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RESUMO 

 

LEAL, Maria da Conceição Portela. Controle Social no Sistema Único de Saúde: 
Atuação dos Conselheiros do Conselho Municipal de Saúde de Picos. Dissertação 
(Mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco, Maio, 2011. Orientação: Profª 
Drª. Ana Cristina de Sousa Vieira. 
 
 
O Controle Social no SUS é temática imprescindível no processo de democratização 
da saúde e consolidação do Sistema Único de Saúde, enquanto política pública. O 
Conselho Municipal de Saúde é um espaço público de articulação e interlocução 
entre governo e sociedade e atuam na formulação de estratégias e controle da 
execução da política de saúde na instancia correspondente. Este estudo analisa a 
efetividade do controle social sobre a política Municipal de saúde de Picos - PI,o 
papel dos Conselheiros do Conselho Municipal de Saúde, evidenciando a 
contribuição que os conselheiros têm dado ao processo de participação, bem como, 
identificar os obstáculos para o exercício de suas funções. Este estudo situa-se no 
campo da pesquisa social e utilizou o referencial teórico metodológico da pesquisa 
qualitativa. A partir da analise documental das atas do CSM, e das entrevistas com 
os conselheiros municipais, constatamos assuntos relevantes, que norteiam a 
discussão de nosso estudo. Assim, identificamos um Conselho conhecedor de seu 
papel, com alguns limites no tocante à efetividade da participação e o controle social 
e grandes obstáculos para o exercício de suas funções, principalmente a falta de 
capacitação. 
 

 
Palavras-chave: Controle Social; Conselhos de Saúde; Política de Saúde; 
Participação Social.  

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

LEAL, Maria da Conceição Portela, Social Control at Health Unique System (SUS): 
Performance of the council at Picos Health Municipal Counsel. Dissertation (Master`s 
Degree) – Pernambuco Federal University , May, 2011. Master mind:  Ana Cristina 
de Sousa Vieira. 
 
 
The Social Control at SUS its an indipensable thematic at the democratization 
process of heath and consolidation of the Health Unique System, while public 
politics. The Health Municipal Counsel its a public place of articulation and 
interluction between governement and society and act in formulation of strategies 
and execution control of health politics on relative instancy. This study anlisys the 
social control effectiveness about the Picos Health Municipal politics - PI, the roles of 
Council at Health Municipal Counsel , in facting the council constribuition has given 
the participation process, as well as, identify obstacles for the function`s exercises. 
This study lies at the social search Field and used the methodological theory 
referency of quality search. Out the documental reviews minutes of the CSM, and the 
interviews with the municipal counsils found revelant matters guiding the discussion o 
four study Therefore we identify an Counsel knowladgement of his rules, with some 
limits in terms of effectiveness of participation and the social contol and big obstacles 
for the function`s exercises, mainly lack of training. 
 
 
 
 
 
Keywords: Social Control; Health Counsel; Health Politics; Social Participation.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Enquanto Enfermeira vinculada ao serviço de saúde pública do município 

de Picos, me inquietava alguns questionamentos referentes à política nacional do 

Sistema Único de Saúde (SUS), no tocante ao controle social, basicamente, como 

as pessoas participavam desse processo.  O interesse pelo tema é antigo, iniciou-se 

nos anos 90 (1993), onde participei da 1ª Conferência Municipal de Saúde de Picos-

PI, nesse período, pude observar que os papéis dos Conselheiros eram poucos 

definidos, e que os mesmos não atuavam como representação dos atores sociais. 

Os Conselheiros eram “meros instrumentos formais” da gestão e naquele momento, 

foram criados como pré-requisitos do processo de municipalização, ou seja, não 

havia atuação efetiva nas discussões dos problemas de saúde, limitando-se a 

concordarem com o exposto e assinarem atas. 

Em razão disso, o presente estudo procura refletir sobre a atuação dos 

Conselheiros do Conselho Municipal de Saúde de Picos em particular a efetividade 

do controle social sobre a política municipal de saúde de Picos/PI. 

No Brasil, a questão da participação social na área da saúde, colocou-se 

em pauta a partir dos anos 70, quando as crises políticas e econômicas 

desencadeadas pelas transformações mundiais e pela ditadura militar instalada no 

país em 1964, intensificaram os problemas sociais, originando uma maior 

organização da população, reivindicando melhoria na infra-estrutura dos serviços 

públicos e maior disponibilidade dos bens de consumo (DALLARI et al, 1996; 

GRUSCHMAN,1999) apud MARTINS(2007).  

Essa ampliação popular e emergência de novos atores sociais 

desencadeou um forte movimento social pela universalidade do acesso e pelo 

reconhecimento da saúde como direito universal, sendo o dever do Estado garanti-la 

(MENDES, 2006). O chamado Movimento da Reforma Sanitária levou à ampliação 

da organização popular e à emergência de novos atores sociais, produzindo e 

incrementando as demandas sociais sobre o Estado.  

Como consequência desse marco social e político, conquista-se a 

incorporação desses princípios no texto constitucional de 1988, bem como, a 
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responsabilidade do Estado na provisão de serviços e garantia de direitos. Suas 

diretrizes enfocam além dos princípios doutrinários, a participação da comunidade e 

o controle social (BRASIL, 2002). 

O arcabouço jurídico-institucional da saúde é complementado pelas leis 

orgânicas 8.080 e 8.142, ambas de 1990, que tratam da organização de serviços e 

do controle social. A lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe legalmente sobre 

o controle social através da criação dos Conselhos de Saúde e das Conferências de 

Saúde (BRASIL, 1990-b). 

O controle social, ou seja, a participação social na política de saúde, 

segundo CORREIA (2005), expressão do processo de democratização do país e 

concebida na perspectiva do controle social sobre as ações do Estado foi legalizada 

na Constituição de 1988 e regulamentada em 1990, pela lei federal nº 8.142, que 

dispõe sobre o funcionamento de duas instâncias colegiadas: Conselhos de Saúde e 

Conferências de Saúde. O caráter permanente deliberativo sobre a política de saúde 

formalmente atribuído ao Conselho, insere no contexto do Sistema Único de Saúde 

cerca de 87.212 conselheiros (798 estaduais e 86.414 municipais) como possíveis 

ativos da política de saúde brasileira.  

O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, formado por 

representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais 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 de governo (BRASIL, 1990). 

As Conferências de Saúde, reúnem-se á cada quatro anos com a 

representação de vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e 

propor diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, 

convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho 

(BRASIL, 1990). 

Nesse sentido, vale ressaltar que o Controle Social em Picos, teve inicio 

nos anos 90, mais precisamente no ano de 1993, regularizado pela Lei nº 1749 de 

24 de agosto do mesmo ano e teve como marco inicial a 1ª Conferência Municipal 
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de Saúde, o conselho de saúde era formado por 16 membros titulares e 16 

suplentes, tendo como objetivo, estabelecer, acompanhar e avaliar a política 

municipal de saúde.  

È importante ressaltar, que o controle social em Picos, vem sendo 

legitimado, através das Conferências de Saúde e que ao longo de sua história, 

foram realizadas seis conferências: 1ª (1993), 2ª (1997), 3ª (1999), 4ª(2002), 

5ª(2006), 6ª(2011). 

Nessa perspectiva, nosso problema de pesquisa foi: O Controle Social na 

cidade de Picos tem se efetivado? 

O Controle Social no SUS é temática imprescindível no processo de 

democratização doa saúde e consolidação do Sistema Único de Saúde. Vários 

autores tem trabalhado essa temática e podemos destacar Correia (2005), Carvalho 

(1995), Bravo (2001). 

Este estudo teve como objetivo geral: Analisar a efetividade do controle 

social sobre a política municipal de saúde de Picos/PI. Os objetivos específicos 

foram: Analisar o papel dos Conselheiros no Conselho Municipal de Saúde de 

Picos/PI; 2) Evidenciar a contribuição que os Conselheiros têm dado ao processo de 

participação e o controle social; 3) Identificar os principais obstáculos para o 

exercício de suas funções. 

Para responder os objetivos deste estudo, utilizamos a pesquisa de 

natureza qualitativa, embasada na necessidade de aprofundamento dos dados, 

adotamos procedimentos metodológicos, as seguintes técnicas de dados: Entrevista 

Semi-estruturada e análise documenta l(atas). 

A pesquisa foi realizada no município de Picos-PI, a 310km da capital do 

Estado, ocorreu no período de julho a dezembro de 2010. O universo da pesquisa 

foram todos os Conselheiros do Conselho Municipal de Saude, porém, como critério 

de inclusão da pesquisa, selecionamos os Conselheiros com maior frequência nas 

reuniões do Conselho no período estudado, totalizando 8 conselheiros, sendo 4 

usuários, 2 trabalhadores da saúde, 1 prestador de serviço e 1 representante do  

poder público. 
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Neste contexto, a organização dessa dissertação se dá em TRÊS 

capítulos. O primeiro capítulo aborda o Controle Social como foco, abordando os 

principais conceitos e bases legais, seguido de considerações sobre noções de 

Estado e Sociedade e sua relação com o controle social. 

No segundo capítulo, se discute o Controle Social no sistema Único de 

Saúde, onde abordamos o Movimento da Reforma Sanitária, como o maior marco da 

história no Brasil e um dos mais importantes na luta da participação social. Nesse 

capítulo, enfatizamos também, o Sistema Único de Saúde, como uma das maiores 

conquistas sociais consagradas na Constituição de 1988 e por último, os Conselhos 

de Saúde e as Conferências: espaços democráticos do Controle social. 

O terceiro capítulo descreve o caminho metodológico percorrido nas fases 

da pesquisa e os resultados obtidos, bem como: Análise do papel dos Conselheiros 

no Conselho Municipal de Saúde de Picos/PI evidenciando a contribuição que os 

Conselheiros tem dado ao processo de participação e o controle social e por último 

os principais obstáculos para o exercício de suas funções. 

Os resultados da pesquisa apontam para um Conselho de Saúde em 

construção, que os Conselheiros são legítimos, reconhecem o seu papel dentro do 

conselho, se acham atuantes no exercício da participação e o controle social, mas 

apresentam poucas proposições, necessitando de capacitação, transporte e apoio 

da gestão, para uma melhor atuação.  
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1. O CONTROLE SOCIAL EM FOCO 

 

1.1 Conceito e bases legais: 

 

 

O Controle Social constitui tema clássico da teoria política, mas bastante 

presente no contexto contemporâneo, ao permear até mesmo o debate da própria 

formação do Estado Moderno. 

Inicialmente tomou-se como base para esse capítulo as origens e 

concepções do controle social, para em seguida prosseguirmos com a reflexão 

dentro do contexto do processo de democratização, mas precisamente nos anos 

1980 e posteriormente sua institucionalização através de bases legais na 

Constituição Federal de 1988. 

Ao abordar o tema “Controle social”, deparamos com várias abordagens, 

conceitos clássicos onde a história ocidental exemplifica como “Controle Social” o 

exercício do Estado nas funções clássicas de denominação. O segundo, referea 

participação social na elaboração e fiscalização de políticas públicas em contextos 

democráticos (SOUZA, 2004). 

Ao abordar o controle social exercido pelo Estado por meio de coerção é 

necessário fazer a inter-relação com pensadores clássicos e expoente do 

liberalismo, em especial Hobbes (1588-1679) e Locke (1632-1704). Hobbes em sua 

obra O Leviatã, defendeu que o poder é adquirido no mercado e é definido pela 

habilidade individual de conquistar riqueza, reputação e poder, o que mantém o 

indivíduo em permanente conflito e disputa. Entende que essa disputa é natural, 

mas deve ocorrer sob as regras do convívio social e da subordinação política, com 

regulação das relações sociais para que os homens não se destruam e possam 

confiar seus poderes e direitos para serem regidos por um poder soberano, no caso 

representado pelo Estado (HOBBES, 1979).    

Para Locke (1978), a presença do Estado é imprescindível como protetor 

dos direitos e das liberdades individuais do cidadão, no sentido de conceder-lhe o 

máximo de liberdade. Sob essa ótica, a essência da democracia está fundamentada 

nos direitos individuais e na liberdade de mercado. Afirma, contudo, que o governo 
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não tem poder absoluto, deve ser submisso à lei. Nesse viés, delineia a 

possibilidade, mesmo que mínima, de controle do cidadão-proprietário sobre o 

governo. 

Os liberais, adeptos do controle do poder estatal, concebem o Estado 

como uma instância separada da sociedade, em que a organização estatal não seria 

afetada por fatores sociais e econômicos, mas desobrigada a prestar serviços à 

sociedade e manter seu equilíbrio, o que sinaliza para o “conceito de igualdade 

formal e jurídica, e assim não assume compromissos com a desigualdade real, 

substantiva” (PEREIRA, 2007, p. 30). 

Para Bobbio (2000), o controle social é um conjunto de intervenções, 

positivas ou negativas, determinadas por grupos ou sociedades aos seus membros, 

para impedir ou desestimular os comportamentos contrários às normas vigentes. 

Singer (1978) identifica um mecanismo de controle social exercido pelo 

Estado, expresso ainda no século XIX, por meio de seu poder coercitivo, quando 

utilizava do poder médico, ou seja dos serviços de saúde para imposição de 

condutas, como normas de higiene, de prevenção de acidentes locais de trabalho, 

de caráter restritivo ao trabalho de mulheres e crianças, ao formular normas de 

comportamento que assegurassem a saúde da população. Isso visava manter a 

reprodução da força de trabalho e, dessa maneira, a continuidade do sistema.  

Assim, o surgimento dos serviços de saúde essencialmente como 

serviços de controle das contradições entre os interesses individuais dos membros 

de várias classes sociais e o interesse do sistema social como um todo, em especial 

para a preservação da força de trabalho. Os serviços de saúde são congruentes 

quando contribuem com a ordem social, até mesmo sugerindo, para ela, alterações 

adaptativas. A partir da produção de ações de saúde, os serviços produziram 

condições materiais e psicológicas indispensáveis ao desenrolar da vida política, 

social e econômica em determinados moldes. 

Na Sociologia a expressão “controle social” é utilizada paradesignar os 

mecanismos que estabelecem a ordem social disciplinando a sociedade, 

submetendo os indivíduos a determinados padrões sociais e princípios morais 

(CORREIA, 2003). 
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Na Psicologia, a dimensão subjetiva do controle social é tratada por 

Freud, que concebe o superego como a absorção das normas sociais pela estrutura 

da personalidade, fazendo com que introjete, assim, no indivíduo, o próprio conteúdo 

desse controle (CARVALHO, 1995). 

Nas ciências políticas e econômicas a expressão “controle social” é 

ambígua, podendo ser concebida em sentidos diferentes, baseadas em concepções 

de Estado e de sociedade distintas (CORREIA, 2002). 

Nesse âmbito, a definição de controle social se constrói no eixo da 

relação entre o Estado e a sociedade civil. Nesse entendimento define controle 

social como o controle do Estado sobre a sociedade, segundo essa concepção, o 

Estado controla a sociedade em detrimento dos interesses da classe dominante, 

implementando políticas sociais para amenizar os conflitos de classe. Por trás dessa 

concepção está a concepção de “Estado restrito”, Estado como administrador dos 

negócios da classe dominante (CORREIA, 2002). 

A segunda concepção entende controle social como controle da 

sociedade ou de setores organizados na sociedade sobre as ações do Estado. 

Nesse sentido, a sociedade tem possibilidades de controlar as ações do Estado em 

favor dos interesses das classes subalternas, ou seja, “Estado ampliado”. 

(CORREIA, 2002).  

É nesse espaço contraditório que se criam os Conselhos gestores, 

instâncias de participação institucionalizadas, possibilitando os segmentos que 

defendem as classes subalternas e controlam os rumos das políticas sociais 

(CORREIA, 2002). 

No Brasil, a questão da participação social na área da saúde colocou-se 

em pauta a partir da década de 1970 e início da década de 1980, quando as crises 

políticas e econômicas, intensificaram os problemas sociais, dando inicio a uma 

maior organização.reivindicando melhorias na infraestrutura dos serviços públicos e 

na maior disponibilidade dos bens de consumo (DALLARI et al, 1996, 

GRESCHEMAM, 1999 apud MARTINS 2007). Essa ampliação da organização 

popular e a emergência de vários atores sociais produziram a ampliação das 

demandas da sociedade sobre o Estado e desencadeou um forte movimento social 
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pela universalização do acesso e pelo reconhecimento da saúde como direito 

universal, sendo o dever do Estado garanti-la (MENDES, 2006). 

A crise vivenciada neste período no setor saúde (administrativa, 

burocrática, financeira e de cobertura) inicia uma série de questionamentos sobre o 

modelo assistencial legalmente instituído, que historicamente predominou em todo o 

país, criando dicotomias entre curativo e preventivo, individual e coletivo por meio de 

práticas assistenciais centradas, em hospitais restritas aos contribuintes 

previdenciários (COTTA et al, 1998; MENDES, 1996). 

A luta pela democratização do país e consequentemente da saúde, 

convergiu para um importante movimento nacional que reivindicou mudanças 

radicais no caótico, ineficiente e insuficiente sistema sanitário existente. O chamado 

Movimento da reforma Sanitária levou a ampliação da organização popular e a 

emergência de novos atores sociais produzindo e incrementando as demandas 

sociais sobre o Estado. Este desencadeou um forte movimento pela universalização 

do acesso e reconhecimento da saúde como direito universal, equânime e integral, 

cabendo ao Estado garanti-la à população (BRASIL, 2002), visando a ampliação dos 

direitos de cidadania, priorizando a inclusão das camadas sociais marginalizadas no 

processo histórico de acumulação de capital, que tiveram suas liberdades de 

participação e organização suprimidas durante os anos de autoritarismo vivido no 

país (COTTA et al, 1998). 

A reforma sanitária visava produzir um novo conhecimento e práxis, que 

abarcasse as causas populares e que fosse capaz de materializar uma proposta 

alternativa de saúde, baseada no princípio de saúde como um direito de cidadania. 

De fato, o Movimento lutava pela transformação social, advogando para a 

constituição de sujeitos dotados de consciência social, conquistada através de sua 

consciência sanitária (PEGO & ALMEIDA, 2001). 

No contexto político vigente no Brasil, surge então o termo “controle 

social”, expressão utilizada para caracterizar a participação da sociedade na gestão 

pública, ou melhor, a participação da comunidade na saúde. 

Ocorre então, no ano de 1996 a VIII Conferência Nacional de Saúde, que 

se constituiu no marco na história da saúde no Brasil. Durante a mesma foram 
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definidos os princípios básicos do Sistema Único de Saúde – SUS, que 

posteriormente levaria como subsídios a institucionalização e aprovação do capítulo 

saúde na Constituição Federal de 1988 (COTTA et al, 1998). 

Passa a assegurar esse direito, a Constituição define os princípios e 

diretrizes que fundamentam o SUS, pautado na descentralização, universalização, 

integralidade das ações e equidade do acesso, participação da comunidade no 

controle social. Diante dessa realidade, a construção do SUS imprimiu mudanças no 

aprofundamento do processo de participação política e social da comunidade 

(COTTA et al, 1998). 

O arcabouço jurídico-institucional da saúde é complementado pelas leis 

orgânicas (8.080 e 8.142), ambas de 1.990, que tratam principalmente da 

organização dos serviços e da participação comunitária, respectivamente. 

A lei nº 8.080, promulgada em 19 de setembro de 1.990, regula as ações 

e serviços públicos e privados de saúde no que concerne a sua direção, gestão, 

competências e atribuições em cada esfera de governo (BRASIL, 1990a). 

A lei n° 8.142, de 28 de dezembro de 1.990, vem para complementá-la 

em decorrência dos vetos efetuados, pelo então presidente da república, 

estabelecendo e dispondo legalmente, sob o controle social através das 

Conferências de Saúde e dos Conselhos de Saúde abertos à participação de 

diferentes membros da sociedade civil, nas três esferas de governo, alem de tratar 

do financiamento do setor (BRASIL, 1990b). 

Entretanto, a participação e o controle social, não se esgotaram nas 

discussões que deram origem ao SUS. Esta democratização deve estar presente no 

dia a dia das ações do sistema de saúde. Para tanto, para legitimar essas 

conquistas, foram criados os conselhos nacionais, estaduais e municipais de saúde. 

A lei n° 8.142/90 dispõe sobre o papel dos conselhos e a participação da 

comunidade na gestão do SUS, fomentando assim o controle social (BRASIL, 2001).       

Nesse sentido, o controle social para se efetivar exige a participação da 

sociedade civil organizada, nos conselhos e outros espaços sociais, expressando 

sua legitimidade, por intermédio dos requisitos representativos. Consiste na 

participação da sociedade, na tomada de decisões fundamentais, objetivando uma 
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melhor qualidade de vida e uma assistência à saúde voltada para o atendimento das 

necessidades da população, possibilitando o exercício da cidadania. Fazer valer 

esse canal de participação é tarefa de cada cidadão, vez que a participação social é 

um processo em permanente construção e sua consolidação depende da ampla 

mobilização da sociedade.  

O controle social no SUS é temática imprescindível no processo de 

democratização da saúde e consolidação do Sistema Único de Saúde, enquanto 

política pública. 

Um dos ganhos mais importantes da sociedade civil no processo de 

construção na democracia no Brasil foi a criação de mecanismos de participação 

popular. Percorreu-se um longo e difícil caminho para que a população participasse 

no processo decisório das políticas públicas. 

Para Carvalho (1995), no campo da saúde pode ser dito que a ideia de 

participação desenvolveu-se tendo como pano de fundo o crescente desencanto de 

agentes vinculados ao pensamento crítico em saúde com os poucos resultados 

políticos e técnicos das praticas de participação comunitária. 

Demo (1993) define participação como processo de conquista e 

construção organizada da emancipação social. Já para Maria Eliana Labra e Ionara 

Ferreira da Silva (2001), o controle social é entendido “como o exercício do controle 

sobre as políticas de saúde por parte dos representantes da sociedade civil” e é 

garantido pelos Conselhos de Saúde. 

Raquel Raichelis (2000, p.64) considera controle social como “um dos 

elementos constitutivos da estratégia política da esfera pública”, que implica o 

acesso aos processos que informam decisões da sociedade política, que devem 

viabilizar a participação da sociedade civil organizada, na formulação e revisão de 

regras que conduzem as negociações e arbitragens sobre os interesses dos jogos, 

além da fiscalização, daquelas decisões, segundo critérios pactuados. 

Apesar do imenso avanço do engajamento da sociedade civil em espaços 

de formulação e deliberação de políticas públicas, e exercício da democracia ainda é 

incipiente entre nós, especialmente em se tratando de diversidade de interesses que 

se entrelaçam com as finalidades do sistema de saúde. 
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Entretanto, um dos grandes desafios do controle social é a efetiva 

participação da sociedade civil, na gestão transparente e na defesa da proteção dos 

seus direitos.   

 

1.2 Estado e sociedade civil e sua relação com o Controle Social 

 

Para compreendermos a realidade brasileira existente, no tocante ao 

controle social, é necessário, conhecer o caráter das relações entre Estado e 

Sociedade Civil e seus conceitos históricos, pois, ele ocorre nesse processo.  Assim, 

como somos produto de nossa história, o controle social no SUS, sofreu influências 

de todo o contexto político social pelo qual o Brasil passou. 

A relação, Estado e Sociedade Civil é uma relação histórica e dinâmica, 

que vem sendo constituída com a história da humanidade. É o resultado dos 

conflitos e interesses. Tratar dessa relação é falar sobre o poder. 

Vários foram os clássicos, que definiram os conceitos de Estado e 

Sociedade Civil, porém Thomas Hobbes, John Locke, Jean- Jacques Rousseau, 

Hegel, Marx e Gramsci, foram alguns que se dedicaram e se destacaram, 

produzindo teorias que até hoje são fundamentais e relevantes para os estudiosos 

da área. Neste capítulo aborda-se algumas concepções de Gramsci e o contexto 

brasileiro acerca do assunto. 

Gramsci realiza uma diferenciação entre Sociedade Civil e Estado, 

segundo o autor:  

Podem-se por enquanto fixar dois grandes planos superestruturais, o que se 
pode chamar de sociedade Civil, ou seja, do conjunto de organismos 
vulgarmente denominados de privados, e o da Sociedade Política ou 
Estado, que correspondem a função de hegemonia que o grupo dominante 
exerce em toda a sociedade, e ao domínio direto ou de comando que se 
expressa no Estado ou no Governo Jurídico (GRAMSCI apud 

BOBBIO,2002, p.1209). 

Dessa forma, diferentemente de Marx, que possui uma concepção de 

Sociedade Civil, ligada ao mundo das relações econômicas e materiais (BOBBIO, 

2002), a concepção gramsciana de Sociedade Civil envolve não somente essas 

relações, mas as relações ideológicas e culturais, sendo um momento de 

superestrutura, momento este que se denomina de hegemonia. Gramsci argumenta 
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que, toda forma de domínio não se sustenta apenas com um aparato coercitivo, 

sendo necessária a transmissão de valores através da qual a classe dominante 

desempenha sua hegemonia. Assim, um sistema político para sustentar sua 

autoridade além do aparato coercitivo- O ESTADO- necessita também de um 

variado número de instituições, como a escola e a mídia, que pratique a socialização 

de seus valores, constituindo com isso o consenso ideológico- A Sociedade Civil. 

(GRAMSCI, 1982). 

Segundo Coutinho (1989), Gramsci aponta uma concepção ampliada de 

Estado, essa ampliação está pautada por incorporar, além da Sociedade Política, a 

Sociedade Civil com seus aparelhos de hegemonia que mantém o consenso, ou 

seja, “Estado é todo complexo de atividades práticas e teóricas com as quais a 

classe dirigente não só justifica e mantém seu domínio, mas consegue obter o 

consenso ativo dos governantes” (GRAMSCI apud COUTINHO, 1989, p. 54). 

Em Gramsci, não há distinção entre Estado e Sociedade Civil, mas uma 

unidade orgânica: “Por Estado deve entender, além do aparelho de governo, 

também o aparelho privado de hegemonia ou Sociedade Civil” (GRAMSCI, 2000 

apud CORREIA, 2005, p. 51). 

Gramsci realmente não fez uma clara distinção entre o Estado e os 

regimes políticos. Segundo ele, o Estado é uma “sociedade política” que ao mesmo 

tempo distingue-se e confunde-se com a sociedade civil. Preocupado em analisar o 

Estado liberal, em que a sociedade civil é muito poderosa, Gramsci prefere englobar 

a sociedade civil ao Estado, a fim de compreender a hegemonia da classe 

capitalista: 

Isto significa que por “Estado” deve-se entender além do aparelho 
governamental, também o aparelho “privado” de” hegemonia” ou 
sociedade civil, na noção do Estado entram elementos que também são 
comuns á noção de sociedade civil (nesse sentido, poder-se-ia dizer que o 
Estado= Sociedade  Política+ Sociedade Civil, isto é, hegemonia revestida 
de coerção (GRAMSCI apud COUTINHO, 1989, p. 54). 

O conceito de Sociedade Civil em Gramsci tem uma dimensão claramente 

política, como espaço de luta de classes pela hegemonia e pela conquista do poder 

político por parte das classes subalternas (COUTINHO, 2002). 

Montano (2001), chama atenção para a diferenciação entre a noção 

ideológica de “lutas da sociedade civil”, sujeito de lutas, representante do 
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trabalhador, oposição ao Estado e ao  mercado e “lutas na sociedade civil”, em que 

esta  é considerada espaço de lutas.  

Os defensores da primeira expressão incorrem no erro de homogeneizar os 
setores diversos e antagônicos presentes na sociedade civil, tais como as 
organizações tanto dos trabalhadores, de “excluídos”, das chamadas 
minorias, dos defensores de direitos humanos, da mulher da criança e do 
adolescente, do meio ambiente, e as organizações representantes do 
capital (Sesc, Sesi, Fundação Bradesco ) e ainda organizações fascitóides 
(tradição, família e propriedade, grupos neonazistas, por exemplo, 
instituições  fanáticos –religiosas, entre outras.  (MONTANO, 2001, p. 304). 

Segundo Correia (2005), a sociedade civil não é homogênea, mas 

espaços de lutas de interesses contraditórios, ou seja , as lutas não são da 

sociedade civil contra o Estado, mas de setores que representam os interesses do 

capital e do trabalho. 

Diante do exposto, podemos verificar que ao aprofundar a teoria de 

Gramsci para analisar a relação entre Estado e Sociedade Civil, pode-se legitimar a 

expressão “Controle Social”, pois o controle ocorre na disputa entre as classes pela 

obtenção de hegemonia na sociedade civil e pela imposição de seus interesses na 

condução do Estado. Nesse contexto, o controle social é o controle das classes e 

seria movido pelo caráter contraditório da sociedade civil, ora pendendo para a 

classe dominante, ora pendendo, ora para as classes subalternas, a depender da 

correlação de forças entre elas (CORREIA, 2005). 

Gramsci propõe sua divisão em duas esferas: a sociedade política, na 

qual se concentra o poder repressivo da classe dirigente (governo, tribunais, 

exército, polícia) e a sociedade civil, constituída pelas associações ditas privadas 

(igreja, escolas, sindicatos, clubes, meios de comunicação de massa), na qual essa 

classe busca obter o consentimento dos governados, através da difusão de uma 

ideologia unificadora, destinada  a funcionar como cimento da formação social 

(FREITAG, 1986). 

Freitag (1986) enfatiza a reflexão de que para Gramsci, a sociedade civil 

expressa o momento de persuasão e do consenso que, conjuntamente com o 

momento de repressão e da violência (sociedade política), asseguram a manutenção 

da estrutura de poder (Estado). Na sociedade civil a dominação se expressa sob a 

forma hegemonia, na sociedade política sob a forma de ditadura. 
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Após relato do diferencial teórico do marxista Italiano Gramsci, em que 

não existe uma oposição entre Estado e Sociedade civil, mas uma relação orgânica, 

pois, as divergências acontecementre as classes sociais, nesse sentido, pode-se 

dizer que “O Controle Social” acontece na disputa entre essas classes pela 

hegemonia na sociedade civil e no Estado. 

No Brasil, durante a ditadura militar, de 1964 a 1985, o controle social foi 

exercido exclusivamente pelo Estado sob a sociedade civil, nesse período, toda 

forma de representação social e política foi desarticulada. O governo passa então a 

ter total poder, de decisão, censura e proibição, passa a controlar a sociedade civil 

por meios de decretos, atos institucionais e repressão. Foram inúmeros os exilados 

políticos. 

Os anos 70 foram o período de mudanças econômicas e políticas 

profundas, temos uma intensificação da mobilização e da organização da sociedade 

civil, cujo objetivo, era a oposição ao governo militar. Esse processo, de 

ressurgimento da sociedade civil no Brasil, é como a sua verdadeira consolidação, 

pois é nesse ressurgimento que ela estabelece uma maior independência em sua 

relação com o Estado. Vale enfatizar, que nesse momento de oposição e combate 

ao regime autoritário é que ela tem um papel importante junto ao processo de 

transição para o regime democrático. E a área da saúde foi pioneira nesse processo 

de luta e participação, aos ideais de democratização, através dos movimentos  de 

organizações e da medicina comunitária iniciada nos meados dessa década. 

Sader (1988) destaca o papel desempenhado por esses novos sujeitos, 

em especial dos movimentos ocorridos na Grande São Paulo, que passam a lutar 

efetivamente por seus direitos. Entre tais movimentos, podemos citar: os clubes de 

mães da periferia, o movimento da saúde da periferia da zona leste. 

Ocorre assim nos anos 70 e 80, uma fase de emergência dos movimentos 

sociais, que se organizam como espaços de reivindicações e que se multiplicam em 

todo o país, mobilizando reivindicativas, de garantias e ampliação de direitos.  Ainda 

nos anos 80, esses também se articulam em entidades representativas, cujas 

expressões mais fortes são as origens da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e 

do Partido dos Trabalhadores (PT). 
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Correia (2004), afirma que com a redução da legitimidade política, o 

governo militar passou a tomar medidas com o objetivo de construir canais de 

representação de interesses, ampliando dessa forma as bases sociais de apoio 

através de políticas para aliviar a pobreza e expandira cobertura previdenciária.  

Segundo a mesma autora, nesse período, foram criadas formas democráticas de 

representação e expressão política, como eleição para cargos do poder executivo, 

liberdade de imprensa, de associações de moradores, de partidos políticos, os 

programas governamentais previam a criação de comissões e conselhos com 

representação da sociedade. 

Como programas de saúde podemos citar: as Ações Integradas de Saúde 

(AIS), criada em 1984, cujo objetivo era aumentar a cobertura e melhorar a rede de 

serviços nos três níveis (Federal, Estadual e Municipal ), visando um novo modelo 

assistencial, procurando integrar ações curativas, preventivas e educativas ao 

mesmo tempo. Assim a Previdência passa a comprar e pagar pelos serviços 

prestados por estados, municípios, hospitais filantrópicos, públicos e privados 

(LIPORONE, 2006). 

Em 1985, ocorre o movimento intitulado “Diretas Já” e a eleição“indireta “ 

de Tancredo Neves, que marcou o fim do regime militar e gerou diversos 

movimentos sociais, inclusive  na saúde, a criação das Associações dos Secretários 

Estaduais de Saúde (CONASS, 2009). 

Em 1987 é criado o SUDS, Sistema Único e Descentralizado de Saúde, 

por decreto do Presidente Sarney, propondo a integração dos serviços de saúde dos 

subsetores previdenciário e saúde pública, mediante convênios tripartite. Esse 

sistema não teve êxito, pois, quem escolheria suas partes era o Estado e não 

representação popular (CORREIA, 2005). 

Diante do relato, vale ressaltar que os movimentos populares aqui 

citados, apesar de toda repressão, diante do contexto político vigente na época, e 

que retratava a sociedade civil, foram imprescindíveis para o surgimento e 

fortalecimento da participação social na área da saúde. O Controle Social é visto 

como um dos princípios organizativos e norteadores da reformulação do Sistema 

Nacional de Saúde e como meio de se alcançar a democratização.   
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2. O CONTROLE SOCIAL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

 

2.1  O Movimento da Reforma Sanitária 

 

 

A construção do projeto alternativo do Sistema Sanitário no Brasil tem 

seus antecedentes no final dos anos 70, período no qual a sociedade brasileira 

passava por um processo de transformação nas relações entre o Estado e a 

Sociedade, desencadeada por duras críticas ao regime militar, sobretudo na área 

social, cobrando uma dívida social acumulada durante mais de uma década de 

repressão da voz da sociedade (PEGO, ALMEIDA, 2001; SIQUEIRA, BATISTA, 

2006). 

O Movimento da Reforma Sanitária emergiu da academia, mas 

especificamente dos departamentos de Medicina Preventiva das Universidades 

Brasileiras que se articularam com outros segmentos sociais e governamentais, em 

especial os profissionais de saúde médicos e o movimento popular, a partir da 

década de 80, outros atos estavam em cena, como o Movimento Municipalista em 

Saúde, como experiência pioneira em Campinas, Niterói e Londrina (MENICUCCI, 

2007). 

O movimento da reforma sanitária no Brasil foi um dos mais importantes 

na luta da participação social: 

A saúde na década de 1980 deixou de ser apenas dos técnicos para 
assumir uma dimensão política estando estreitamente vinculada à 
democracia. A partir dessa década a saúde contou com a participação de 
novos sujeitos, destacando-se os profissionais de saúde defendendo 
questões mais gerais como a melhoria da situação de saúde e 
fortalecimento do setor público, o movimento sanitário, tendo o Centro 
Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES) como veículo de difusão e 
ampliação do debate em torno da Saúde e democracia e elaboração de 
contrapropostas; os partidos políticos de oposição, que começaram a 
colocar nos seus programas a temática e viabilizaram debates no 
Congresso para discussão da política do setor e os movimentos sociais 
urbanos, que realizaram eventos em articulação com outras entidades da 
sociedade civil (BRAVO, 2000, p. 109) 

Ainda, segundo Bravo (2000), as principais propostas debatidas por esses 

sujeitos coletivos foram a universalização do acesso, a concepção de saúde como 

direito social e dever do Estado, a reestruturação do setor através do sistema 

unificado de saúde visando um profundo reordenamento setorial com um novo olhar 



27 
 

sobre a saúde individual e coletiva, a descentralização do processo decisório para 

as esferas estadual e municipal, o financiamento efetivo e a democratização do 

poder local através de novos mecanismos de gestão – os Conselhos de Saúde. 

Nessa direção, é nas ciências sociais que a reforma sanitária brasileira, 

como política social pública, encontra sustentação teórica. Importante salientar que o 

modelo teórico/político proposto pelo movimento Sanitário pautou sua orientação, 

com predomínio pela social democracia de Beveridge, no que concerne à 

prevalência do Estado, na promoção de políticas sociais públicas provedoras de 

necessidades básicas (MOURA et al., 2007).  

O Movimento Sanitário Brasileiro adotou como paradigma a Reforma 

Sanitária Italiana, ao construir seu projeto a partir da formação crítica ao modelo 

privativista e mercantilista, que fortaleceu o crescimento do setor privado, financiado 

pelo Estado e à custa da falência do Sistema Público de Saúde (GERSCHMAN, 

1995). 

O Movimento Sanitário expressa uma “intelectualidade orgânica”, nos 

moldes gramscianos, ao produzir um projeto político de saúde além de interesses 

corporativos, capaz de contribuir para a formação de um Bloco Histórico atuante e 

influente na transformação do SUS enquanto política de Estado (CAMPOS, 2006). 

Dentre deste contexto social e político: 

Está um incurso uma reforma democrática não anunciada ou alardeada na 
área da Saúde. A Reforma Sanitária Brasileira nasceu na luta contra a 
ditadura, com o tema Saúde e Democracia, e estruturou-se nas 
universalidades, no movimento sindical, em experiências regionais de 
organização de serviços. Esse movimento social consolidou-se na 8ª 
Conferencia Nacional de Saúde, em 1986, na qual, pela primeira vez, mais 
de cinco mil representantes de todos os segmentos da sociedade civil 
discutiram um novo modelo de Saúde para o Brasil. O resultado foi garantir 
na Constituição, por meio de emenda popular, que a saúde é um direito do 
cidadão e um dever do Estado (AROUCA, 2007, p. 43-57). 

Em março de 1986 em Brasília (DF) aconteceu a 8ª Conferência Nacional 

de Saúde com uma ampla participação de cerca de 4.500 pessoas entre 

trabalhadores da saúde, usuários, políticos, lideranças sindicais e populares. Esse 

acontecimento foi inegavelmente fundamental para a discussão da questão saúde 

no Brasil e também em marco, pois introduziu no cenário da discussão da Saúde 

outros e diversos setores organizados da sociedade. 
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Os debates da 8ª Conferência Nacional de Saúde saíram dos fóruns 

específicos e assumiram outra dimensão com a participação de entidades 

representativas da população. A questão da saúde ultrapassou a análise setorial, 

referindo-se à sociedade como um todo, propondo, não somente o Sistema Único, 

mas a reforma Sanitária (BRAVO, 1996). 

A Reforma Sanitária foi um marco histórico na área da saúde e um 

importante momento de mobilização da sociedade civil organizada. O temário da 

Reforma Sanitária teve como princípio básico: saúde, como direito de rodos e dever 

do Estado, na qual, essa proposta, foi crucial para o surgimento e implantação do 

Sistema Único de Saúde. 

Esse movimento histórico e político foi outro marco. A política de Saúde, a 

participação e a estratégia de atenção básica adotada pelo Estado Brasileiro como 

uma inteligência sanitária (CARVALHO, 1995). 

Todo esse movimento repercute no processo de mudança do modelo 

hegemônico da Saúde Pública Brasileira. O ponto culminante da luta da reforma 

Sanitária foi o processo constituinte, no período de 1987–1988, momento em que 

todo o acumulo daqueles anos do movimento sanitário tinha, finalmente, a 

oportunidade de mudar a face da saúde no país, incluindo na Constituição Federal 

todo o seu ideário.  

O processo constituinte e a promulgação da Constituição de 1988 

representou no plano jurídico, a promessa de afirmação e extensão dos direitos 

sociais em nosso país frente a grave crise e as demandas de enfrentamento dos 

enormes índices de desigualdade social. 

 A Constituição Federal introduziu avanços que buscaram corrigir as 

históricas injustiças sociais acumulada secularmente, incapazes de universalizar 

direitos, tendo em vista a longa tradição de privatizar a coisa pública pelas classes 

dominantes (BRAVO, 2001). 

O texto constitucional, com relação á Saúde, após vários acordos políticos 

e pressão popular, atende grande parte às reivindicações do movimento sanitário, 

prejudica os interesses empresariais do setor hospitalar e não altera a situação da 
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indústria farmacêutica. Para Teixeira (1989, p.50-51), os principais aspectos 

aprovadas na nova Constituição foram: 

 O direito universal á Saúde e o dever do Estado, acabando com 
discriminações existentes entre segurado, não segurado, rural, urbano. 

 As ações e Serviços de Saúde passaram a ser considerados de relevância 
pública cabendo ao poder público sua regulamentação, fiscalização e 
controle; 

 Constituição do Sistema Único de Saúde, integrando todos os serviços 
públicos em uma rede hierarquizada,descentralizada e de atendimento 
integral, com participação da comunidade; 

 A participação do setor privado no Sistema de Saúde deverá ser 
complementar, preferencialmente com as utilidades filantrópicas, sendo 
vedada a destinação de recursos públicos para a subvenção às instituições 
com fins lucrativos. Os contratos com entidades prestadoras de serviços far-
se-ão mediante contrato de direito público, garantindo ao Estado o poder de 
intervir nas entidades que não estiverem seguindo os termos contratuais; 

 Proibição da comercialização de sangue e seus derivados. 

 

 

2.2 O Sistema Único de Saúde – SUS 

 

 

Como vimos anteriormente, a atual conformação do sistema público de 

saúde     universal, íntegro e gratuito, começou a ser construído com o processo de 

redemocratização do país e antes de sua criação pela constituição de 1988. 

A expressão “Sistema Único de Saúde” (SUS) alude em termos 

conceituais ao formato e aos processos jurídicos institucionais e administrativos 

compatíveis com a universalização do direito a saúde e em termos pragmáticos à 

rede de instituições – serviços e ações – responsáveis pela garantia do acesso aos 

cuidados e atenção à saúde. Os termos que compõe a expressão “SUS” espelham 

positivamente criticas á organização pretérita da assistência médico-hospitalar 

brasileira (BAHIA, 2011). 

Ainda, segundo Bahia (2011), “Único”, referido à unificação de dois 

sistemas: o previdenciário e o do Ministério da Saúde (MS) e secretarias estaduais e 

municipais de saúde, consubstanciada na incorporação do Instituto Nacional de 

Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS) pelo Ministério da Saúde e na 

universalização do acesso a todas as ações e cuidados da rede assistencial pública 

e privada contratada e ao comando único em cada esfera de governo.  
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Saúde compreendida como resultante e condicionante de condições de 

vida, trabalho e acesso a bens e serviços e, portanto, componente essencial da 

cidadania e democracia e não apenas como ausência de doença e objeto de 

intervenção da medicina. 

Vale ressaltar, que as políticas nos anos 80, encaravam a saúde muito 

mais como negócio, para proporcionar lucros, do que propriamente como 

instrumento para melhorar a vida da população. Dessa forma o SUS acontece como 

uma nova formulação e legitimação política organizacional para o reordenamento 

das ações e serviços de saúde. 

O Sistema Único de Saúde, o SUS, é formado pelo conjunto de todas as 

ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, 

estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas 

pelo poder público. Á iniciativa privada é permitido participar desse Sistema de 

maneira complementar (BRASIL, 2000). 

O SUS pode ser considerado uma das maiores conquistas sociais 

consagradas na Constituição de 1988. Seus princípios apontam para a 

democratização nas ações e nos serviços de saúde que deixam de ser centralizados 

e passam a nortear-se pela descentralização. 

Na verdade o SUS representa a materialização de uma nova concepção 

acerca da saúde em nosso país. Antes a saúde era entendida como o “Estado de 

não doença”, o que fazia com que toda lógica girasse em torno da cura de agravos à 

saúde. Essa lógica, que significava apenas remediar os efeitos com menor ênfase 

nas causas deu lugar a uma nova noção centrada na prevenção dos agravos e na 

promoção da saúde. Para tanto, a saúde passa ser relacionada com a qualidade de 

vida da população, a qual é composta pelo conjunto de bens, que englobam a 

alimentação, o trabalho, o nível de renda, a educação, o meio ambiente, o 

saneamento básico, a vigilância sanitária e farmacológica, a moradia, o lazer, etc. 

(BRASIL, 2000).    

A Constituição federal promulgada em 05 de outubro de 1988, no seu 

título VIII – da Ordem Social, capítulo II – da Seguridade Social, Seção II – da 

Saúde, cria o Sistema Único de Saúde - SUS (BRASIL, 1988). 
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Ele foi regulamentado pela Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, que 

dispõe “sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 

providencias.” Vale ressaltar, porém, que essa lei sofreu 25 vetos do presidente em 

exercício, Fernando Collor, no que diz respeito às transferências 

intergovernamentais de recursos financeiros e à participação da comunidade, e foi 

graças a pressões políticas da sociedade civil organizada que tais questões foram 

tratadas na Lei 8.142, de 28 de dezembro do mesmo ano (BRASIL, 1990b). 

Essa mesma Lei define a participação do Conselho Nacional dos 

Secretários de Saúde (CONASS) e do Conselho de Secretários Municipais de 

Saúde (CONASEMS) no Conselho Nacional de Saúde e dispõe sobre transferências 

intergovernamentais de recursos financeiros. No seu artigo terceiro define que os 

recursos financeiros para o “SUS”, “deverão ser repassados de forma regular e 

automática para os Municípios, Estados e o Distrito Federal”. A criação desta 

modalidade de repasse intergovernamental foi a chave do sucesso do financiamento 

do SUS (CONASS, 2007). 

A seção da saúde na Constituição Federal e as Leis nº 8.080/1990 e nº 

8.142/1990, constituem as bases jurídicas do SUS. 

As principais propostas que nortearam a construção do SUS são 

baseadas nos preceitos Constitucionais e se norteiam pelos seguintes princípios 

doutrinários: 

1. Universalização: a concepção de saúde como direito e como dever do 

Estado, ou seja, todas as pessoas têm direito a atendimento independente de sua 

cor, raça, constituição civil, local de moradia, situação de emprego ou renda. Deixou 

de ser contributiva para ser direito do cidadão; 

 

2. Equidade: todo cidadão deve ser atendido conforme as suas 

necessidades. Os serviços de saúde devem se nortear sabendo que há diferenças 

de grupos de população, de regiões e deve trabalhar para atender as necessidades. 

O SUS não pode oferecer o mesmo atendimento à todas as pessoas, da mesma 

maneira, pois dessa forma alguns vão ter o que não necessitam e outras não serão 
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atendidas em suas necessidades. Dessa maneira o SUS foi pensado em tratar 

desigualmente os desiguais; 

 

3. Integralidade: as ações de saúde devem ser voltadas para a 

promoção da saúde, prevenção de doenças, diagnóstico e tratamento e a 

reabilitação. O indivíduo é um ser social que está sujeito a riscos, tanto 

biologicamente, psicologicamente quanto socialmente. Desta forma, o atendimento 

deve ser feito para a sua saúde e não somente para a suas doenças. Portanto, deve 

haver ações de promoção de saúde (que envolve ações de outras áreas como 

habitação, meio ambiente, educação), proteção especifica (saneamento básico, 

imunizações, vigilância à saúde e sanitária), diagnóstico e tratamento e reabilitação. 

Os princípios que regem a organização do SUS são: 

a) Regionalização e Hierarquização: permitem um maior conhecimento 

dos problemas de saúde da população de uma determinada área, favorecendo desta 

forma as ações de vigilância epidemiológica, sanitária, controle de vetores, além de 

toda a atenção em todos os níveis; 

 

b) Resolutividade: exige que quando o indivíduo busca o atendimento ou 

quando surja um problema de impacto coletivo, o serviço de saúde tenha condições 

e esteja capacitado para enfrentá-lo e resolvê-lo; 

 

c) Descentralização:redistribui as responsabilidades às ações e serviços 

de saúde entre os três níveis de governo, partindo do pressuposto de que quanto 

mais perto do fato/problema a decisão for tomada maior terá a chance de acerto. 

Dessa forma, aos municípios cabe a maior responsabilidade na implementação das 

ações de saúde. A esse processo foi dado o nome de municipalização; 

 

d) Complementaridade do Setor Privado: quando por insuficiência do 

setor público for necessária a contratação de serviços privados isto deve se dar na 

mesma lógica do SUS em termos de posição definida na rede; 

 

e) Participação dos cidadãos e o controle social: é a garantia que a 

população através de suas entidades representativas poderá participar do processo 

de formação das políticas de saúde e do controle de sua execução, em todos os 
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níveis de governo: Federal, Estadual e Municipal. Como veremos a seguir, essa 

participação pode acontecer através dos Conselhos de Saúde e das Conferências 

de Saúde. 

A gestão do SUS deve ser descentralizada, democrática e participativa. 

Ela deve estar voltada para atender aos interesses da população e garantir a 

prestação de serviços públicos de qualidade. Deve, também, ser transparente e 

permeável ao controle social de suas ações e de seus recursos, pois os Conselhos 

de Saúde tem caráter deliberativo sobre o rumo da política de saúde nas três 

esferas do governo (CORREIA, 2005). 

A organização operacional do Sistema de Saúde é regido mediante 

nomes e pactos. As referidas normas operacionais e Pactos tem como preceito, 

aperfeiçoar o processo de descentralização do SUS e responsabilidades em cada 

esfera de governo, amplia o foco do modelo de atenção com a inclusão e ações e 

serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, o financiamento do SUS 

através da transferência fundo a fundo, cria o instrumento de Programação 

Pactuada e Integrada (PPI), trata também da reorganização do sistema de saúde 

por meio da regionalização e melhor definição do papel dos gestores em cada esfera 

de governo (BRASIL, 2009). 

As principais normas e pactos são: 

 Norma Operacional Básica - NOB/91, NOB/93 e NOB/96 

 NOAS = Norma Operacional de Assistência a Saúde – NOAS 01/2002. 

 Pacto pela Saúde, Pacto pela Vida, Pacto de Gestão. 

Enfim, o Sistema Único de Saúde (SUS) completou 20 anos, sua criação 

resultou de um processo social que exigiu luta política, e seus princípios coincidem 

com as bandeiras levantadas pelo movimento de redemocratização do país.  

A Instituição do SUS produziu resultados imediatos. O mais importante foi 

o fim da separação que havia no Sistema Público de Saúde entre os incluídos e os 

não incluídos economicamente. Porém, ele tem sido capaz de estruturar e 

consolidar um sistema público de saúde. Contudo um dos maiores desafios para sua 

consolidação enquanto política pública é o principio da Universalidade, ou seja, 

prestar serviços de qualidade a toda a população brasileira. 
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2.3 Os Conselhos e Conferências de Saúde: Espaços democráticos para o 

Controle Social 

 

 

A participação comunitária vem sendo defendida por diferentes governos, 

como uma estratégia para enfrentar as mais diversas situações. No entanto, não 

existe um consenso claro sobre o significado da participação. A conotação 

ideológica que perpassa este conceito faz com que haja diversas e mesmo 

contraditórias interpretações sobre possíveis significados (PAULILO, 1999). 

Segundo Paulilo (1999), na tradição brasileira a noção mais ampliada 

pelas autoridades e pelos trabalhadores de saúde em sua relação com a 

comunidade foi de conquistar maior eficiência e eficácia dos serviços de controle 

sanitário, melhor atendendo as próprias necessidades dos usuários, promovendo 

consensos e buscando cooperação com finalidade precípua de cumprir prazos e 

alcançar metas, e ás vezes até reduzindo custos, fosse com o esforço laboral não 

remunerado na execução e na manutenção de projetos ou com aporte material ou 

econômico. 

A participação comunitária em saúde pode ser entendida de diversas 

formas, o mais das vezes como a relação dos serviços de saúde com sua clientela 

imediata, em geral para tratar da agenda mais conveniente a trabalhadores e 

usuários, como também para somar esforços diante do desafio de atingir metas 

determinadas com, por exemplo, cobertura vacinal ou controle de vetores 

domiciliares (CONASS, 2009). 

Hoje a participação comunitária em saúde é principalmente um canal 

importante de relação entre o Estado, os trabalhadores e a sociedade na definição e 

no alcance de objetivos setoriais de saúde, ao mesmo tempo orientada para a 

modificação favorável dos determinantes sociais de saúde tendo em vista a 

conquista de maior autonomia da comunidade em relação a tais determinantes ou 

aos próprios serviços de saúde e ao desenvolvimento da sociedade (CONASS, 

2009). 
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Desse modo, a reforma do sistema de saúde, propiciou a participação dos 

cidadãos, de modo a contribuir na tomada de decisões no setor saúde, dando voz a 

população. 

A Constituição Federal definiu desde 1.988, que “saúde é um direito de 

todos e um dever do Estado”, direito este regulamentado pelas Leis 

complementares: nº 8.080/1990 e a Lei nº 8.142/1990. A Lei nº 8.142/1.990 dispõe 

sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), e 

sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da 

saúde e dá outras providências (CONASS, 2009). 

Nesse entendimento aborda-se, a seguir, o exercício do controle social 

pelas Conferências e conselhos de Saúde. Cabe ressaltar, em vista da relevância 

dessas instâncias previstas em lei, que esses não são os únicos espaços para o 

pleno exercício do controle social. Outros mecanismos respaldam tal atuação, como 

o Ministério Público, órgãos de defesa do consumidor, meios de comunicação 

oficiais e conselhos profissionais. São espaços que podem contribuir com “os 

defensores e destinatários da política pública na defesa de seus direitos” (BRAVO, 

2007, p. 49). 

A lei 8.142/1990 ampliou a possibilidade de participação dos usuários. 

São estabelecidas duas formas de participação da comunidade na gestão do SUS: 

As Conferências e os Conselhos de Saúde. A resolução 333/2003 define conselho 

de saúde como: 

Conselho de Saúde é órgão colegiado, deliberativo e permanente do 
Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera de governo, integrante da 
estrutura básica do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com composição, 
organização e competências fixadas na Lei 8.142. O processo bem 
sucedido de descentralização tem determinado a ampliação dos Conselhos 
de Saúde, que ora se estabelecem também em Conselhos Regionais, 
Conselhos Locais, Conselhos Distritais de Saúde, incluindo os Conselhos 
Distritais Sanitários Indígenas, sob a coordenação dos conselhos de saúde 
da esfera correspondente. O Conselho de Saúde consubstancia a 
participação da sociedade organizada na administração da saúde como 
subsistema da Seguridade Social, propiciando seu controle social. Em seu 
parágrafo Único: Atua na formulação e proposição de estratégias e no 
controle da execução das Políticas de Saúde, inclusive em seus aspectos 
financeiros. 

Para Correia (2005) o Conselho de Saúde é um espaço de lutas entre 

interesses contraditórios pela diversidade de segmentos da sociedade nele 
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representados. Desta forma, constituem-se em espaços contraditórios em que, de 

um lado, pode formar consenso contestando os conflitos imanentes ao processo de 

acumulação de capital e, de outro, pode possibilitar aos segmentos organizados na 

sociedade civil que representam as classes subalternas, defenderem seus 

interesses em torno da política de saúde. Este espaço não é neutro, pois, nas 

tomadas de decisões manifestam-se conflitos em torno de projetos de sociedade 

contrapostos.  

Os interesses dos diversos segmentos sociais nele representados nem 

sempre são consensuais, pois nas entrelinhas revelam direções antagônicas para os 

caminhos da saúde nas esferas de governo correspondente. Os representantes de 

setores organizados na sociedade civil que compõem um Conselho podem defender 

os interesses do capital ou do trabalho, em cada proposta apresentada ou aprovada 

em torno da direção política de saúde. O segmento que representa as classes 

subalternas pode interferir para que o fundo público não seja mercantilizado 

(CORREIA, 2005). 

Ainda segundo Correia (2005), os Conselhos não são espaços neutros, 

nem homogêneos, pois neles existe o embate de propostas portadoras de interesses 

divergentes para dar o rumo da política específica na direção de interesses dos 

segmentos das classes dominantes ou das classes subalternas, lá representados. 

Os Conselhos de Saúde na atualidade são um espaço responsável pela 

implementação da mobilização e articulação contínuas da sociedade na defesa dos 

princípios constitucionais que fundamentam o SUS, para o Controle Social na saúde. 

Consoante leciona Carvalho (1995, p.104): 

Nada há, na historia do Estado Brasileiro que se assemelhe aos Conselhos 
de Saúde da atualidade, seja pela representatividade social que expressam, 
seja pela gama de atribuições e poderes legais de que são investidos, seja 
pela extensão em que estão implantados por todo o país, nas três esferas 
governamentais. 

Na perspectiva da Constituição brasileira, os Conselhos são considerados 

marco do Movimento da Reforma Sanitária como expressão de participação popular, 

pela criação dos Conselhos de Saúde nas três esferas de governo com o objetivo de 

garantir o acesso aos serviços de saúde e ao controle democrático, além do zelo 

pela coisa pública. Ao despontar com as mesmas características dos movimentos 
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populares e organizações sindicais, os determinantes dessa participação 

relacionam-se com os profissionais de saúde pública e as lideranças populares, com 

posições favoráveis ou não às dos gestores (CARNEIRO JR., 2002). 

Para o seu pleno exercício, de maneira democrática e em conformidade 

com a lei de regulamentação, a Resolução 333/2003 (BRASIL, 2003) estabelece a 

composição paritária de usuários, em relação ao conjunto dos demais segmentos 

representados. O Conselho será composto por representantes de usuários, de 

trabalhadores de saúde, do governo e prestadores de serviços de saúde, sendo seu 

Presidente eleito entre os membros do Conselho em reunião plenária.  

As vagas de conselheiro de saúde são distribuídas da seguinte forma: 

50% de entidades de usuários, 25% de entidades de trabalhadores de saúde e 25% 

de representações de governo, de prestadores de serviços privados conveniados, ou 

sem fins lucrativos. A representação de órgão ou entidades terá como critério a 

representatividade, a abrangência e a complementaridade do conjunto das forças 

sociais, no âmbito de atuação do Conselho de Saúde. 

O Conselho Nacional de Saúde (CNS) tem o papel de controlar a 

execução da política de saúde, propondo estratégias de coordenação e gestão do 

SUS. O Conselho Estadual responde pelas estratégias e mecanismos de 

coordenação e gestão do SUS na esfera estadual, e o Conselho Municipal é 

encarregado de formular estratégias para elaboração de planos de saúde, bem 

como atuar no controle das políticas definidas, fiscalizar os recursos do Fundo 

Municipal de Saúde (FMS), e propor o Plano Municipal de Saúde em consonância 

com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) (BRASIL, 2010). 

A notícia mais remota do Conselho de Saúde no Brasil data da criação do 

Ministério da Educação e Saúde pela Lei nº 378, de 13 de Janeiro de 1937 

(CÔRTES, 2009).   

Depois ao ser desmembrado do Ministério da Educação e Saúde, 

conforme a lei nº 1920, de 25 de Julho de 1953, regulamentada pelo decreto nº 

34.596, de 16 de Novembro de 1953, o Ministério da Saúde passou a ter o Conselho 

Nacional de Saúde e a Comissão Nacional de Alimentação, como órgãos 

orientadores da política sanitária geral e específica. O Decreto nº 66.623, de 22 de 
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Maio de 1970, dispondo sobre a organização administrativa do Ministério da Saúde, 

estabelecendo sua estrutura básica, na qual o Conselho Nacional de Saúde consta 

como órgão de consulta.  

No ano de 1974, por sua vez, no dia 13 de novembro, o Conselho 

Nacional de Saúde passa à condição de órgão colegiado com a finalidade examinar 

e propor soluções de problemas concernentes à promoção e à recuperação da 

saúde, ao lado do Conselho de Prevenção Antitóxico (RODRIGUES, 1979). 

O Conselho Nacional de Saúde que restou como único órgão colegiado 

do Ministério da Saúde, em 30 de Dezembro de 1976, através do decreto nº 79.056, 

introduziu o conceito de atividades e medidas de interesse coletivo e estabeleceu a 

sua nova organização, cabendo-lhe examinar e propor soluções para problemas 

concernentes à promoção, proteção e à recuperação da saúde, como dantes, bem 

como elaborar normas sobre assuntos específicos de saúde pública (RODRIGUES, 

1979). 

No início da década de 1980, projetos e programas governamentais 

construíram comissões e comitês nos quais deveria haver representação da 

sociedade civil. Uma das características marcantes da reforma do sistema brasileiro 

de saúde, durante os anos 80, foi a criação de mecanismos participativos 

(CÔRTES,2009). 

 [....] O desenvolvimento do controle social no SUS pelos Conselheiros, 
começa a transparecer com a implementação da Norma Operacional 
Básica-NOB/93, que acelera a criação dos Conselhos de Saúde. Aprovada 
pela Portaria nº 545 do Ministério da Saúde, em 20 de maio de 1993, 
“regulamenta o processo de descentralização da gestão dos serviços de 
saúde”. Essa descentralização implica, entre outros requisitos, controle 
social o que requer a existência e funcionamento dos Conselhos de saúde, 
paritários e deliberativos, como mecanismo privilegiado de participação da 
sociedade civil organizada. Os Conselhos de Saúde são tratados de forma 
especial no item 2 dessa NOB, como foros deliberativos do gerenciamento 
do processo de descentralização (CARVALHO, 2007,p. 27-28). 

Nesse sentido, verificam-se os desafios para a efetivação do controle 

social nas políticas públicas por meios dos Conselhos, que se mostram como uma 

das principais inovações democráticas no campo das políticas públicas, por 

estabelecerem espaços de articulação permanente entre o Estado e sociedade civil 

organizada e consequentemente asseguram que políticas públicas e ações coletivas 

concretizam direitos sociais garantidos na Constituição (GONH, 2007). 
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Outra ação do controle social para institucionalização da participação 

popular no SUS são as Conferências de Saúde, por assegurarem á sociedade civil, 

mecanismos para interferir nos rumos da política de saúde, de forma a torná-la mais 

próxima das necessidades de seus usuários, dentro dos princípios de 

universalidade, equidade e integralidade. Esse tema será abordado a seguir.  

As conferências de saúde expressam, como os conselhos de saúde, o 

exercício do controle social inscritos na Constituição/1988, assegurado como um 

direito regulamentado pela Lei 8.142/90. 

As Conferências de saúde são mecanismos de controle social 

institucionalizados na área da saúde, mas também, constituem arena de conflitos em 

que diferentes interesses estão em disputa. Apesar de terem sido conquistados sob 

pressão, podem ser espaços de participação e controle social dos segmentos 

populares na perspectiva de ampliação da democracia e de uma nova hegemonia 

(FAVARO, 2009). 

As Conferências de saúde são espaços destinados a analisar os avanços 

e retrocessos do SUS e a propor diretrizes para a formulação das políticas de saúde. 

A Resolução 333/2003, da competência dos Conselhos de Saúde, na sua quinta 

diretriz, artigo XVIII, estabelece 

critérios para a periodicidade das Conferências de Saúde, propor sua 
convocação, estruturar a comissão organizadora, submeter o respectivo 
regimento e programa ao Pleno do Conselho de Saúde correspondente, 
explicitando deveres e papéis dos conselheiros nas pré- conferências e 
conferências de saúde (BRASIL, 2003, p.11). 

A primeira Conferência Nacional de saúde foi realizada em 1941, por 

convocação do Ministro de Educação e Saúde, Gustavo Capanema, no Governo de 

Getúlio Vargas, com base na Lei nº 378, de 13 de Janeiro de 1937 (CONSELHO 

NACIONAL DE SAUDE, 2010). 

As Conferências Nacionais de Saúde, contam com a participação de 

representantes de diversos segmentos da sociedade e, atualmente são realizadas a 

cada quatro anos. As Conferências Estaduais e Municipais antecedem a 

Conferência Nacional e são realizadas em todo o país. Elas tratam dos mesmos 

temas já previstos pela etapa nacional e servem para discutir e aprovar propostas 
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prévias que contribuam com as políticas de saúde e que serão levadas, 

posteriormente, para a Conferência Nacional.  

A periodicidade da Esfera Estadual e Municipal é também a cada quatro 

anos, com recomendações de plenárias a cada dois anos, cuja, convocação da 

realização deve ser do executivo, ou extraordinariamente deste e do Conselho, 

portanto, cabe ao governador ou prefeito sua convocação, mas o conselho de saúde 

pode propor ao gestor a realização da conferência (CONSELHO NACIONAL DE 

SAUDE, 2010). 

No período de 1941 a 2007, de acordo com o quadro a seguir, foram 

realizadas treze Conferências Nacionais de Saúde, em contextos “políticos diversos” 

e cujas características em termos de composição, temário e deliberações foram 

muitos diferentes (CONSELHO NACIONAL DE SAUDE, 2010). 

Quadro 1: Conferências Nacionais de Saúde: 1941 a 2008. 

CONFERÊNCIA 

(CNS) 

ANO/GOVERNO TEMA CENTRAL 

I CNS Novembro de 1941  

Governo: Getúlio 

Vargas 

“Situação Sanitária e assistencial dos 

Estados” 

II CNS Novembro de 1950, 

Governo: 

Eurico Gaspar 

Dutra 

“Legislação referente a higiene e segurança 

no trabalho” 

III CNS 03a15/12/63 

Governo: João 

Goulart 

“Descentralização na área da saúde” 

IV CNS 30/08 a 04/09/1967 

Governo: Costa e 

Silva. 

“Recursos Humanos para as atividades em 

saúde” 

V CNS 05 a 08/08 de 1975 

Governo: Ernesto 

Geisel. 

“Constituição do Sistema Nacional de 

Saúde e a sua Institucionalização” 

VI CNS 01 a 05/ 08/1977  

Governo: 

Ernesto Geisel. 

“Controle das grandes Endemias e 

interiorização dos Serviços de saúde” 

VII CNS 24 a 28/03/1980 

Governo: João B. 

Figueiredo. 

“Extensão dos serviços de saúde através 

dos serviços básicos” 
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VIII CNS 17 a 21/03/1986  

Governo: 

José Sarney 

“Saúde como direito: reformulação do 

Sistema Nacional de Saúde e 

financiamento setorial” 

IX CNS 04 a 14/08/1992 

Governo: Fernando 

Collor. 

“SAÚDE: Municipalização é o caminho” 

X CNS 02 a 6/09/1996  

Governo: Fernando 

H. Cardoso 

“SUS – Construindo um modelo de atenção 

à saúde para a qualidade de vida” 

XI CNS Ano 2000 

Governo: Fernando 

H. Cardoso 

“EFETIVANDO O SUS – Acesso, qualidade 

e humanização na atenção à saúde com 

controle social” 

XII CNS Ano 2003 

Governo: Luís 

Inácio Lula da Silva 

“Saúde direito de todos e dever do Estado, 

o SUS que temos e o SUS que queremos” 

XIII CNS Ano 2007 

Governo: Luís 

Inácio Lula da Silva 

“Saúde e qualidade de vida, politicas de 

Estado e desenvolvimento” 

Fonte: Relatório das Conferências/ CNS – 2008. 

È importante ressaltar, após o relato das Conferências acima realizadas, 

o destaque da 3ª Conferência Nacional de Saúde, no governo de João Goulart, por 

ser a primeira após a criação do Ministério da Saúde (1953) e por tratar de uma 

proposta de descentralização da saúde. Outro destaque relevante foi a realização da 

8ª Conferência nacional de saúde, no governo de José Sarney, que teve como 

proposta a criação do Sistema Único de Saúde, como alternativa ao sistema de 

saúde em vigente e a legitimação do Movimento da Reforma Sanitária. 

As Conferências não podem substituir o Executivo, o Legislativo, o 

Judiciário ou o Ministério Público, mas podem proporcionar a sustentação do seio do 

movimento social dos princípios fundamentais das políticas públicas, assim como 

repercutir as expectativas da sociedade quanto aos seus alcances e realizações, tal 

como ocorreu momentos críticos de ameaça institucional ao sistema de saúde recém  

conquistado (CONASS, 2009). 

O exercício da democracia ainda é incipiente entre nós, especialmente 

em se tratando da diversidade de interesses que se entrelaçam com as finalidades 

do Sistema de Saúde. A participação comunitária legitimou-se na medida em que 

contribuiu para a conquista do Sistema Único de Saúde, mas ainda não se 
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conseguiu realizar, a expectativa de transformação do Sistema de Saúde acalentada 

no seio do movimento social. Isto, não nos autoriza a desqualificar a participação e o 

controle social, mas esclarecer as limitações e a negociar as possibilidades 

imediatas, mediatas e de longo prazo do setor saúde em bem assistir a todos 

(CONASS, 2009). 

Nesse sentido, a legitimação da participação está relacionada com a 

existência dos Conselhos de Saúde e as Conferências de Saúde, espaços 

democráticos, de inclusão social, onde se discutem temas com todos os segmentos 

da sociedade e com os gestores Municipais, Estaduais e Federais, em prol de uma 

saúde Universal, Equânime e Integral.   
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3.  EFETIVAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL EM PICOS - PI 

 

3.1 Trajetória Metodológica 

 

 

Na busca pelo alcance dos objetivos propostos nesta investigação 

utilizamos a pesquisa de natureza qualitativa, embasada na necessidade de um 

aprofundamento de dados, pois, segundo Minayo (2004, p. 10) “a abordagem 

qualitativa aprofunda-se no mundo dos significados e das ações e relações humanas 

um lado não perceptível e não captável em equações, médias e estatísticas”. 

Segundo Minayo et al. (2010), as pesquisas qualitativas nos permitem 

trabalhar com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes, correspondendo a um espaço mais profundo das relações e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos á operacionalização de variáveis. 

Neste sentido, para o pesquisador, o trabalho de campo na pesquisa 

qualitativa figura como a fase das descobertas, pois esta etapa  

permite a aproximação do pesquisador da realidade sobre a qual ele 
formulou a pergunta, mas também estabelecer interação com os “atores” 
que conformam a realidade e, assim, constrói um conhecimento empírico 
importantíssimo para quem faz pesquisa social (MINAYO, 2010: 61). 

Desta forma, o trabalho de campo realizado pela pesquisadora visou 

contemplar o seguinte objetivo: Analisar a efetividade do controle social sobre a 

política municipal de saúde de Picos/PI. Especificamente buscou-se analisar o papel 

dos conselheiros no Conselho municipal de Saúde de Picos/PI, evidenciar a 

contribuição que os Conselheiros tem dado ao processo de participação e o controle 

social, identificando os principais obstáculos para o exercício de suas funções. 

Definimos na presente pesquisa que o lócus de nossa análise se daria no 

município de Picos-Piauí, tendo como contexto o Conselho Municipal de Saúde, em 

especial a atuação dos Conselheiros de saúde de Picos-PI. 

Para responder o objeto de estudo, bem como os objetivos propostos, 

nesta pesquisa,foram adotados como procedimentos metodológicos a realização de 

Entrevista semi - estruturada e análise documental das Atas do Conselho Municipal 

de Saúde. 
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Destacamos que foram realizadas leituras das atas compreendidas no 

período de julho a dezembro de 2010, embasado no tempo de experiência dos 

conselheiros, já que os mesmos foram empossados no ano de 2009, entretanto, a 

leitura das atas pela pesquisadora, possibilitou conhecer de certa forma a 

efetividade dos conselheiros sobre a política de saúde do município de Picos, 

expressando o seu papel, sua contribuição sobre o processo de participação e 

controle social, no entanto, era necessário conhecer o que pensam os 

representantes dos vários segmentos acerca do assunto, dessa forma, optamos por 

entrevistar alguns conselheiros do Conselho municipal de Saúde.  

Vale ressaltar, que Conselho Municipal de Saúde de Picos é constituído 

por 16 conselheiros titulares e 16 suplentes, sendo suas reuniões mensais, todas 

agendadas com antecedência. Os Conselheiros então tem mandato de 02 anos, 

sendo que o seu mandato da atual gestão começou em setembro de 2009 se 

estenderá até setembro de  2011. 

A entrevista é o procedimento mais usual para trabalhos de campo, 

através dela o pesquisador busca obter informações contidas nas falas dos atores 

sociais (CRUZ NETO, 1994). Minayo (1994) completa ao afirmar que a entrevista 

semi-estruturada é uma técnica em que se utiliza um roteiro, com perguntas 

previamente formuladas, como guia para a abordagem do tema proposto, mas 

mantém questões abertas onde se aborda livremente o tema. É, portanto, um 

instrumento utilizado para facilitar a conversa com uma finalidade  

A adoção deste instrumento parte do pressuposto de que os modelos 

culturais interiorizados pelos indivíduos são revelados, na entrevista, refletindo 

assim, o caráter histórico e específico das relações sociais. Destaca-se a 

importância de se inserir os depoimentos num contexto histórico, onde cada ator 

social será caracterizado por sua participação (MINAYO, 1994). 

A opção foi por entrevistas semi- estruturadas, a partir de perguntas 

abertas onde os entrevistados têm liberdade para responder de acordo com seu 

entendimento, explicitando sua visão sobre a participação e controle social e com 

isso poder mudar os rumos da política de saúde. 
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Como critério de inclusão da pesquisa, selecionamos entre os 

entrevistados, aqueles com maior frequência nas reuniões do conselho, ou seja, que 

participaram de mais de 50% das reuniões realizadas no período estudado de julho 

a dezembro de 2010. Contudo, totalizam oito conselheiros. Definimos assim, através 

do livro de presença do Conselho Municipal de Saúde de Picos, quais conselheiros 

seriam entrevistados. Entretanto obedecendo as definições paritárias dos segmentos 

representativos, a saber: 04 Usuários, 02 Trabalhador da Saúde, 01 Prestador e 01  

representante do Poder Público. Portanto, foram entrevistados os Conselheiros com 

maior assiduidade as reuniões. 

Consideramos para tanto, que para ele o pesquisador pode escolher seus 

entrevistados com o objetivo de obter informações necessárias para a sua pesquisa 

(TRIVINOS, 1995). 

As entrevistas possibilitam detectar a caracterização da estrutura do 

Conselho, bem como respostas aos objetivos propostos. O Roteiro de Entrevistas é 

composto de 8 (oito) perguntas (APÊNDICE A), e as respostas gravadas em 

computador, no programa Audacity 1.3 Beta(Unicode), depois transcritas no papel 

por esta pesquisadora de acordo com as falas espontâneas dos entrevistados. Com 

o uso de entrevistas, é possível coletar informações importantes sobre sua atuação 

no Conselho de Saúde de Picos. Para maior comodidade e sucesso na pesquisa, 

tivemos como critério pré-agendar as entrevistas com os entrevistados, com 

determinação de hora, local e data para realização, mediante disponibilidade dos 

entrevistados, antes de iniciar as entrevistas, nos apresentamos, explicamos 

novamente aos entrevistados o objetivo da pesquisa, procedemos a leitura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE B). Em seguida solicitamos sua 

assinatura. 

O projeto de pesquisa foi submetido á análise e aprovação do Comitê de 

Ética e Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Faculdade NOVAFAPI, em 

Teresina PI, e está de acordo com a Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde, que regulamenta as pesquisas envolvendo seres humanos. Assim, foram 

resguardadas os princípios da confidencialidade e responsabilidade com a pesquisa, 

bem como atendidos todos os princípios éticos para participação na pesquisa, 
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solicitando após esclarecimentos acerca do estudo, o consentimento de todos os 

atores sociais envolvidos nesse processo. 

Após aprovação do Comitê de Ética, buscamos a Secretaria Municipal de 

Saúde, apresentamos a proposta da pesquisa e solicitamos a autorização da 

Instituição para realizar contatos com os Conselheiros do Conselho Municipal de 

Saúde e leituras das atas. 

 

3.1.2 Contexto da Pesquisa – O Município De Picos 

 

No século XVIII, o português Félix Borges Leal, vindo da Bahia, instalou 

no local, a fazendo Curralinho, às margens do rio Guaribas, região considerada 

excelente, para a agricultura e criação de gado (IBGE, 2011) 

Com o decorrer dos anos, foram chegando vários parentes de Borges 

Leal que, juntamente com 11 filhos, iniciaram o núcleo populacional que deu origem 

à cidade de Picos, topônimo devido aos aspectos montanhosos da localidade. 

(IBGE, 2011). 

As boas condições do solo atraíram compradores de Pernambuco e 

Bahia, que realizava bons negócios, muitos deles acabaram por fixar residência no 

local, contribuindo para o crescimento do aglomerado urbano. Em 1828, por 

iniciativa dos descendentes de Borges Leal, foi edificada a primeira capela, 

inicialmente, com o nome de São João e, mais tarde, de “Coração de Jesus”(IBGE, 

2011). 

Elevado a categoria de município com a denominação de Picos, pela 

resolução provincial nº 397, de 17/12/1855, desmembrado de Oeiras. Elevado a 

condição de cidade com a denominação de Picos, pela resolução provincial nº 33 de 

12/12/1890 (IBGE, 2011). 

Picos é um município brasileiro do Estado do Piauí – conhecida como 

cidade modelo e capital do mel. Cidade jovem tem como principal característica 

social a mistura étnica pois sua população é formada por indivíduos das mais 
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diversas partes do país. Geograficamente é cortado pelo rio Guaribas, que apesar 

de ser um rio temporário, alivia o calor das tardes picoenses (DUARTE, 1995). 

Situada na região centro sul do Piauí destaca-se como a cidade mais 

desenvolvida economicamente dessa região. Essa característica aliada a seu 

posicionamento geográfico lhe confere a condição de pólo comercial referente no 

Piauí. É cortada pela BR 316 ou Rodovia Transamazônica, BR 407, BR 230 e fica 

muito próxima a BR 020. Esse perfil o eleva ao 2º maior anel viário do Nordeste, 

perdendo apenas para Feira de Santana na Bahia. É uma das maiores produtoras 

de mel do Brasil e destaca-se também por sediar uma unidade do Exercício 

Brasileiro (3ª BEC – Batalhão de Engenharia e Construção), além disso, possui uma 

das maiores feiras livres do Nordeste. 

Possui uma área de 2.048 km², localiza-se a uma latitude de 07; 04’ 37” 

Sul e a uma longitude de 41º 28’ 01”. O município está a 206 metros acima do nível 

do mar e apresenta um relevo suave, ondulado e inúmeros picos argilosos. O 

município conta ainda com cursos naturais de água, dentre eles podemos citar: Rio 

Guaribas, Riacho Vermelho, Riacho dos Macacos. Além de possuir o maior lençol 

freático da região. O clima é tropical semi-árido quente com uma temperatura 

máxima 39 ºC, mínima 22 ºC e máxima de 30 ºC (IBGE, 2011). 

No curso de sua história, podemos destacar no contexto político, a 

chegada da “coluna Prestes, nos anos 1925 e 1926 (da coluna Revolucionária de 

Luis Carlos Prestes). Em 1932, a cidade de Picos, enfrentou uma das maiores 

estiagens de sua história, a seca de 1932, além de várias situações catastróficas 

como as enchentes, que atormentou muito as populações ribeirinhas, além de danos 

irreparáveis (DUARTE, 1995). 

Atualmente, o município de Picos, possui uma população residente de 

73.417 habitantes, segundo o censo/2010 (IBGE, 2011). Sendo a zona urbana, uma 

população de 58.285, que corresponde a 79,40% da população total, já a zona rural, 

possui uma população de 15.222, o que representa 20,60% dos habitantes. A 

população feminina do município de Picos, é maior que a dos homens, de acordo 

com os dados do (IBGE, 2010), a população de mulheres é de 38.348 e a de 

homens 35.069, o que dá uma diferença de 3.279 mulheres a mais que homens. 
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É importante ressaltar, que mediante os dados acima, o município de 

Picos é considerado de médio porte, pois segundo, o censo de 2010, a maioria dos 

municípios brasileiros (90,47% isto é, 4.982 são considerados de pequeno porte, 

cuja população é inferior a 50.000 habitantes (IBGE, 2010). Outra questão, 

importante a ser enfatizada é que o município possui uma população flutuante de 

450.000 (quatrocentos e cinqüenta mil habitantes), que depende de sua economia, 

serviços de saúde e educação (PICOS, 2006). 

Na classificação geral do Programa de Nações Unidas para a Infância 

(PNUD), o município está entre as regiões consideradas de médio desenvolvimento 

humano, sendo seu IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), (0,703), o PIB 

(Produto Interno Bruto) 504.673,090 mil e o PIB per capta R$ 6.963,22 (PNUD/ 

IPEA/ PIB, 2008). 

O município de Picos é construído de uma grande rede de ensino público 

e privado, a rede municipal dispõe de 78 escolas, a rede estadual de 17 e a rede 

particular com quinze (15) escolas. As Universidades totalizam em 06 escolas de 

nível superior: UESPI (Universidade Estadual do Piauí), UFPI (Universidade Federal 

do Piauí), IESRA (Instituto Superior R. Sá), IFPI (Instituto Federal de Educação, 

Ciências e Tecnologia), ISEAF (Instituto Superior de Educação Antônio Freire) e a 

Universidade Cristo Rei. 

Em síntese, o município de Picos, representa espaço relevante á 

macrorregião, pois além de ofertar toda uma rede de serviços, serve de referência 

para a resolutividade de problemas, de ordem econômica, social, educacional e 

saúde, onde trataremos no item seguinte. 

 

3.2 A Saúde na Cidade de Picos  

 

A cidade de Picos pertence à Região Administrativa do Estado vinculada 

à IX Gerência Regional de Saúde - GRS, que é formada por 22 municípios que 

compõe a microrregião de Picos. 

Com o processo de descentralização das ações e serviços do ministério 

da saúde, e a portaria da NOAS – SUS 01/2001, o ministério de Picos passou a ser 

sede de macro, micro e módulo, de acordo com o Plano Direto de Regionalização. 
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No ano de 2006, a portaria Ministerial de nº 399/2006, que trata do Pacto da Saúde, 

reformula todas as diretrizes da saúde e o Estado do Piauí, divide seus principais 

pólos em territórios. O município de Picos é transformado em sede do Território de 

Desenvolvimento do Vale do Rio Guaribas e passa a ser referência para a saúde na 

região para 42 municípios, totalizando uma população de 450 mil habitantes (S.M.S/ 

PICOS, 2011). 

A secretaria de saúde de Picos foi fundada pela lei nº 1.697 de 04 de 

novembro de 1991, tendo sido estruturada a partir de janeiro de 1997. Possui 

regimento interno e organograma e é o orgão responsável pela organização dos 

serviços e execução da política de saúde local, tem como meta desenvolver ações 

preconizadas pelo Estado e pelo Ministério da Saúde nas áreas de promoção, 

proteção, recuperação e reabilitação, ou seja, presta serviços em todos os níveis de 

prevenção: primário, secundário e terciário. Atualmente o município encontra-se 

habitado como Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde. 

Conforme é apresentado no quadro a seguir, a capacidade instalada da 

Secretaria de Saúde (rede pública), é composta pelos seguintes serviços: 

Quadro 2: Capacidade instalada da S.M.S. de Picos – PI. 

UNIDADES DE SAÚDE QUANTIDADE 

Centros de saúde  10 

Postos de saúde 38 

Centro de zoonoses 01 

Hospital Dia 01 

CAPS ad 01 

Pronto Atendimento Infantil 01 

CTA 01 

Posto de Assistência Médica (PAM) 01 

Clínica de Saúde da Mulher (CLISAN) 01 

SAMU  01 

Farmácia popular 01 

FONTE: Secretaria Municipal de Saúde de Picos -2010 

Na atenção primaria, a cidade conta 29 equipes de Saúde da Família 

(ESF), 29 equipes de saúde Bucal (ESB), 03 NASF (Núcleo de Apoio à saúde da 

Família) e estão implantados os programas básicos e especiais: Imunização, Saúde 

da Mulher, Saúde da Criança, Saúde do Adolescente, Saúde do Adulto Idoso, 
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Tuberculose, Hanseníase, Hiperdia, Vigilância Epidemiológica, Programa saúde na 

escola, DST/AIDS, Vigilância Sanitária, Vigilância Ambiental, Tabagismo, programa 

de Controle das Endemias. 

Ainda na atenção primária, contra 29 médicos da ESF, 29 enfermeiros, 29 

técnicos, de enfermagem e 176 agentes comunitários de saúde, além de vários 

Odontólogos, técnicos de higiene dental, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, assistentes 

sociais, psicólogos, bioquímicos, veterinários, terapeuta ocupacional, auxiliares de 

enfermagem, médico auditor, agentes de endemias, biólogos, farmacêuticos e 

demais profissionais de saúde. 

A rede hospitalar de Picos é completa pelos seguintes estabelecimentos, 

conforme demonstra o quadro  a seguir:  

Quadro 3 – Estabelecimentos Hospitalares de saúde conveniados ao SUS. 

HOSPITAIS Nº DE 

LEITOS 

RAZÃO SOCIAL  Nº DE LEITOS 

CONVENIADOS 

AO SUS  

TOTAL 

SUS  
Público  Privado 

Hospital Regional Justino 

Luz 

136  

Sim  

 136 100% 

Hospital Memorial Do 

Carmo 

109   

Sim 

96 88% 

Casa saúde e 

Maternidade Nossa 

Senhora Dos Remédios  

43   

Sim 

43 100% 

Clínica infantil de Picos  90  Sim 77 85% 

Maternidade e casa de 

Saúde São José 

56   

Sim 

56 100% 

Hospital Geral de Picos 40  Sim 40 100% 

Clínica Materno Infantil 

Anisinha Luz 

33   

Sim 

33 100% 

Clínica de Urgência de 

Picos  

15   09 60% 

Total  522 - - 490 93,8% 

Fonte: CNES (S. M. S – Picos – 2011). 

O quadro acima demonstra que o município de Picos, possui vários 

estabelecimentos hospitalares, sendo que o único hospital, essencialmente público é 

o Hospital Regional Justino Luz, com 136 leitos, temos vários privados, conveniado 
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com o SUS, contudo concluiu-se que todos os hospitais privados do município são 

conveniados ao SUS, inclusive alguns com oferta de eleitos 100% SUS. 

Além dos serviços hospitalares, o município possui vários clínicas 

privadas conveniadas ao SUS, como: 18 laboratórios de Análises Clínicas, 08 

clínicas de fisioterapia, 06 clínicas de radiologia, 03 clinicas de endoscopia, 04 

clínicas de fonoaudiologia, 01 clínica de ortopedia, 02 clinicas de cardiologia e 09 

clínicas de ultrassonografia, 01 clínica de hemodiálise, onde atende em média 150 

renais crônicos. 

Os sistemas de informações do município são preconizados pelo 

Ministério da Saúde, todos informatizados, e sistematizam todos os programas da 

rede municipal. 

Possui uma central de regulação, onde regulam todos os exames do 

SUS, para todos os usuários e prestadores de toda a macrorregião de Picos. No seu 

quadro de funcionários, conta com 04 auditores, onde executa as ações de controle, 

avaliação e auditoria. 

Quanto ao serviço de alta complexidade, o município referencia todas as 

ações para a capital Teresina, onde existe uma rede de serviços especializados, 

hospitais de grandes portes e cirurgias de grande complexidade, além dos serviços 

de radioterapia e quimioterapia. 

Concluindo a saúde do município de Picos tem avançado bastante dentro 

contexto do Sistema Único de Saúde, porém, muitos desafios ainda têm que 

enfrentar principalmente a reafirmação dos compromissos do sistema com os 

princípios constitucionais, como universalidade, integralidade, acessibilidade, 

descentralização e controle social, assunto que iremos discorrer no item seguinte.        

 

3.2.1 O Controle Social em Picos  

 

O surgimento do controle social no município de Picos, não é diferente do 

contexto nacional, ou seja, teve a área da saúde como pioneira no tocante a 

mobilização através dos movimentos socais e o movimento popular da saúde. 
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Os anos 70, durante o período da ditadura militar, o controle social foi 

exercido exclusivamente pelo Estado sobre a sociedade civil, através da grande 

repressão à população. 

A política partidária dominava o cenário em Picos, e os partidos políticos 

existentes de maior expressão era a ARENA (Aliança Renovadora Nacional) 

representava à direita, ou seja, o governo e o MDB (Movimento Democrático 

Brasileiro) representavam os políticos de esquerda (oposição). As famílias que 

disputavam as eleições municipais e que durante muito tempo detinham o poder do 

estado sobre a sociedade eram as famílias: Santos, Eulálio e Barros Araújo. 

Nos anos 80, no auge da efervescência política surgem então os 

movimentos sociais em Picos, que deram inicio ao processo de democratização e a 

construção de uma democracia tão desejada. Nesses, tivemos vários movimentos 

populares e sindicais que contribuíram para a aceleração da democracia, dentre eles 

podemos citar: O MEB (Movimento de Educação de Base), a CUT (Central Única 

dos Trabalhadores), O MOPS (Movimento Popular da Saúde) a FAMCC (Federação 

das Associações de Moradores e Conselhos Comunitários), a Pastoral da Criança, 

Igreja Católica, Profissionais de Saúde e os partidos políticos de esquerda (PMDB e 

PT). 

Desses movimentos faço alusão ao MOPS e o MEB (Movimento Popular 

da Saúde e Movimento de Educação de Base) por terem intensificado nesse período 

a participação nas decisões populares, reivindicando melhores condições de saúde 

e uma melhor qualidade de vida para a população carente especialmente, além de 

luta constante pela implantação do Hemocentro, abertura de postos de saúde, 

melhorias habitacionais e realização da I Conferencia Municipal de Saúde de Picos 

(JORNAL DE PICOS, 1994). 

Ainda na década de 80, com a politização da sociedade e forte pressão 

dos movimentos populares tivemos em Picos as eleições diretas e o inicio das 

negociações entre estado e sociedade, o Estado reconhecendo a sociedade civil 

como espaço de negociação. 

Ocorre então nos anos 90, a legitimação das leis 8.080/90 e 8.142/90, 

que trata da lei orgânica da saúde e a lei do controle social. No município de Picos, 
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começa então a descentralização da saúde, onde as ações e serviços passam a ser 

executados pelo nível municipal e não mais pelo nível estadual e Federal. 

  Vale ressaltar que, a 9ª DRS (Diretoria Regional de Saúde), teve papel 

primordial no processo de descentralização das ações de saúde, dando suporte 

técnico a todos os seus munícipes no processo de organização do SUS, 

principalmente o município de Picos.  

Foi formada uma comissão de apoio ao “Novo Modelo de Atenção à 

Saúde”, formada por: Dra. Maria da Glória Saunders Martins (Diretora), Dr. José 

Maria de Macedo, odontólogo, Enfª: Maria da Conceição Portela Leal, Enfª: Maria 

Zeneuma Gomes de Vasconcelos, Enfª: Walquiria Maria Pimentel S. Lopes, Maria 

Teresa S. Guimarães e Dr. Pascoal Gomes Neto. Esses profissionais, juntos com 

outros da rede estadual deram inicio ao processo de descentralização dos serviços e 

capacitações sobre o controle social na saúde. 

Acontece então, no ano de 1993, o estabelecimento da lei nº 1.749 de 24 

de agosto de 1993, que cria o Conselho Municipal de Saúde de Picos e a existência 

do I Conselho Municipal de Saúde, composto de 16 membros, sendo 50% 

representantes de usuários e 50% representantes de trabalhadores da saúde, 

prestadores de serviços e poder público sendo garantida a paridade (JORNAL DE 

PICOS, 1993). 

Segundo o Jornal de Picos (1993) a primeira Conferência Municipal de 

Saúde de Picos foi realizada nos dias 07, 08 e 09 de outubro de 1993, teve como 

Temática: A Efetivação da Municipalização da Saúde no Município de Picos. Os 

eixos temáticos da conferência foram: Municipalização da saúde, Relação Sistêmica 

de Saúde x Usuário e Municipalização e Consciência sanitária. 

 Nesse período o prefeito era Dr. Abel de Barros Araújo e o secretário 

Municipal de saúde o Dr. José Maria de Macêdo, que relatou “sobre os empecilhos 

que atrapalha a municipalização em Picos”, como palestrante (convidado teve 

presente o então Secretário de Saúde de Teresina: Dr. Wilson Nunes Martins que 

discorreu sobre a relevância do tema: “Municipalização da Saúde”, e alguns 

convidados se fizeram presentes dentre eles o então bispo de Picos: D. Augusto 

Alves da Rocha, que fez alguns questionamentos sobre a importância desse 
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momento: “O que se vive aqui é o verdadeiro exercício da democracia, com toda a 

comunidade reunida para decidir melhoria para a saúde. Picos, pode ser a 

inspiradora de ações que serão levadas a outros municípios” (JORNAL DE PICOS, 

1993). 

3.2.1.1 Caracterização do Conselho Municipal de Saúde de Picos  

O Conselho Municipal de Saúde de Picos foi criado em 1993, como uma 

das exigências da realização da I Conferência Municipal de Saúde de Picos e 

requisito primordial ao processo de municipalização da rede de saúde. 

Regularizado pela lei municipal de nº 1.749 de 24 de agosto de 1993, o 

então Conselho de Saúde, foi formado por 16 membros e 16 suplentes, como órgão 

deliberativo, normativo e, de caráter permanente, tendo como objetivo estabelecer, 

acompanhar e avaliar a Política Municipal de Saúde do município. 

Atualmente o Conselho é eleito para um mandato de 02 anos, e segue os 

preceitos da Resolução 333/03, do Conselho Nacional de Saúde, que determina que 

o mandato dos conselheiros seja definido no Regimento, não devendo coincidir com 

o mandato do governo municipal, sugerindo um período de 02 anos.  

A atual gestão do Conselho de Saúde no município tem regimento próprio 

e os segmentos estabelecidos da seguinte forma: 50% usuários e 50% de 

representantes dos trabalhadores de saúde, prestadores de serviços e poder 

público, ou seja: 08 usuários, 04 trabalhadores da saúde, 02 prestadores de serviços 

e 02 poder público. O quadro abaixo demonstra a relação dos segmentos do 

Conselho e suas respectivas porcentagens de representatividade. 

Quadro 4: Conselho Municipal de Saúde de Picos  

Representantes Nº total  % (Porcentagem) 

Usuários  08 50% 

Trabalhos de Saúde 04 25% 

Prestadores de Serviços 02 12,5% 

Poder Público 02 12,5% 

TOTAL: 16 100% 

   Fonte: Conselho Municipal de Saúde de Picos/ 2011 
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Portanto, o quadro acima, reafirma que o Conselho Municipal de Saúde 

de Picos é paritário e que a composição dos usuários também é paritária em relação 

ao conjunto dos demais segmentos representados, mediante resolução 333/02. 

Em sua grande maioria, os Conselheiros do Conselho municipal de Saúde 

são formados por 10 (dez) mulheres (62, 5%) e seus membros tem idade entre 28 a 

52 anos. 

O Conselho de Saúde de Picos reúnem-se mensalmente na segunda 

segunda-feira de cada mês, tendo participação expressiva em reuniões, conforme 

comprova o gráfico a seguir: 

Gráfico 1: Frequência de Reuniões do Conselho Municipal de Saúde de Picos: 

Período 1994 a 2010. 

     

   

                                           

         

 

 

 

Fonte: Conselho Municipal de Saúde de Picos, 2011   

O Conselho Municipal de Saúde de Picos tem sido um grande parceiro do 

município, no processo de participação, não somente na questão fiscalização e 

controle de suas ações, mas contribuindo de forma atuante através das 

Conferências de Saúde, para que se tenha uma saúde mais participativa e com 

controle social, visando um a saúde universal, equânime e integral. O quadro abaixo 

demonstra de forma clara as Conferências Municipais de Saúde de Picos de toda 

sua história. 
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Quadro 5: Evolução das Conferências Municipais de Saúde de Picos: Período 1993 

a 2011. 

ANO GOVERNO/ GESTÃO DE SAÚDE TEMÁTICA  

(07, 8 e 9/ 

10/ 93) 

1993 

Prefeito: Abel de Barros Araújo 

Secretário de Saúde: José Maria de 

Macêdo 

 Efetivação da 

Municipalização da Saúde 

do Município de picos.  

II 

1997 

14 e 

15/06/97 

 

Prefeito: José Nery de Sousa 

Secretário de Saúde: Osvaldo Alves 

Costa  

 

“Sinal verde para a 

Municipalização da 

Saúde” 

III 

1999 

11 e 

12/09/99 

 

Prefeito: José Nery de Sousa 

Secretário: Osvaldo Alves Costa 

 

“Novo Milênio! Picos na 

Gestão Plena do Sistema 

Municipal.” 

IV 

2001 

10 e 11/ 

11/2001 

 

Prefeito: José Nery de Sousa 

Secretário de Saúde Margareth Reis 

Costa  

 

“Saúde Integral com 

Cidadania e Qualidade de 

Vida”. 

V 

2006 

19 a 

21/05/06 

 

Governo: Gil Marques de Medeiros 

Secretário de Saúde: Tazmânia Gomes 

de Medeiros 

 

“Regionalização: Processo 

para Efetivação dos SUS 

na Macro-região de 

Picos”.  

VI 

2011 

14 a 

16/04/11 

 

Governo: Gil Marques de Medeiros 

Secretário de Saúde: Hildegardes Gomes 

de Medeiros Borges 

 

“Desafios para uma 

Assistência de Qualidade”. 

Fonte: Quadro elaborado por esta pesquisadora. 

No período de 1993 a 2011, mediante quadro acima, foram realizadas seis 

conferências municipais de saúde e percebe-se em todas elas, através de seus 

temas, grande esforço da administração municipal e dos Conselheiros de Saúde, 

para efetivar o SUS na pratica e estimular a participação e o controle social. 

Lembrando que se faz destaque para a I Conferência Municipal de Saúde, devido 

ser o inicio de todo o processo de participação e discussão da construção da política 

de saúde no município de Picos. Merece destaque também a VI Conferência 

Municipal de Saúde de Picos no ano de 2011, pois evidenciou os desafios para uma 

saúde de qualidade. 
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É importante ressaltar, que o Conselho Municipal de Saúde de Picos, tem 

um regimento próprio e após eleição dos conselheiros em plenária com todos os 

segmentos foi providenciada a posse dos mesmos, com eleição para presidente. O 

conselho é dirigido por uma comissão executiva, composta por: Presidente, Relator 

e Secretário Executivo, todos eleitos de forma democrática, essa comissão é 

formada por representantes de usuários e poder público.  

O Conselho tem sede própria, bem localizada e toda equipada com materiais 

permanentes e insumos, inclusive computadores, as reuniões são realizada de 

forma sistemática e aberta à comunidade que queiram assistir. 

 

3.3 Resultados da Pesquisa  

 

Nesse item, apresentaremos os resultados obtidos com base na análise das 

atas e das entrevistas, realizadas com os Conselheiros do Conselho Municipal de 

Saúde de Picos, tendo em vista analisar a efetividade do controle social sobre a 

política de saúde em Picos-PI. 

Em relação às avaliações das atas do Conselho Municipal de Saúde, no 

espaço de julho a dezembro no ano de 2010, foram constatadas realizações de 

reuniões nos meses de: julho, agosto, outubro e dezembro;todas reuniões 

ordinárias, totalizando quatro reuniões, segundo informação da presidente do 

Conselho, os meses de setembro e novembro, não houve reunião, devido a 

ausência de pauta. 

Mediante síntese do material extraído das atas do Conselho Municipal de 

Saúde de Picos, foi constatado, que os conselheiros deliberaram sobre vários 

assuntos que serão discutidos a seguir. 

Com relação às entrevistas, foram realizadas com os membros do Conselho 

Municipal de Saúde, totalizando oito conselheiros. Destes entrevistados, 3 (37,5%) 

participam do Conselho pela segunda vez, sendo 5 (62,5%) participam pela primeira 

vez. Desses, 4 (50%) são representantes de usuários, 2 (25%) trabalhadores da 

saúde,  1 (12,5%) dos prestadores de serviços e 1 (12,5%) representantes do 

governo. Entre os entrevistados a idade varia de 23 a 52 anos. 
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Do total dos entrevistados, 5 (62,5%) são mulheres e quanto ao nível de 

escolaridade 5 (62,5%) tem superior completo, e 1 (12,5%) superior incompleto e 2 

(25%) têm ensino médio.  

A seguir apresentaremos as categorias de análise avaliadas na referida 

pesquisa. Enfocando que partimos da pesquisa documental envolvendo as atas do 

Conselho Municipal e as entrevistas com os Conselheiros de Saúde de Picos. 

Portanto, relatamos as seguintes categorias de análise: papel dos 

Conselheiros no Conselho de Saúde, contribuição que os conselheiros têm dado ao 

processo de participação e o controle social e identificação dos principais obstáculos 

para o exercício de suas funções. 

 

3.3.1 Avaliação do papel dos Conselheiros do Conselho Municipal de 

Saúde 

 

 Através das entrevistas realizadas, junto aos Conselheiros, seus 

depoimentos comprovam que os mesmos conhecem o segmento que representam e 

descrevem como aconteceu sua indicação. Esses depoimentos estão registrados da 

seguinte forma: 

Estou representando os usuários e fui indicado pelo segmento que eu 
represento a partir dessa indicação foi feita a eleição no Conselho 
(USUÁRIO 1). 

Eu represento os trabalhadores da Saúde, represento e defendo os Agentes 
Comunitários de Saúde, a minha indicação foi solicitada à associação dos 
Agentes de Saúde e ela me indicou para representar no conselho. Portanto, 
no Conselho de Saúde sou conselheira e defendo meu segmento, os 
trabalhadores da saúde ( T.S- ). 

Estou representando o poder público, que é indicado pela gestão, a minha 
indicação para o Conselho não foi através de eleição (PP – 1). 

A avaliação dos conselheiros do Conselho Municipal de Saúde, através de 

seus depoimentos, nos permitem relatar, que todos têm conhecimento do segmento 

que representam e sabem informar como foi sua indicação para representação no 

Conselho de Saúde de Picos, isso nos dá um entendimento, que o Conselho 

Municipal atende os preceitos da Resolução nº 333/03 do CNS, no tocante a 

legitimidade e representatividade, isso também pode ser constatado no quadro 4 

(anterior). 
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Quando indagados sobre o papel dos conselheiros no Conselho de Saúde, 

os entrevistados relataram que os Conselheiros são atuantes, apresentam 

propostas, e sabem o seu papel dentro do Conselho, mesmo que essas propostas 

sejam apresentadas pelo presidente do Conselho ou pelo secretário de saúde, eles 

participam das discussões, no entanto, podemos constatar, nos relatos abaixo, que 

apenas um usuário se diz inoperante e que os conselheiros não atuam como 

deveriam. 

O meu papel dentro do Conselho é fiscalizar as ações e serviços de saúde, 
apresentar propostas que tragam benefícios para a comunidade, eu tenho a 
consciência que sou atuante porque já apresentei várias propostas e os 

meus colegas participam das discussões de forma efetiva. (T. S – 2). 

Eu acho os conselheiros participativos, atuantes, cumprem o seu papel, eu 
já apresentei diversas propostas como por exemplo: as prestações de 
contas do conselho são apresentados em forma de balancetes para os 
conselheiros e nós sugerimos que fossem apresentados todos os 
empenhos e notas fiscais. (USUÁRIO – 1). 

Eu me acho atuante e o meu papel é bastante importante no conselho de 
saúde, por que participo da dinâmica das discussões, sem perder o foco 
que é a representação que represento, ou seja, defender os usuários. 
(USUÁRIO – 2). 

Para mim foi uma frustação ser conselheira, tenho vergonha em dizer isso, 
porque nós nunca tivemos uma capacitação nesse conselho, como posso 
analisar a atuação dos conselheiros e a minha, se nunca fui treinada, eu 
falto muitas reuniões, mas não é porque que eu quero, é porque, me sinto 
inoperante. Não sou da saúde, represento usuários, então eu acho que 
todos os conselheiros deveriam ter capacitação, para poder saber o seu real 
papel (USUÁRIO – 3). 

Este conselho é um dos mais importantes que já vi, a gente fica a vontade 
para esta discutindo proposta. Discutimos problemas da comunidade, dos 
hospitais, das clinicas privadas dos profissionais de saúde, Não tem 
censura, a gente tem liberdade de discutir. As pessoas do Conselho são 
tratadas como ‘’gente’’ e a gente discute tudo. Eu acho que não participo 
mais, porque não tenho conhecimento amplo, nós tínhamos que ter 
treinamento, para poder participar mais. (USUÁRIO – 4). 

O Conselho de Saúde é atuante. Mesmo representando o segmento poder 
publico, me acho participativa, já apresentei proposta para melhoria da infra 
– estrutura do Conselho, pois, as reuniões eram realizadas na Secretaria de 
Saúde, em qualquer sala. Hoje, conseguimos uma sede, toda equipada, 
com computadores, materiais permanentes, isso é um avanço. Estou no 
Conselho há vários mandatos e sinto uma organização muito grande do 
Conselho, as reuniões são agendadas, eles comunicam com antecedência 
a pauta das reuniões. E outra coisa importante é que a gente leva as 
informações seguras para a população daquilo que é discutido. Adoro ser 
conselheira, não sei o que vai ser da minha vida quando eu sair do conselho 
(P.P –1). 
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Quanto ao papel dos Conselheiros no conselho, a maioria diz que os 

Conselheiros tem um papel importante, participam das discussões e apresentam 

propostas. 

Apenas um dos entrevistados deixa claro, que não participa de forma 

atuante das reuniões do Conselho por que não tem entendimento, ele deixa claro 

que a capacitação dos Conselheiros é necessária e que nunca teve um treinamento. 

Isso nos remete a refletir e a indagar o papel dos Conselheiros do Conselho 

Municipal de Saúde. Não resta dúvida, que grande parte relatava participar das 

deliberações, mas nota-se através das falas que eles não têm sistemática de 

organizações nas suas deliberações, e que os mesmos apresentam poucas 

proposições em relação ao Conselho, restringindo basicamente ao papel de 

fiscalizador das ações e serviços, pois, segundo (CORREIA, 2005, p. 133):  

O conselheiro deve conhecer bem o seu papel representativo. Ele não 
representa interesses individuais, mas interesses da coletividade. Daí a 
necessidade de existirem meios de comunicação e articulação entre 
conselheiros e sociedade para que haja, de um lado, a divulgação, 
discussão e consulta sobre o que é tratado no Conselho garantindo a 
representatividade do Conselheiro e de outro a visibilidade ás deliberações 
e atividades do Conselho na sociedade.  

Nesse sentido, para que os Conselheiros de Saúde de Picos, possam 

desempenhar um papel relevante no Conselho de Saúde se faz necessário por parte 

da gestão, capacitá-los e assegurar infra – estrutura para o desempenho de suas 

funções, mediante atribuições contempladas na resolução 333/03, do Conselho 

Nacional de Saúde.  

 

 

3.3.1.1 Avaliação da participação e o Controle Social dos Conselheiros no 

Conselho Municipal de Saúde de Picos. 

 

 

Quando abordamos os entrevistados em relação á contribuição que os 

Conselheiros têm dado ao processo de participação e Controle Social no Conselho 

de Saúde de Picos, eles relataram ser participativos, mas que precisariam de apoio 

da gestão para melhorar a qualidade dessa participação, conforme constatação 

através das atas: 
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Nós conselheiros somos participativos e contribuímos para o fortalecimento 
do controle social, mas temos que ter capacitação, ou seja, outros 
instrumentos deverão ser utilizados por nós conselheiros para poder 
melhorar nossa atuação e contribuir mais. (USUÁRIO – 4) 

Eu acho positiva a participação e o Controle Social, eu creio que a 
população se identifica com o Conselho Municipal de Saúde. Os 
conselheiros apresentam propostas, os debates são abertos, e sempre tem 
uma demanda de todos os segmentos. (USUÁRIO –1) 

Eu acho os conselheiros atuantes, eles se dedicam, eles realmente são 
representativos e os que eles vêem dentro da comunidade, eles levam para 
dentro do conselho. Ou seja, um tem um “feedback”, há uma troca, há 
participação e controle social. (P.P 1) 

A maioria dos conselheiros,7 (87,5%), conforme relato dos entrevistados, 

evidenciam a contribuição que os conselheiros têm dado ao processo de 

participação e o controle social no Conselho de Saúde, de forma efetiva. Isso foi 

observado no registro das atas, na 2º reunião de agosto de 2010 quando os 

conselheiros deliberaram sobre o não fechamento do Hospital Regional Justino Luz, 

deliberando assim um controle efetivo sobre a situação de saúde, na qual os 

interesses coletivos sobrepõem os individuais e corporativos. 

Na 2º reunião de agosto, tiveram como pauta a solicitação de interdição do 

Hospital Regional Justino Luz, por parte do Conselho Regional de Medicina, 

alegando a falta de infra- estrutura, condições insalubres, ausência de material para 

auxílio diagnóstico. Para melhor esclarecimento acerca do funcionamento do 

referido hospital, a diretora do Hospital Justino Luz, e o diretor clínico justificaram 

que as providências estavam sendo tomadas, que os laboratórios estavam sendo 

reestruturados, e que as paredes do Rx estavam sendo baritadas e que o Estado 

estava tomando as devidas providências. Os Conselheiros presentes ouviram o 

depoimento, solicitaram providências quanto á melhoria do funcionamento do 

hospital e deliberaram em reunião ser de suma importância para o município de 

Picos, e o único acesso publico para aquela região, assim podemos constatar no 

registro das atas: 

Esse hospital não pode fechar, devido ser o único acesso público da região 
de Picos, pois, independente das dificuldades encontradas naquele 
estabelecimento, quando as pessoas adoecem a população é atendida. 
Quando o problema não é resolvido eles encaminham para Teresina, 
portanto eu sou totalmente contra o fechamento (USUÁRIO – 1). 

O fechamento do Hospital Regional é um “absurdo”, nós trabalhadores da 
saúde, sabemos da importância desse serviço para a Macrorregião de 
Picos, também sabemos das dificuldades de trabalho por parte dos 
profissionais. No entanto, o Conselho de Medicina, poderia apontar 
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propostas para o melhoramento dessa Instituição e cobrar do Estado melhor 

estrutura e mais recurso e não optar pelo fechamento (TRAB. S. 1). 

Em ambos os relatos dos Conselheiros, na reunião de agosto, três se 

manifestaram, sendo taxativos pelo não fechamento do Hospital Regional e os 

demais que não se pronunciaram também foram unânimes ao não concordarem 

com o fechamento. 

 Quando indagados sobre o seu entendimento por Conselho Municipal de 

Saúde, os entrevistados demonstram conhecimento sobre o Conselho, enquanto 

espaços democráticos de participação, como podemos comprovar através de suas 

falas: 

Conselho de Saúde é um parceiro da administração municipal, colabora no 
sentido de apresentar propostas referentes á saúde, fiscaliza a gestão para 
não cair em tentação.(USUÁRIO-4) 

São espaços de interesses diferentes, ou seja, cada segmento defende 
aquilo que representa. É uma disputa de poder.(USUÁRIO-1) 

Conselho de Saúde é uma das formas da população e da sociedade 
participar das políticas públicas de saúde do município, pois, se eles 
estiverem ali, participando, ele vãosaber do que está acontecendo e a partir 
daí fiscalizar mais. (PP-1) 

Conselhos é uma entidade formada por diversos segmentos da população e 
que deve fiscalizar a saúde de uma cidade na qual representa. (USUÁRIO-
3) 

Na reunião de outubro (3º), mediante análise das atas foram discutidas 

várias pautas dentre elas: Prestação de Contas da Secretaria da Saúde, ações em 

saúde do trabalhador referente aos profissionais de saúde da Secretaria, 

fiscalização dos serviços de hemodiálise, discussão sobre lei nº 12.291/10 referente 

ao Código de Defesa do Consumidor. 

Nessa reunião, tivemos o pronunciamento da Secretaria de Saúde e da 

Coordenadora da Vigilância Sanitária do Município, que teceram algumas 

considerações sobre a importância de promover ações para os trabalhadores da 

Saúde, na área da saúde do trabalhador, como podemos constatar em ata: 

Podemos ofertar ações como equipamentos de proteção Individual, vacinas, 
exames de rotina, para que todos os profissionais trabalhem com segurança 
e dentro das normas preconizadas pelo ministério do Trabalho, 
principalmente para os Agentes de Saúde (PP –1). 
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Nessa mesma reunião, após pronunciamento da secretária, todos os 

conselheiros concordaram com o exposto e dois se manifestaram, solicitando em 

tempo hábil, ações de saúde do trabalhador para todos os profissionais de saúde. 

Com relação á fiscalização dos serviços de Hemodiálise, no Instituto do RIM, 

os Conselheiros enfatizaram sobre a importância do controle da qualidade da água, 

na prevenção de doenças, nos pacientes renais crônicos que realizam tratamento na 

referida clínica. Nessa oportunidade, a Secretária de Saúde enfatizou: “A Vigilância 

Sanitária do município, inspeciona esse serviço com muito afinco, a coleta de água é 

realizada sistematicamente, mas iremos intensificar o controle rigoroso.” 

Nessa mesma reunião, foi discutido sobre o Código de Defesa do 

Consumidor, pela coordenadora da Vigilância Sanitária, apresentação da Lei nº 

12.291/10, sendo destaque a fala de alguns conselheiros sobre a importância de 

educar a população sobre esse Código, para que a sociedade tenha conhecimento 

de seus direitos e deveres. 

Foi relatado ainda em ata, na mesma reunião de outubro, por parte dos 

Conselheiros, que os mesmos fariam visitas ás Unidades de Saúde da Família: 

PSFs, Malvinas e Antenor Neiva e que trariam relatório ao Conselho, das situações 

encontradas nesses estabelecimentos, pois, teriam que constatar após denuncia se 

esses serviços estariam realmente precários. 

Dessa forma, enfatizamos, que os Conselheiros do Conselho Municipal de 

Saúde de Picos,através das observações das atas e das entrevistas realizadas, que 

eles se dizem efetivos no exercício da participação e o Controle Social, mas ao 

mesmo tempo constata-se em todos os seus relatos que grande parte tem referido a 

falta de capacitação para uma melhor participação, isso constatamos com clareza, 

através da observação da 1º reunião de julho, onde foram tratados os itens: 

Prestação de Contas, Auditoria nos Estabelecimentos de Saúde de Picos, pelo 

órgão DNASUS (Departamento Nacional de Auditoria do SUS), e a dificuldade dos 

usuários de ter acesso aos exames de Rx e USG (Ultrassonografia) devido os 

prestadores não ofertar os serviços, alegando baixo custo na tabela do SUS. Após 

apresentação desses itens, pouco foi deliberado acerca desses assuntos, as 

proposições para o enfretamento dessas questões, tem que existir para que possam 

ser cobradas á gestão, porque os prestados não realizam exames, que solução 
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deveria ser apontadas para que os usuários do SUS não tenham prejuízo no acesso 

aos serviços. 

Entretanto, avaliando a contribuição que os Conselheiros têm dado ao 

processo de participação e o Controle Social, podemos concluir que a participação e 

o controle social ainda é incipiente, não restam dúvidas que os conselheiros são 

presentes, participativos, isto é visto com clareza no gráfico 1- onde apresentamos a 

série histórica das reuniões de 2004 a 2010, a participação nas reuniões é visível, 

apresentam deliberações em algumas situações, mas a mídia relata muita 

insatisfação por parte da sociedade civil em algumas ações e serviços do município 

de Picos, principalmente referente ao acesso de exames.  

No entanto, se faz necessário uma maior participação e Controle Social por 

parte dos Conselheiros no Conselho de Saúde, mas controle no que é público, não 

só no financiamento, na fiscalização dos serviços de saúde,  mas em todas as ações 

referente á saúde de Picos. 

 

3.3.1.2 Identificação dos principais obstáculos para o exercício de suas 

funções 

 

Quando questionados sobre os principais obstáculos para o exercício de 

suas funções, os entrevistados, ou seja, 7(87,5%), relataram que um dos principais 

obstáculos para a sua atuação no Conselho é a falta  de capacitação, além do 

desconhecimento sobre a legislação do controle social, a prestação de contas, a 

ausência de transporte, além do fator tempo. Isso consta de forma bem clara nos 

depoimentos dos entrevistados: 

A nossa grande dificuldade no Conselho Municipal de Saúde é a falta de 
qualificação, apesar de ser profissional de saúde, entendo um pouco, 
imaginem que não é da área (T. S- 1). 

A nossa grande dificuldade é a questão “tempo”, pois acumulo outras 
funções e durante ás reuniões fica muito corrido para analisar as prestações 
de contas. Para mim o grande obstáculo é o fator tempo. Outro obstáculo 
que vejo dentro do Conselho é a falta de conhecimento das Leis, eu acho 
que se os Conselheiros tivessem uma capacitação sobre isso eles atuariam 
melhor (USUÁRIO-2). 

A nossa grande dificuldade no Conselho de Saúde é a dificuldade de 
locomoção, às vezes temos que fiscalizar os serviços da zona rural e não 
temos transportes para o deslocamento. Outra dificuldade grande é em 
relação á prestação de contas da saúde, precisamos de uma assessoria 
jurídica e contábil para melhor fiscalizar os gastos público (USUÁRIO-1). 
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Os Conselheiros têmque ter capacitação “urgente”, pois, não podemos 
fiscalizar sobre o financiamento da saúde, aprovar as contas do município, 
propor ideias para melhorar a redução de gastos. Necessitamos urgente de 
como avaliar as prestações de contas, entender as notas, a licitação, os 
empenhos. Eu vejo isso como o principal obstáculo para a minha atuação 
(USUÁRIO- 3). 

Dessa forma, concluímos mediante relato dos entrevistados que a 

capacitação dos Conselheiros de Saúde é necessária e de forma urgente, pois, além 

das entrevistas, constatamos nas análises das atas no período de julho a dezembro, 

que nenhum Conselheiro se pronunciou contra ou a favor da prestação de contas. 

Isso torna duvidosa a atuação dos Conselheiros no processo de participação e 

controle social e mais uma vez a pergunta: o controle social tem sido efetivo no 

município de Picos? Por isso há necessidade por parte da gestão de capacitar os 

Conselheiros para que exerçam o controle sobre os recursos, pois é a partir de sua 

aplicação que se desenha o rumo da política de saúde nas três esferas de governo 

(CORREIA, 2005). 

Além das dificuldades nas prestações de contas, foi relatada também a 

ausência de transportes para locomoção dos Conselheiros nas fiscalizações, bem 

como o desconhecimento sobre a legislação do controle social, além do fator tempo, 

nesse sentido Correia (2005, p.139) acrescenta que: 

Por estar desempenhando um papel de relevância pública e pela própria 
natureza do Conselho, o conselheiro não é remunerado e deve ter 
compromisso e responsabilidade com a delegação de poder legitimada pela 
a sociedade. Porém, isso, não impede que as condições para a sua 
participação sejam facilitadas pelo órgão gestor correspondente, com, por 
exemplo, transporte garantido pela Secretaria de Saúde para os 
conselheiros que moram em regiões de difícil acesso, ou mesmo refeições 
asseguradas em caso de reuniões de longa duração, entre outras. 

Vale ressaltar, que na última Conferência de Saúde de Picos, no mês de 

abril de 2011, foi aprovada em plenária á aquisição de um veículo para o Conselho 

Municipal de Saúde, bem como, reivindicações no tocante à capacitação de 

Conselheiros, com o objetivo de facilitar o trabalho dos Conselheiros no exercício do 

controle social da saúde na cidade de Picos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Como nosso objeto de estudo é identificar se o controle social na saúde de 

Picos, têm se efetivado, trataremos de apontar aqui os principais resultados do 

nosso trabalho, partindo do princípio que Conselhos de Saúde, constitui-se espaço 

público capaz de catalisar a interlocução entre a gestão e a sociedade. 

Dessa maneira, apresentarei minhas reflexões sobre os estudos e as 

experiências vividas. 

Abordar a temática do Controle Social, em especial o Controle social no 

SUS, constitui-se um grande desafio. O exercício da democracia, ainda é acanhado 

entre nós, principalmente em se tratando da diversidade de interesses que se 

intercalam com as finalidades do Sistema de Saúde. A construção da política de 

saúde no país é permeada por forte presença do Estado coercitivo, dominador, sua 

origem está associada ao modelo de saúde centrado na medicina curativa e na 

lógica do mercado, ou seja, a expansão da medicina privada, mas isso não intimida 

á autonomia do movimento social, foi nesse contexto que o Controle Social teve sua 

emancipação. 

A implantação dos Conselhos Municipais de Saúde aconteceu no processo 

de democratização do Estado Brasileiro em que contribuiu para a conquista do 

Sistema Único de Saúde. 

Entretanto, diante da realidade estudada, através dos resultados obtidos na 

pesquisa, percebemos que o Controle Social no SUS em Picos, através dos 

Conselheiros do Conselho Municipal de Saúde, expressão seu entendimento acerca 

dos segmentos que representam, ou seja, sua legitimidade e representatividade e 

demonstram com habilidade como ocorreu sua indicação. Isso nos remete observar 

que houve evolução do Controle Social em Picos. 

O Estudo revelou, no quesito, análise do papel dos Conselheiros do 

Conselho Municipal de Saúde de Picos/PI que os mesmos desempenham um papel 

relevante, participam das discussões, relatam serem conhecedores de suas reais 

funções, no entanto, percebe-se através dos relatos das atas que os mesmos não 
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têm uma sistemática nas suas deliberações, apresentam poucas proposições, 

restringindo-se apenas ao papel de fiscalizador das ações e serviços. 

O estudo também revelou que os Conselheiros de Saúde, tem contribuído 

ao processo de participação e o controle social, portanto, relatam serem 

participativos, participam das deliberações das questões tratadas no conselho, no 

entanto, enfatizam que necessitam de capacitações sistemáticas para atuarem 

melhor, ou seja, melhorar a qualidade da participação e o controle social. Isso nos 

remete concluir que os Conselheiros, não apresentam segurança no tocante a 

participação e o controle social, portanto, esse processo ainda é um pouco 

incipiente, não restam dúvidas, que eles têm contribuído nessas questões, mas têm 

que haver, maior discussões, acerca dos problemas, pois diariamente a mídia 

retratam por parte da sociedade civil, insatisfação no sistema de saúde local, no 

entanto essas reivindicações deverão ser levadas para dentro do Conselho. 

Quanto á identificação dos principais obstáculos para o exercício de suas 

funções, o estudo identificou, que a falta de capacitação dos Conselheiros, a falta de 

conhecimento referente á análise das prestações de contas, ausência de 

transportes, o desconhecimento das leis do controle social, atrelado á falta de 

tempo, têm atrapalhado bastante á sua atuação no exercício de suas funções. 

Considerando que os Conselhos de Saúde, fazem parte do executivo, 

promovendo meios para isso sem implicar na sua autonomia. O papel do gestor nas 

condições básicas de trabalho é fundamental, para que não surjam Conselhos 

destituídos do poder por falta de apoio financeiro, capacitações, transportes e infra 

estrutura, o gestor deve estar atento, pois um Conselho forte, crítico, atuante 

depende de seu apoio e participação, pois, trata-se de importante aliado a uma boa 

administração, mediando conflitos entre interesses que possam afetar a saúde. 

Portanto, os resultados da pesquisa apontam para um Conselho de Saúde 

em construção, que os Conselheiros são legítimos, representativos, conhecedores 

do papel que exercem dentro do colegiado, se acham atuantes no processo de 

participação, no entanto, no registro das atas constatamos poucas proposições e 

nenhuma observação sob os gastos de saúde apresentados pela secretaria de 

saúde, além de pouca participação nos assuntos retratados pela mídia local. 
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Diante desse contexto, vale ressaltar que não podemos caracterizá-los como 

efetivo no controle da política de saúde local, ao mesmo tempo, reconhecemos que 

eles avançaram bastante, no processo de consolidação do Sistema Único de Saúde 

e que atribuímos a não efetividade desse controle sobre a política de saúde de 

Picos: á gestão, pois, a viabilização da participação e o controle social na construção 

da política de saúde, sempre cabe ao legislador, pois, o Conselho Municipal de 

Saúde é um órgão do executivo, como também, deverá haver interesse dos atores 

envolvidos nesse processo, na cobrança de melhorias, principalmente qualificação. 
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APÊNDICE A 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

DADOS DE INDENTIFICAÇÃO: 

NOME:__________________________________________________ 

IDADE:___________ 

SEXO: F (  )  M (  ) 

ESCOLARIDADE: 

 Ensino Fundamental  (   ) 

 Ensino Médio               (   ) 

 Superior                       (   ) 

 Pós- Graduação           (   ) 

1. Qual o segmento que você representa? 

     (   ) representante do governo 

     (   ) representante dos trabalhadores da saúde 

     (   ) representantes dos prestadores de serviço 

     (   ) representantes dos usuários 

2. Como aconteceu a sua indicação? 

__________________________________________________________ 

3. Quantas vezes já participou do Conselho? 

(   ) primeira vez 

(   ) duas vezes 

(   ) três vezes 

(   ) quatro vezes ou mais 
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4. Você enquanto Conselheiro: 

 Apresentou propostas a serem discutidas? 

(   ) nenhuma       (   ) uma vez         (   ) duas vezes       (   ) três  vezes ou mais 

 Quando o presidente do conselho apresenta temas a serem debatidas pelos 

conselheiros, você participa das discussões?  

(   ) nunca             (   )  as vezes        (   ) sempre 

5. Você se acha atuante? 

  (   )  sim                 (   ) não 

Por quê? ______________________________________________________. 

5.1 O que você entende por CMS?  

     _____________________________________________________________ 

6. Como você avalia o papel do Conselho Municipal de Saúde Picos? 

______________________________________________________________ 

7. Como avalia a participação e o controle social através do Conselho Municipal de 

Saúde de Picos? 

________________________________________________________________ 

8. Quais são os principais obstáculos para a sua atuação? 
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APÊNDICE B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 Eu,_____________________________________________________________________,RG

___________________________,nacionalidade_____________________________,idade________,

profissão_______________________,endereço___________________________________________

___________________, telefone ____________________, estou sendo convidado (a) a participar de 

um estudo denominado “Controle Social no Sistema Único de Saúde: Atuação dos Conselheiros do 

Conselho Municipal de Saúde de Picos - PI”. Este se destina a evidenciar o papel dos conselheiros 

no Conselho Municipal de Saúde. Seu objetivo geral é analisar a efetividade do controle social sob a 

política municipal de saúde em Picos – PI. 

 A minha participação no referido estudo será no sentido de relatar a atuação dos conselheiros 

do Conselho Municipal de Saúde, na entrevista semi-estruturada. Fui alertado (a) de que, da 

pesquisa, posso esperar alguns benefícios, tais como: ela se constituirá numa fonte de informação e 

pesquisa para todos aqueles que levantam questões sobre o controle social no SUS em Picos. A 

partir do registro das experiências, novas ações transformadoras da sociedade vigente poderão ser 

implementadas. 

 Estou ciente de que minha privacidade será respeitada, ou seja, meu nome ou qualquer outro 

dado ou elemento que possa, de qualquer forma, me identificar, será mantido em sigilo. Também fui 

informado (a) de que posso me recusar a participar do estudo, ou retirar o meu consentimento a 

qualquer momento, sem precisar justificar, e de, por desejar sair da pesquisa não sofrerei qualquer 

prejuízo.
 

 A pesquisadora é Maria da Conceição Portela Leal, aluna do Programa de Pós-Graduação 

em Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco, curso de mestrado em Serviço Social, 

Direitos sociais e Movimentos socais sob orientação da Profª Dra. Ana Cristina de Souza Vieira, 

professora da Instituição de Ensino, e com elas poderei manter contato pelos telefones (89) 9977-

3231 ou (81) 2126-8374. 

 Enfim, tendo sido orientado (a) quanto ao teor de todo o aqui mencionado e compreendido a 

natureza e o objetivo do já referido estudo, manifesto meu livre consentimento em participar, estando 

totalmente ciente de que não há nenhum valor econômico, a receber ou a pagar, por minha 

participação. 

 Picos, _____ de ________________________ de 2011. 

  
  ____________________________________________ 
                                Assinatura do sujeito da pesquisa 
  
  ___________________________________________ 
                                   Maria da Conceição Portela Leal 
                Pesquisadora 

 


