfação.  

Já em Volta Redonda, a presidente do Conselho relata que a participação da população 

é muito maior nos eventos do que nas reuniões ordinárias e, quando presentes, estes parecem 

interagir pouco com as discussões do evento, sem fazer grandes questionamentos. 

  No caso de Volta Redonda, o Conselho desconhece ou não sabe responder quanto a 

informações sobre a aplicação de alguma pesquisa de satisfação para a população com relação 

ao trabalho desenvolvido ou a organização de reuniões e/ou eventos. 

  O presidente do Conselho de Saúde de Barra Mansa relata que o grupo de usuários, 

representado pelas entidades da sociedade, é o que apresenta maior dificuldade de atuação. 

Um dos entraves se deve à falta de recursos, como a falta de computadores, de acesso à 

internet, de aplicativos e outros, o que limita a aquisição de informações em tempo real bem 

como a comunicação entre este grupo e os demais conselheiros. 

  No município de Volta Redonda, a presidente do Conselho relata apresentar uma 

estrutura satisfatória para a execução de suas atividades, principalmente por conta do apoio da 
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prefeitura. Esta disponibiliza para o Conselho uma funcionária, espaço físico adequado, 

mobiliário de escritório e computadores. Além disso, todos os conselheiros recebem um 

auxílio-transporte para deslocamento. Para ela, o maior problema está relacionado à 

dificuldade de participação da população e à compreensão sobre o funcionamento do 

Conselho. Como são muitas reuniões e eventos, faz-se necessária a presença de um maior 

número de participantes, representando diferentes esferas da comunidade como usuários, 

trabalhadores, gestores e a população em geral. 

  Assim, como ator fundamental, cabe à população debater sobre a saúde pública, e 

consequentemente auxiliar no fortalecimento do SUS, numa lógica que vá além da 

organização de serviços e direito de cidadania e coloque a saúde como um dos requisitos do 

direito à vida (BRASIL, 2014). Essa concepção teórica nasce da ideia de se agir localmente, a 

partir dos debates, próximo das demandas e do público-alvo, mas pensar globalmente, 

sabendo que suas ações, consequentemente, tem um amplo impacto na saúde dos brasileiros 

como um todo (HARTZ & CONTANDRIOPOULOS, 2004). Tais experiências participativas, 

em diferentes contextos socioculturais, apresentam potencial para aprimorar a democracia, 

melhorando o desempenho de projetos, programas e políticas públicas (AVRITZER, 2007). 

 

4. Conclusão 

 

O presente trabalho analisou a participação popular nos Conselhos de Saúde de modo 

específico nos municípios de Volta Redonda e Barra Mansa, sob a ótica de seus presidentes, 

através da identificação de como funcionam os Conselhos e como se dá a sua atuação.  

Verificou-se que, em Barra Mansa, apesar de na entrevista ser considerada satisfatória 

a participação e o nível de questionamento da população nas reuniões ordinárias e nos eventos 

realizados, o presidente do conselho considerou pouco satisfatório o preenchimento de 

pesquisas de satisfação, o que o deixa sem um retorno da população quanto à atuação do 

Conselho. Ao passo que, em Volta Redonda, a presidente do Conselho acreditou ser pouco 

satisfatória a participação em reuniões, bem como o nível de questionamento dos 

participantes, porém muito satisfatória em eventos, não sendo aplicado nenhum tipo de 

preenchimento de pesquisa de satisfação, ou seja, também não há retorno da população quanto 

à atuação do Conselho. 

Notou-se que o controle social que se pode exercer sobre o desenvolvimento e 

funcionamento da saúde pública em um município se estabelece especialmente através dos 

Conselhos Municipais de Saúde. Portanto, a participação popular de forma contínua e efetiva 

nesses conselhos é essencial para que estes exerçam de fato sua função – caso contrário, eles 

existiriam apenas para que se cumprissem questões legais, o que viria a ser um prejuízo para a 

sociedade.  

A partir disso, buscou-se, de um ponto de vista local – Volta Redonda e Barra Mansa, 

analisar a participação popular nos Conselhos de Saúde. Pode-se notar, então, que o 

funcionamento dos conselhos é limitado e condicionado pela realidade das instituições e da 
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cultura política dos municípios.  

Destacam-se as instituições pelo fato de existir maior investimento da Prefeitura, 

como foi o caso de Volta Redonda, onde também houve maior investimento do Conselho em 

si quanto às ações realizadas e maior envolvimento da população, enquanto em Barra Mansa 

faltam recursos, o que apresenta-se como um fator desestimulante. 

 No que diz respeito à cultura política, percebe-se que, possivelmente atrelado ao 

estímulo fornecido pela Prefeitura, está também a própria consciência e defesa de interesses 

de cada grupo social que se estabelecem culturalmente em uma região. 

Nos dois Conselhos de Saúde, notou-se, de um modo geral, que os presidentes 

entrevistados não estão satisfeitos com a participação da população, porque consideram que 

muito mais poderia ser realizado, principalmente se houvesse um maior comprometimento 

por parte dos jovens e dos governos. Em especial, a presidente do Conselho de Saúde de 

Volta Redonda, aposta na conscientização da juventude como ponto-chave na melhoria da 

atuação dos Conselhos. 

A visão e opinião dos conselheiros representantes dos profissionais de saúde, do 

governo e da própria população são variáveis importantes a serem consideradas em trabalhos 

futuros, produzindo resultados adicionais ao que foi realizado neste artigo. 

De qualquer modo, se a participação popular é também cultural, e se o investimento 

governamental estimula essa participação, entende-se que investir na conscientização da 

população poderia trazer resultados melhores e mais consistentes dos encontrados nesta 

pesquisa. Propõe-se, aqui, que essa conscientização poderia ser feita através da educação 

formal na escola regular.  

Dessa maneira, as pessoas poderiam não somente conhecer o funcionamento das 

políticas públicas para a Saúde, como também – pelo conhecimento – reivindicar e usufruir de 

seus direitos, tornando-se cidadãos conscientes e, consequentemente, tornando a Saúde 

pública mais íntegra e efetiva. 
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ANEXO 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA  

 

Bloco I - Controle social 

 

1 - Como a população do município tem acesso a elaboração das ações do  conselho 

municipal de saúde? 

2 - Como a população do município tem acesso a implementação das ações do conselho 

municipal de saúde? 
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3 - Como a população do município tem acesso a fiscalização das ações do conselho 

municipal de saúde? 

 

Bloco II – Divulgação das ações do Conselho 

 

1 – De que forma a população tem acesso às ações do Conselho Municipal de Saúde 

(Conferências, seminários)?  

2- Que estratégias são realizadas para estimular a participação da população nas atividades 

descritas anteriormente? 

3 -  Há alguma articulação com outros municípios? Quais? 

 

Bloco III – Participação da população 

1 – Como você considera a participação da população em relação a cada um dos itens abaixo? 

 Muito 

Satisfatória 

 

Satisfatória 

Pouco 

Satisfatória 

 

Insatisfatória 

Não Sabe/ 

Não se aplica 

 Frequência nas 

reuniões 

  

     

Frequência nos 

eventos 

periódicos 

     

Nível de 

questionamento  

 

     

Participação em 

pesquisa de 

satisfação 

     

  

2 – Quais grupos de atuação do Conselho têm apresentado maiores dificuldades? Em que? Por 

quê?  

3 – Como o cidadão pode denunciar ao conselho irregularidades na saúde? Qual a frequência? 


