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A gestão participativa no Sistema Único de Saúde (SUS) coloca na 
agenda política da democracia brasileira uma construção filosófica e po-
lítica, que sempre esteve presente no pensamento e nos atos do Dr. An-
tônio Sérgio da Silva Arouca. Para muitos que guardam sua lembrança, 
é, de maneira carinhosa, o Sergio Arouca, construtor do ideário da Re-
forma Sanitária brasileira, o Arouca, parlamentar em defesa da saúde, 
da ética e das transformações na sociedade brasileira e, ainda, o Arouca, 
companheiro dos movimentos sociais e da militância.

Portanto, nada mais apropriado que, no momento em que a estrutu-
ra no Ministério da Saúde contém a Secretaria de Gestão Estratégica e 
Participativa, responsável pelo desenvolvimento da política de partici-
pação social no SUS, o Ministério da Saúde e o Conselho Nacional de 
Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) prestem uma homenagem 
atribuindo ao prêmio de Gestão Participativa, o título de Prêmio Sergio 
Arouca, instituído pela Portaria GM nº 836, de 2 de junho de 2005.

A participação social, princípio e diretriz fundamental do SUS, ga-
rantida na Constituição, define o controle social, conforme descrito na 
Lei n.º 8.142/90, realizado pela ação dos conselhos de saúde e conferên-
cias de saúde. A estes espaços instituídos se agregam os conselhos de 
secretários estaduais e municipais de saúde que representam instâncias 
colegiadas de pactuação das políticas de saúde, os conselhos de gestão 
participativa, que possibilitam a participação mais direta na organiza-
ção das práticas de saúde por parte de usuários, gerentes e trabalhado-
res de unidades de saúde, e as ouvidorias do SUS, estratégias políticas 
que permitem a escuta ativa dos usuários, no controle social da qualida-
de dos serviços, na luta pelo direcionamento do sistema às necessidades 
da população e na afirmação do direito à saúde. 

Tema central da histórica VIII Conferência Nacional de Saúde, o di-
reito à saúde amplia seu campo de atuação exclusivo de práticas jurídi-
co-legais para a agenda dos movimentos sociais, mobilizando a socie-
dade e os grupos ainda excluídos por sua condição étnica, racial e opção 
sexual, ampliando a esfera pública de construção de políticas de forma 
compartilhada e solidária. 

Esses princípios, diretrizes, normas, espaços, movimentos e idéias 
que conduzem à participação social no SUS representam elementos que 
caracterizam a gestão participativa. Identificar, conhecer, dar visibilida-
de, discutir e estimular as práticas de gestão participativa foram os obje-
tivos desse prêmio. 

Concepção e estratégia política que vêm se afirmando com a consoli-
dação dos princípios da Reforma Sanitária brasileira, as práticas de ges-
tão participativa se encontram, portanto, em construção, necessitando 
de processos que as fortaleçam como estratégias na relação sociedade 



8

civil/Estado. Processos que advêm de reflexões teóricas, conceituais e de 
experiências que ganham lugar nos sistemas, nas unidades e nos movi-
mentos por saúde. 

Sob essa idéia, o Prêmio foi organizado em duas categorias: artigos que 
relatam e analisam experiências de gestão participativa, implementadas 
há pelo menos um ano, em serviços, organizações ou sistemas de saúde e 
trabalhos acadêmicos, em forma de monografia ou artigo, sobre o tema. 

Na categoria “Artigos sobre Experiências Exitosas”, participaram pro-
fissionais de saúde, conselheiros de saúde, usuários, estudantes e outros 
interessados na apresentação de experiências vivenciadas.

A categoria “Trabalhos Acadêmicos” contou com a participação de 
pesquisadores, estudiosos e trabalhadores de saúde, para apresenta-
ção de monografias ou artigos inéditos referentes à temática de gestão 
participativa.

Foram 255 trabalhos enviados de todas as regiões do país. São relatos 
e reflexões a respeito de práticas de gestão participativa que se concre-
tizam de várias formas, abrangendo espaços instituídos, mostrando o 
compromisso de gestores, trabalhadores e grupos comprometidos com 
o aprimoramento do SUS, resultado da conquista da população. 

De cada modalidade, foram selecionados 15 trabalhos que aqui estão 
apresentados de maneira resumida. Trabalhos que nos revelam vários 
aspectos das práticas de gestão participativa, sob diversos olhares dos 
atores e autores que ocupam distintos lugares na gestão do SUS.

A riqueza do material apresentado confirma a tese de que a participa-
ção social é fundamento básico da democracia, como também demons-
tra as várias possibilidades de expressão da participação social na for-
mulação, gestão e avaliação da política de saúde.

A Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa e o Conasems sen-
tem-se orgulhosos de terem propiciado o encontro entre práticas e re-
flexões sobre a gestão participativa do SUS, e agradecidos a todos que 
participaram desse processo por contribuírem para o fortalecimento do 
SUS que queremos. 

Parabenizamos a todos aqueles que trabalham na imensa tarefa de 
transformar o direito à saúde em ações presentes no cotidiano dos cida-
dãos brasileiros. Tarefa que significa praticar o sonho de Sergio Arouca, 
que é também o sonho de todos nós.

Antônio Alves de Souza 
Secretário de Gestão Estratégica 
e Participativa (SGEP)

Helvécio Miranda Magalhães Júnior  
Presidente do Conselho Nacional 

de Secretarias Municipais 
de Saúde (Conasems)
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DIVIDInDO SUCESSOS E  
DESAfIOS COM A POPUlAçÃO

Autora: Beatriz Figueiredo Dobashi 
Co-autora: Christinne Cavalheiro Maymone Gonçalves

O marco teórico do presente trabalho destaca dois momentos rele-
vantes da história do nosso país: a Constituição Federal brasileira de 
1988 e as conferências de promoção da saúde que contribuem na nova 
forma de pensar saúde como qualidade de vida e são o suporte concei-
tual da nova gestão que se consolida no território brasileiro: a produ-
ção social da saúde, em que se inserem fundamentalmente os princípios 
de participação social, cidadania e democracia. Trata-se da descrição da 
experiência de Campo Grande, capital do Estado de Mato Grosso do 
Sul, com 749.502 habitantes, em gestão plena da saúde desde 1996, no 
processo de implantação de uma rede de conselhos locais, durante a ad-
ministração do Prefeito André Puccinelli, 1997 a 2004. 

A pesquisa caracteriza-se como estudo de caso, por objetivar o apro-
fundamento da descrição da realidade: a priorização do controle social 
na cidade. A leitura bibliográfica, a análise de documentos (perfil socio-
econômico, Relatório de Gestão 1997/2004, tese de doutorado e disser-
tação de mestrado) e, prioritariamente, a história de vida das autoras – 
secretária municipal de saúde e auditora municipal de saúde no período 
– possibilitaram resgatar a trajetória do processo de gestão participativa 
e apresentar os resultados: a existência de 43 conselhos de saúde articu-
lados entre si pelos quatro conselhos distritais e pelo conselho munici-
pal de saúde, que fazem interface com oito conselhos regionais urbanos 
e mais 16 conselhos setoriais. O eixo articulador desse conjunto de co-
legiados foi o processo de planejamento integrado, que se intensifica-
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va à época da elaboração da proposta orçamentária, porém permanecia 
durante todo o exercício, em constante acompanhamento da execução 
das ações. A formação de conselheiros ocorreu dentro de um processo 
permanente de educação para a participação em saúde. O gestor muni-
cipal considerou a participação social um pressuposto para a efetivação 
do SUS em Campo Grande/MS, qualificando e legitimando sua gestão 
e, conseqüentemente, o processo decisório. Os erros e os acertos com-
partilhados transformaram-se em estímulos na condução do interesse 
coletivo com responsabilidade sanitária e solidária.
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fORTAlECIMEnTO DO COnTROlE SOCIAl 
ATRAVéS DA PARTICIPAçÃO, APROxIMAçÃO 

E COOPERAçÃO DO CES JUnTO AO CMS

Autora: Solange Ferreira Alves

O fato de estar garantida na lei, a participação social, nas três esferas 
de governo no âmbito do SUS, só se efetivará com a atuação da socieda-
de, enfrentando desafios na mudança da mentalidade e de intervenção 
nos espaços decisórios, isso porque o processo democrático na história 
do país é recente, e vem de um longo período de ditadura. Dentro de 
uma visão mais ampla, na mudança de comportamento, fortalecimento 
e participação social, obedecendo às deliberações da IV, V Conferên-
cia e III Fórum de Plenária dos Conselheiros, o CES/MT desenvolveu 
um trabalho de monitoramento e cooperação técnica, objetivando uma 
maior parceria entre CES e CMS. O trabalho realizou-se através de visi-
ta in loco e elaboração de um diagnóstico situacional, com proposta de, 
ao final, apresentar soluções aos problemas identificados, e teve como 
objetivo melhorar a comunicação entre CES e CMS e prestar assessoria 
aos conselhos constituídos de forma ilegal, evitando o caráter de averi-
guações de denúncias ou visitas investigatórias. A experiência foi de-
senvolvida pautada na efetivação do controle social. Vários pontos fo-
ram destacados nesta experiência inovadora, tais como: aproximação 
das esferas de controle social; integralidade do CES e CMS visando ao 
fortalecimento da participação social; valorização dos atores do contro-
le social que efetivam a consolidação do SUS; construção coletiva e ino-
vadora de instrumentos e estratégias identificados através de troca de 
saberes de atuação dos conselheiros; divulgação e sensibilização de in-
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formações referentes à importância da ampliação do espaço de escuta e 
interlocução – ouvidoria do controle social. Esta experiência demonstra 
que o acompanhamento aos CMS é uma forma de vivenciar a realidade 
local, e dar cumprimento à legislação que rege os conselhos, propician-
do interação imediata e fortalecendo os conselheiros nas tomadas de 
decisões. A participação da sociedade no âmbito do SUS é fundamental 
para a construção de um sistema de saúde que contemple os reais inte-
resses e as necessidades da população, e garanta o avanço no processo 
de democratização.
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PlAnO DE InVESTIMEnTO DO GRUPO 
HOSPITAlAR COnCEIçÃO – DEMOCRATIzAçÃO 
DA GESTÃO, PARTICIPAçÃO E TRAnSPARÊnCIA

Autor: Luis Ribeiro 
Co-autores: Maria da Glória Accioly Sirena 

Elton José Mello

Nos últimos anos, o discurso da participação ganhou visibilidade no 
cenário político. A participação em espaços públicos institucionais ou 
não tem se revelado como um movimento inovador da sociedade civil 
organizada. Na busca de uma prática de gestão participativa e de uma 
maior inserção dos trabalhadores nos projetos da gestão, o Grupo Hos-
pitalar Conceição (GHC) criou um mecanismo de participação dos tra-
balhadores na elaboração do seu Plano de Investimento (PI). 

O GHC constitui-se como um dos maiores complexos hospitalares 
da região sul do país, contando com mais de 6.000 trabalhadores. 

O PI surgiu em 2003, possibilitando, através da participação de usu-
ários e trabalhadores, o planejamento e acompanhamento da execução 
dos investimentos no Grupo Conceição. Com o PI, trabalhadores elei-
tos e usuários têm definido quais equipamentos e materiais são prioritá-
rios para qualificar a assistência, discutindo, elaborando, apresentando 
e aprovando projetos que estão vinculados às diretrizes gerais do MS. 

Em 2003, 411 representantes dos trabalhadores definiram os itens 
de investimentos para um valor de R$4.500.000,00. O orçamento do PI 
2004 foi de R$3,7 milhões. Os 158 funcionários eleitos e 40 usuários es-
colhidos no conselho municipal de saúde definiram democraticamente 
os itens que julgaram prioridade para qualificar a atenção à saúde e os 
processos de trabalho no GHC. Em 2005, os debates do Plano de Inves-
timentos do Grupo Hospitalar Conceição avançaram ainda mais e fo-
ram orientados por um Planejamento Estratégico de Gestão (PEG). 167 
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trabalhadores e em torno de 40 usuários decidiram sobre o investimen-
to de R$5.032.345,33.

No domínio das teorias da administração em geral, a gestão parti-
cipativa corresponde a um conjunto de princípios e processos que de-
fendem e permitem o envolvimento regular e significativo dos traba-
lhadores em tomadas de decisão na empresa. Este envolvimento pode 
traduzir-se em participação dos trabalhadores na definição de metas e 
objetivos, na resolução de problemas, no processo de planejamento, na 
tomada de decisão, no acesso à informação e no controle da execução, 
podendo assumir graus diferentes de poder e responsabilidade, e ainda 
afetar a organização no seu conjunto ou em cada trabalhador e seu pos-
to de trabalho, embora esteja sempre orientado para a realização das fi-
nalidades da organização.

A prática da gestão participativa pode resultar da iniciativa e das rei-
vindicações dos trabalhadores, ou de estratégias gerenciais na busca de 
maior inserção dos trabalhadores nos projetos da gestão, buscando atin-
gir maior desenvolvimento dos mesmos.

Gerenciar recursos em saúde é sempre fazer escolhas, na tentativa de 
compatibilizar necessidades, direitos, escassez e recursos sempre aquém 
do desejado, num exercício constante de solidariedade, criatividade, es-
cuta, participação e responsabilidade na tomada de decisão. Ao possi-
bilitar o encontro de interesses e saberes tão diversos na definição de 
prioridades e na execução orçamentária de uma instituição de saúde 
com a amplitude do Grupo Conceição, esta experiência inovadora tor-
na-se pioneira em uma nova forma de gerenciar recursos em hospitais 
públicos.

O PI desenvolvido no GHC atende a um dos objetivos fundamentais 
da gestão participativa que é agregar legitimidade às ações de governo, 
criando sustentação para os programas e as políticas propostas, assegu-
rando a inclusão de novos atores, possibilitando a escuta das necessi-
dades por meio da interlocução com trabalhadores e usuários e, final-
mente, conferindo maior densidade ao processo de democratização da 
sociedade brasileira.

Ao discutir com trabalhadores e usuários a execução das ações de 
saúde, o PI promove a descentralização da gestão e inclui trabalhadores 
nos processos decisórios, busca o enfrentamento de iniqüidade com in-
tegralidade e racionalidade e amplia a rede de participação social.

As práticas do Plano de Investimentos do GHC vêm, ao longo do seu 
desenvolvimento, constituindo-se em um processo educativo que pro-
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porciona importante aprendizado para os trabalhadores, comunidade, 
gerentes e gestores que nele têm se envolvido. Todo o processo de mobi-
lização, a seqüência e os conteúdos das suas etapas e a auto-regulamen-
tação do seu funcionamento constituem um processo que possibilita 
caracterizá-lo como aprendizado de cidadania. O caráter efetivamente 
deliberativo atribuído à participação dos atores e o seu protagonismo 
na regulamentação do processo são componentes fundamentais do seu 
caráter educativo que ocorre a partir de uma pedagogia do público, da 
deliberação e da construção de um sentido do comum.

Participação significa compartilhar uma ação. Nesse caso, aque-
les que participam precisam ter, em primeiro lugar, acesso às informa-
ções essenciais para se tomar uma decisão. Em segundo lugar, necessi-
tam participar de fóruns que deliberam. Para tanto, todos aqueles que 
participam precisam de tempo para absorver informações, processá-
las, socializar suas observações e sugestões, assim como negociá-las. A 
participação fundamenta-se na tolerância e na busca de construção de 
unidade a partir das diferenças entre aqueles que participam. O PI com 
sua sistemática de envolvimento, tanto de trabalhadores, quanto de usu-
ários, tem possibilitado o exercício concreto desta nova forma de gestão 
hospitalar pelas seguintes razões:

•	 estabelece	um	espaço	democrático	para	a	negociação	entre	os	
participantes, favorecendo a criação de atores coletivos, com-
prometidos com mudanças estratégicas propostas pela Direção;

•	 tem	 como	 campo	 de	 aplicação	 a	 conjuntura,	 incorporando	 o	
conceito de avaliação e reprogramação permanentes;

•	 exige	a	crítica	responsável,	abrindo	espaços	para	a	formulação	
de propostas de solução de problemas;

•	 dispõe	de	 técnicas	acessíveis	a	participantes	de	qualquer	nível	
de escolaridade;

•	 promove	a	 inclusão	no	conjunto	dos	participantes,	na	medida	
do possível e desde o início da atividade, através de representan-
tes envolvidos direta e/ou indiretamente na execução das ações 
a serem programadas;

•	 possibilita	 um	perfil	 interdisciplinar	 na	 equipe	 de	 participan-
tes; a interação participativa da equipe técnica com outros ato-
res significativamente relacionados em várias fases do processo, 
como “os que decidem”, trabalhadores de diversas áreas e a po-
pulação, grande beneficiária do projeto.
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ExPERIÊnCIA DE SUCESSO EM GESTÃO PARTICIPATIVA 
nA ASSISTÊnCIA MATERnO-InfAnTIl

Autor: Lucas Cardoso Veras Neto 
Co-autor: Geraldo Secunho 

O objetivo principal desse trabalho é relatar ações que culminaram 
em êxito na Regional Sul de Saúde do Distrito Federal (um hospital de 
350 leitos e oito centros de saúde) devido à participação efetiva em um 
trabalho conjunto de usuários, trabalhadores e gestores do sistema. Essa 
gestão estendeu-se por um período de quatro anos. 

A época, os mecanismos de controle social, como o conselho de saú-
de eram inoperantes. A falta de planejamento e a desorganização admi-
nistrativa eram prevalentes. 

O trabalho, pois, se constituiu em programação e reorganização total 
do sistema de saúde da regional. 

Elencamos uma série de mecanismos de obtenção de dados e de 
instâncias de informação que deveriam subsidiar a gestão, dos quais 
destacamos: 

•	 coleta	 sistematizada	de	dados	que	produziram	 indicadores	de	
produção hospitalar;

•	 criação	da	primeira	ouvidoria	em	saúde	do	Distrito	Federal;	
•	 criação	da	Associação	dos	Amigos	do	HRAS	com	participação	

da comunidade;
•	 pesquisas	seriadas	de	opinião	do	usuário;
•	 pesquisas	do	nível	de	satisfação	do	servidor;
•	 estudo	epidemiológico	da	Regional	Sul	de	Saúde	dividido	por	

área de abrangência administrativa.



25

Este trabalho foi desenvolvido em quatro níveis:
a) Administração e gerência:

- planejamento, organização e implantação do programa de Aten-
dimento Médico Especializado Itinerante (AMEI), visando oti-
mizar o atendimento por especialistas nos centros de saúde;

- implantação do Serviço de Orientação ao Usuário (SOU), para 
acolher e melhor informar pacientes e visitantes;

- criação do Ambulatório de Climatério;
- implantação de novos serviços ambulatoriais nas especialidades 

pediátricas;
- normatização do regime de cirurgia ambulatorial;
- implantação do método de triagem médica na emergência de 

pediatria;
- instalação do Laboratório de Reprodução Humana;
- implantação da dose unitária;
- unificação e descentralização dos prontuários;
- implementação do Programa Aleitamento Materno;
- regulamentação de normas para acompanhantes e visitantes;
- elaboração e aprovação do Manual de Organização Hospitalar;
- organização do Manual de Rotinas Assistenciais de Pediatria, 

Neonatologia, Cirurgia Pediátrica e Obstetrícia;
- organização do Manual de Rotinas Operacionais das áreas ad-

ministrativa, médica, enfermagem, nutrição, farmácia, labora-
tório e assistenciais;

- elaboração e edição do Guia para Maternidade Segura;
- criação da primeira UTI da Mulher;
- criação do Serviço de Medicina Fetal;
- estruturação e implantação do Serviço de Saúde Mental;
- criação da Farmácia Ambulatorial;
- criação do Centro de Estudos.

b) Atividades de modernização ética:
- oficialização da permissão para todas as crianças menores de 12 

anos visitarem parentes ou amigos internados;
- criação e implantação do Programa Acompanhante Solidária;
- criação de alojamento conjunto para recém-nascidos necessitan-

do de cuidados intensivos intermediários (“alcon patológico”);
- foi recebido pelo hospital o título de Hospital Amigo da 

Criança;
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- implantação do Programa Aborto Legal;
- criação de pequena biblioteca destinada às gestantes de cuida-

dos especiais internadas por longo tempo;
- implantação do Programa de Proteção à Criança e ao Adoles-

cente Vítima de Maus-Tratos exercendo vigilância e controle de 
menores violentados na sociedade.

c) Atividades educativas, científicas e sociais:

- criadas jornadas anuais de residentes e de enfermagem;
- treinamento de Aspiração Manual Intra-Uterina (primeiro hos-

pital a implantar em Brasília e segundo no Brasil);
- terapia de grupo com servidores sobre vivência grupal nas rela-

ções de trabalho;
- seminário sobre Negligência e Prevenção de Acidentes na 

Infância;
- reforços cirúrgicos, concentrados aos sábados e domingos, para 

reduzir filas de pacientes que esperavam cirurgias;
- solenidades anuais em homenagem aos servidores aposentados 

no período.

d) Transformações nos centros de saúde: 

A rede de centros de saúde passou a ser concebida objetivando um 
processo gradativo de desospitalização, propiciando o esvaziamento das 
funções do hospital. 

Assim nasceu o Adolescentro que tinha como finalidade não só o 
atendimento, mas a criação de políticas públicas para os adolescentes 
de Brasília. 

Outro cento de saúde foi transformado em hospital-dia para pacien-
tes com DST/AIDS. 

e) Infra-estrutura:

Como se tratava de um hospital construído há mais 30 anos e am-
pliado por agregação de módulos desconexos, não apresentava um fluxo 
funcional satisfatório nem um estudo de destinações de áreas. A manu-
tenção e a conservação eram precárias e o projeto arquitetônico ultra-
passado. Iniciamos o desenvolvimento de um processo de reforma. 
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Conclusão 

Essa, pois, foi a nossa experiência na gestão de saúde da Regional Sul. 
Como dissemos, durou quatro anos. É importante ressaltar que não só a 
gestão participativa foi implantada nesta regional como também foram 
criados conselhos gestores em todo o Distrito Federal. A própria secre-
taria trabalhava com sistema de colegiados e conselhos técnicos o que 
possibilitou a democratização dos processos de trabalho. 

Como pôde ser constatado, muitas ações gerenciais inovadoras fo-
ram frutos da escuta apurada e contínua de nossos clientes maiores: os 
trabalhadores e os usuários. 

Uma das nossas maiores armas de eficácia era o intervalo de tempo 
em que escutávamos a opinião e colocávamos em prática para a obten-
ção da melhoria desejada. Isso se valeu mais pela qualidade do servidor 
da Regional Sul de Saúde do que propriamente por qualidade da dire-
ção colegiada. De qualquer maneira o fundamento básico utilizado foi 
a participação, sem ela pouca coisa teria sido feita.
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Willian Jackson Abreu de Jesus

O presente trabalho pretende apresentar as diretrizes/premissas do 
modelo de gestão/atenção da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de 
Alagoinhas (BA), tomando como base teórico-metodológica a co-ges-
tão de coletivos (CAMPOS, 2000, 2003). Realizou-se no período de 
janeiro de 2004 a fevereiro de 2005, num conjunto de movimentos cí-
clicos e coordenados, de caráter reflexivo, que visaram identificar os 
principais problemas da gestão e da atenção à saúde no município; esta-
belecer uma relação dialógica entre gestores, trabalhadores e usuários, 
com vistas à resolução dos principais problemas político-institucionais, 
de situação e de estado de saúde; criar uma agenda de trabalho com vis-
tas a desencadear ações de consolidação do SUS a partir da co-gestão 
de coletivos; e construir diretrizes básicas e estratégias para um modelo 
de gestão/atenção centrado nos sujeitos. Concretizou-se pelas discus-
sões acerca da problematização das práticas e de integração de saberes, 
vislumbrando a construção de uma gestão institucional democracia. As 
atividades foram desenvolvidas por meio de discussão em grupos, reu-
niões temáticas, oficinas e exposições dialogadas. Desenvolveu-se em 
vários passos: 

•	 discussão	 com	gestores,	 trabalhadores,	 estudantes	 e	Conselho	
Municipal de Saúde (CMS) sobre o método de co-gestão de 
coletivos;
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•	 reuniões	de	discussão	sobre	os	problemas	e	necessidades	dos	di-
ferentes setores da Sesau e o CMS;

•	 oficinas	 de	 planejamento	 em	 saúde	 com	 os	 técnicos	 do	 nível	
central da Sesau e CMS, para definir prioridades, estratégias de 
ação e metas;

•	 capacitação	 dos	 conselheiros	 de	 saúde,	 abordando	 temas	 tais	
como: políticas de saúde, cidadania, gestão participativa, plane-
jamento, educação permanente, entre outros;

•	 reuniões	com	os	setores	da	Sesau	para	acompanhar	as	estraté-
gias que foram definidas pelo grupo.

Como resultados preliminares, foram desenvolvidos movimentos de 
re-estruturação administrativa; reconstituição do conselho municipal 
de saúde, com sua ampliação e redefinição de competências; estabele-
cimento de uma agenda de prioridades para reestruturação físico-ope-
rativa das unidades de saúde dos diversos níveis de atenção com vistas 
a responder à integralidade enquanto diretriz; constituição do Núcleo 
de Educação Permanente em Saúde e do Núcleo de Educação em Ur-
gências. A experiência aponta para a construção de um projeto coletivo 
articulado com a agenda da política de saúde local com vistas à consoli-
dação de um modelo de gestão/atenção à saúde pautado nos princípios 
da integralidade e na participação da comunidade, e no paradigma da 
(trans) formação dos sujeitos e coletivos dos espaços institucionais do 
Sistema Único de Saúde.
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ESCOlAS PROMOTORAS DE SAúDE DO 
TOCAnTInS: “CO-GESTAnDO” A REDE

Autora: Regiane Rezende

A escola é um espaço educativo formal, mas também um espaço ins-
titucional, social e político, permeado pela cultura. Estes aspectos tor-
nam-se importantes para o suporte e a sustentabilidade de estratégias 
voltadas para a promoção da saúde. Neste contexto, destacamos a inter-
dependência entre gestão, formação e processo ensino/aprendizagem 
para efetivação da intersetorialidade, os resultados e o impacto. A Estra-
tégia Escolas Promotoras de Saúde desenvolvida no Tocantins considera 
estas dimensões indissociáveis, tomando-as como eixos estruturantes.

Implantada em março de 2002, atualmente abrange 205 escolas, com 
96 Unidades de Saúde de Referência, 222 Agentes Escolares de Saúde 
em dez municípios, atendendo a cerca de 32% das crianças matricula-
das na rede pública.

A Estratégia está organizada de forma a promover a descentraliza-
ção e horizontalização da gestão, produzindo espaços coletivos de par-
ticipação, de valorização da dimensão subjetiva e social na construção 
da co-responsabilidade com a produção de sujeitos e da saúde a par-
tir do desenvolvimento da autonomia local. Entre seus desafios está a 
ampliação da capacidade de advocacia por uma política intersetorial de 
promoção da saúde com base em evidências sociais, e fazer com que a 
“gestão e o planejamento assumam, também como tarefa, a construção 
de habilidades para a promoção de consensos e alianças e implementar 
projetos, ampliando a capacidade de análise e de intervenção dos sujei-
tos e grupos” (CAMPOS, 2000), pretendendo a construção de objetivos 
e objeto de investimento comum e a conformação de uma rede orgâni-
ca, Inojosa (1999).
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A Estratégia é então gerenciada em nível estadual, municipal e local 
através das equipes de gerenciamento integrado, formando um sistema 
de co-gestão entre saúde e educação. O objetivo geral que se pretende 
alcançar com a formação das equipes é efetivar a intersetorialidade ten-
do como catalisador a gestão da Estratégia, estimulando o trabalho atra-
vés de uma rede orgânica com alta conectividade. As estratégias ado-
tadas para a formação das equipes buscam desenvolver dinâmicas de 
direção que potencializem o diálogo gerador de compromisso e estimu-
lem mudanças, a partir do exercício da reflexão, indagação, argumenta-
ção e colocação autêntica como suporte para a governabilidade e desen-
volvimento de fluxos para a comunicação ampliada e a negociação de 
compromissos. 

A abordagem intersetorial remete à utilização do conceito de Rede 
também como um instrumento de gestão, com vistas a ampliar os resul-
tados e os impactos da integração das políticas públicas, segundo Inojo-
sa apud Ckagnazaroff (2001).

De acordo com a classificação, segundo a relação entre parceiros Ino-
josa apud Ckagnazaroff (2001), a Estratégia Escolas Promotoras de Saú-
de do Tocantins teria uma tendência a formar uma rede tutelada ou su-
bordinada. Contudo, em relação à coerência para com os referenciais 
teórico-metodológicos propostos para a Estratégia, o tipo de Rede e 
de relação entre os parceiros que mais se adequaria para o alcance dos 
objetivos seria a rede autônoma ou orgânica. Buscou-se neste sentido 
organizar e desenvolver o processo de trabalho e de formação para o 
desenvolvimento deste tipo de rede, buscando como referencial a clas-
sificação de redes segundo os vínculos, proposta por Rovere (1998), que 
permite monitorar os graus de profundidade de uma rede. Nessa análise 
de redes, o enfoque central está nas relações sociais, a partir das relações 
é possível compreender o sentido das ações sociais.

O processo de educação permanente orientado pelo modelo da edu-
cação popular, a constante revisão dos objetivos e caminhos percorridos 
e a gestão estratégica e participativa favorecem a apropriação do proces-
so de trabalho pelos atores, estimulando o empoderamento, desenvol-
vimento de competências e a adoção de estratégias e decisões voltadas 
para as necessidades reais e de acordo com as condições materiais e sub-
jetivas locais, construindo compromissos, solidariedade e ampliando a 
capacidade de reflexão, possibilitando a “co-gestação” e a co-gestão da 
Rede de Escolas Promotoras de Saúde do Tocantins.
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TRAJETóRIA DO SERVIçO DE HOMEOPATIA nO SUS 
DE JUIz DE fORA – RElATO DE UMA ExPERIÊnCIA

Autor: Walcymar Leonel Estrêla 
Co-autora: Roseni Pinheiro

A homeopatia é uma racionalidade médica caracterizada como um 
sistema médico complexo já que possui todos os elementos que com-
põem uma racionalidade: doutrina, morfologia, dinâmica vital, diagno-
se e terapêutica. O reconhecimento como especialidade médica se dá 
há 25 anos. A partir deste marco, inicia-se o processo de instituciona-
lização no serviço público. A experiência relatada é passada na Cidade 
de Juiz de Fora (MG). O trabalho tem como objetivo fazer uma análise 
sócio-histórica do processo de institucionalização da especialidade nes-
te município, além de apresentar um breve resultado dos trabalhos de 
avaliação de resultados realizados. Trata-se de uma pesquisa documen-
tal onde utilizamos como fonte de dados documentos, relatórios, atas e 
o protocolo de rotinas do serviço, bem como três trabalhos de avaliação 
que cobrem os dez anos de funcionamento. Como resultados apresen-
tados, numa primeira parte, é relatado o processo de institucionaliza-
ção contendo a descrição da implantação, do funcionamento, entraves 
enfrentados e como estes foram superados. As principais conclusões a 
respeito dos resultados das avaliações apresentam uma clientela pre-
dominantemente adulta, feminina, branca, de baixo poder aquisitivo 
e baixíssima escolaridade. A demanda reprimida foi de 300%, a maior 
causa de procura pelo serviço foi o insucesso no tratamento tradicional. 
O grau de satisfação do usuário de 96% e o baixo índice de desistência 
(5%) associados à necessidade do uso ou manutenção de drogas alopá-
ticas apenas em 7% das consultas realizadas demonstram a resolutivida-



41

de e a aprovação pelos pacientes do tratamento e dos serviços prestados. 
Ao ano, os pacientes só tiveram necessidade de retorno em média 3,2 
vezes e consumiram 5,2 vidros de medicamentos homeopáticos (infe-
rior a R$20,00) e a solicitação de exames complementares foi da ordem 
de 4,4% das consultas realizadas (quase a totalidade na complexidade I). 

Além de ser uma iniciativa que possibilite o acesso à população a ser-
viços não convencionais na saúde, contribui para o cumprimento das 
diretrizes do ParticipaSUS no que destaco as seguintes:

•	 ao	envolver	os	usuário,	o	Conselho	Municipal	de	saúde	e	outras	
esferas da gestão municipal auxiliaram a promover a amplia-
ção dos direitos da população às modalidades terapêuticas de 
promoção da saúde que escolheu utilizar, comprometendo a so-
ciedade e os distintos setores de governo com esta produção de 
saúde e com o SUS;

•	 contribuiu	na	construção	de	um	pacto	de	gestão	participativa	
com prometendo as três esferas de governo com a contribuição 
para a elaboração da Política Nacional para as práticas integra-
tivas e complementares no SUS, servindo de modelo e discus-
são, envol vendo gestores, prestadores, trabalhadores de saúde e 
usuá rios do SUS;

•	 ampliou	e	fortaleceu	o	acesso	da	população	às	informações	so-
bre saúde, SUS e seus direitos através dos programas de educa-
ção em saúde desenvolvidos;

•	 colaborou	para	o	fortalecimento	das	instâncias	de	participação	
da sociedade civil e do controle social;

•	 propiciou	e	auxiliou	na	promoção	da	qualificação	e	promoção	
da humanização e solidariedade nas relações entre os gestores 
do SUS, trabalhadores de saúde e usuários, ampliando os canais 
de comunicação e a co-responsabilidade destes atores com o 
processo de produção social da saúde, de garantia do acesso in-
tegral e da eqüidade; e finalmente

•	 contribuiu	para	o	desenvolvimento	de	novos	canais	e	formas	de	
mobilização social e participação popular na saúde. 

O reconhecimento do serviço de homeopatia por parte da população 
em Juiz de Fora é uma realidade, mas o processo de consolidação ins-
titucional legitimando o serviço dentro das instituições públicas é im-
prescindível para ao amparo legal desta iniciativa. Em 1985, quando foi 
inaugurado, lutamos para que fosse reconhecido oficialmente, iniciativa 
que logrou êxito quando se inseriu no novo organograma da Prefeitura 
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que estava tramitando na instância da Câmara Municipal, sendo apro-
vado logo a seguir. Em 2001, foi realizado pela Prefeitura, amplo con-
curso público para várias áreas, não só na saúde. Tivemos candidatos 
aprovados nesta seleção para os cargos de médico homeopata, farma-
cêutico homeopata, técnicos de laboratório e médicos acupuntores. A 
construção dessas carreiras dentro da Prefeitura, permitindo o ingresso 
do homeopata como tal no plano de cargos e salários, confirma a soli-
dez que estas práticas vêm apresentando de forma crescente no cená-
rio institucional do serviço público municipal. Em 2001, por ocasião da 
Reforma Administrativa da Prefeitura, não só o serviço de homeopatia, 
mas as outras práticas naturais ganham espaço ao ingressarem no recém 
criado Departamento de Terapêuticas Não Convencionais, fruto de um 
projeto que já estava sendo desenvolvido há um ano aproximadamente. 

Após toda a experiência vivenciada, uma questão relevante aflora 
para que programas desta natureza se sustentem: trata-se da inserção 
plena ao sistema público, com legislação que os legitimem na institui-
ção, saindo da vontade política a decisão de sua permanência. A parti-
cipação efetiva nos instrumentos de controle social (conselhos e con-
ferências municipais de saúde, associação de usuários), bem como nos 
instrumentos políticos de gestão do SUS e da política municipal (Agen-
da Municipal de Saúde, Planejamento Estratégico da Prefeitura, Re-
forma Administrativa, Comissões Permanentes de assistência Farma-
cêutica, de Recursos Humanos, Conferências Municipais, Estaduais e 
Nacionais de Saúde e Assistência Farmacêutica, entre outras), foi o ca-
minho encontrado por nós para alcançarmos hoje a completa inserção 
do serviço no sistema público de saúde.
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A ExPERIÊnCIA, A VIVÊnCIA E OS RESUlTADOS 
DO MODElO DE CO-GESTÃO DE COlETIVO nO 

SISTEMA MUnICIPAl DE SAúDE EM SObRAl-CE1

Autora: Rosani Pagani

O Município de Sobral procurou organizar um sistema de saúde que 
pudesse oferecer uma atenção com enfoque na promoção da saúde da 
população, priorizando a participação efetiva de todos os atores na orga-
nização e gestão dos serviços. Em 2001 a Secretaria de Desenvolvimen-
to Social e da Saúde (SDSS)2 implantou o Método da Roda ( CAMPOS, 
2000), propondo a inserção deste novo modelo em toda a “prática” ge-
rencial e de gestão da rede pública de saúde.

O Método da Roda objetiva fortalecer e dar maior autonomia às pes-
soas/grupos, tornando-os capazes de conhecer seus problemas e agir 
sobre eles, desenvolvendo a democracia institucional e a descentraliza-
ção de poder. 

Inicialmente a SDSS realizou o I Encontro das Rodas de Saúde de 
Sobral, criando e intensificando as diversas rodas nos serviços perten-
centes à rede pública de saúde. Em 2003, ocorreu o II Encontro das Ro-
das da Saúde de Sobral, sendo realizada a avaliação dos dois anos da 
sua implantação.

Este trabalho pretende refletir sobre os relatórios do I e II Encontro 
das Rodas da Saúde de Sobral, assim como examinar o estudo mono-
gráfico elaborado por Andréa S. Assis3, a qual analisou também essa ex-

1 Este relato é produto de uma construção coletiva de todos que fazem a Gestão Municipal de Saú-
de de Sobral, mas sistematizado pela autora.
2 Gestão 1997/2000 - 2001/2004.
3 Monografia de conclusão do Curso de Especialização em Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde.
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periência. Utilizou-se, paralelamente, o procedimento da observação in 
locus da roda no trabalho da Preceptora de Território4.

De maneira geral, o método de co-gestão de coletivos foi definido 
como uma maneira de propiciar a reflexão dos problemas, a integração, 
a troca de experiências, a aprendizagem significativa, o vivenciar angús-
tias, o trabalhar interdisciplinar, sendo um espaço que acolhe opiniões, 
sugestões, críticas e decisões no coletivo.

Está possibilitando o desenvolvimento de um trabalho intersetorial 
e uma maior aproximação da comunidade com a equipe, uma valoriza-
ção do trabalho de cada profissional e do coletivo. Apesar das conquis-
tas, vê-se que a experiência enfrenta inúmeras limitações, entre elas, a 
tendência à centralização do poder e de uma certa burocratização, com 
dificuldade na mudança dos padrões e comportamentos.

É necessário também intensificar o Método da Roda em todos os ser-
viços de saúde (especializados, de apoio), pois os serviços do sistema 
são interligados, um dependendo do outro, com informações indo e 
voltando.

A analise destes dois anos de implantação do método foi positiva, es-
tando o município intensificando este novo modelo de co-gestão, pois 
tudo que é novo é um processo de construção-reconstrução, avaliação, 
ajustes, reajustes, dia-a-dia. 

Mudanças estão ocorrendo a seu tempo, avançando, retroagindo, al-
gumas mais rápidas, outros bem mais lentas.

Como citado pelo autor – “Uma roda, esse trabalho: voltar ao princí-
pio do fim” (CAMPOS, 2000).

O modelo é inovador na área da Saúde. É uma nova maneira de ge-
renciar, que possibilita o desenvolvimento de um trabalho com pro-
fissionais mais sujeitos5, comprometidos, capazes de refletir, analisar e 
intervir sobre seu processo de trabalho. Tal modelo cria as condições 
favoráveis para o desenvolvimento institucional mais democrático, com 
envolvimento dos profissionais e da comunidade no processo da aten-
ção e da gestão dos serviços de saúde. Propiciando a melhoria no aco-
lhimento e no vínculo entre profissionais e usuários.

4 Do trabalho da própria autora, que é o da Preceptoria de Território (trabalha com a educação 
permanente dos profissionais que atuam na Estratégia de Saúde da Família. Entre as suas funções, é 
o facilitador do método da roda).
5 Tal como compreendido pelo filósofo Jean Paul Sartre, citado por Gastão W. S.Campos.
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Este é o modelo de co-gestão do sistema de saúde de Sobral.

Figura 1. Estrutura da Co-gestão de Coletivos na Secretaria de De-
senvolvimento Social e da Saúde de Sobral: Identidades e Relações
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Figura: Rosana Pagani
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Para a gestão atual da Secretaria de Saúde do Recife, participar é com-
partilhar poder. Para tanto, é preciso ter disposição para ceder respon-
sabilidade, por um lado, e de ter capacidade de assumir por outro. Estas 
possibilidades podem ser desenvolvidas por sujeitos com diferentes ide-
ologias, níveis culturais e sociais. Participar significa tomar parte de um 
processo, que vai além de estar presente. Participar significa emitir opi-
nião, questionar, concordar, discordar, propor, decidir e avaliar. Enfim, 
a participação tem como pressuposto básico que os indivíduos sejam 
sujeitos do processo. Assim, desloca-se o eixo do poder, implicando em 
novas capacidades de decisão. 

Ao assumir a gestão em 2001, encontrou-se uma incipiente partici-
pação da sociedade no direcionamento das políticas públicas no Muni-
cípio de Recife, uma insuficiente transparência e responsabilidade dos 
gestores em relação aos processos decisórios, evidenciando uma pro-
funda centralização do poder na esfera de governo.

Diante disso, buscou-se implantar um modelo de gestão participati-
va, instituindo-se diversos mecanismos de participação social:

•	 incentivo	e	estruturação	de	canais	de	controle	social,	tais	como	
a realização das conferências municipais, plenárias microrre-
gionais e distritais de saúde;

•	 implantação	e	fortalecimento	dos	conselhos	municipais,	distri-
tais e das unidades de saúde de maior complexidade, através de 
capacitações e oficinas de planejamentos junto aos conselheiros;
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•	 implementação	 e	 efetivação	 das	 deliberações	 dos	 conselhos	 e	
das conferências de saúde na política municipal;

•	 consolidação	 da	 gestão	 territorial	 através	 de	 um	 processo	 de	
Planejamento Estratégico Participativo (PEP) para elaboração 
coletiva de Planos Distritais de Gestão Territorial, com reflexão 
prioritária para as marcas e prioridades de gestão, envolvendo 
inicialmente gestores, gerentes e trabalhadores de saúde;

•	 implementação,	a	partir	de	2003,	de	oficinas	nos	distritos	sani-
tários para planejamento e construção de auto-diagnósticos e 
análise participativa junto à comunidade, da realidade socioam-
biental e identificação de projetos prioritários do território a se-
rem discutidos nos fóruns de ações integradas, com vistas a po-
tencializar o Programa Municipal de Saúde Ambiental;

•	 implantação	 do	 Orçamento	 Participativo	 (OP),	 coordenado	
pela Secretaria de Orçamento Participativo e Gestão Cidadã.

Objetivo

Descrever a experiência do Município do Recife na implantação de 
uma gestão do espaço urbano, guiada pelos princípios de integração in-
tersetorial e participação da população nas decisões e no controle das 
ações públicas.

Metodologia

Foi realizado um estudo descritivo, baseado em relato de experiência, 
utilizando dados da secretaria de saúde, mais especificamente das Dire-
torias de Planejamento e Gestão e de Vigilância à Saúde e da Secretaria 
de Orçamento Participativo e Gestão Cidadã, referente ao período de 
2001 a junho de 2005.

Resultados

Frente ao diagnóstico de uma incipiente participação da sociedade, 
insuficientes transparência e responsabilidade dos gestores em relação 
aos processos decisórios encontrados no início da atual gestão, buscou-
se implantar um modelo de gestão participativa, instituindo-se diversos 
mecanismos de participação social, tais como:

•	 realização	de	duas	conferências	municipais	de	saúde;
•	 36	plenárias	microrregionais	e	12	conferências	distritais	realiza

das;



50

•	 548	delegados	participantes	da	VII	Conferência	Municipal	de	
Saúde, realizada em outubro de 2005, representando um cresci-
mento no número de delegados de 342,5% em relação a última 
conferência realizada pela gestão anterior (1999);

•	 79%	de	deliberações	da	VI	Conferência	Municipal	de	Saúde,	em	
2003 implementadas;

•	 realização	 de	 seminário	 de	 avaliação	 das	 deliberações	 da	 VI	
Conferência Municipal de Saúde;

•	 houve	investimento	na	infraestrutura	de	funcionamento,	com	
reforma da sala do conselho, aquisição de equipamentos e es-
truturação da secretaria executiva. Foi garantida a participação 
dos conselheiros municipais em fóruns, eventos, seminários e 
conferências, dentro e fora do município. Além disso, foram de-
senvolvidas oficinas de planejamento estratégico das atividades 
do conselho e capacitação dos conselheiros;

•	 Em	2004,	foram	realizadas	47	reuniões	ordinárias	e	40	extraor-
dinárias no conselho municipal de saúde;

•	 Em	proposta	de	Projeto	de	Lei,	já	aprovado	pelo	conselho	mu-
nicipal de saúde e em processo de tramitação na Câmara Muni-
cipal, o presidente será eleito no Pleno do Conselho;

•	 implantação	de	seis	conselhos	distritais	de	saúde;
•	 criação	de	13	conselhos	de	unidade	de	saúde	implantados,	re-

presentando um crescimento de 433,33% em relação aos três 
conselhos existentes no início da gestão;

•	 180	oficinas	de	planejamento	estratégico	participativo	em	saú-
de, realizadas em nível distrital;

•	 realização	de	95%	dos	pleitos	em	saúde	definidos	no	orçamento	
participativo do município;

•	 implantação	de	um	fórum	de	ações	integradas	em	cada	distrito	
sanitário;

•	 plano	municipal	2006–2009	discutido	nas	seis	plenárias	distri-
tais e aprovado na 7.a Conferência Municipal de Saúde em 2005.

Considerações Finais
A avaliação que se faz dessas estratégias são as mais positivas possí-

veis, pois inserem o cidadão nas questões da gestão pública, já que além 
de acrescentar a visão de quem vivencia os problemas de nossa cidade, 
são fundamentais para a construção de uma co-responsabilidade entre 
gestores e cidadãos.
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O presente trabalho apresenta e discute alguns resultados da expe-
riência denominada “Vigilância civil da saúde na atenção básica: uma 
proposta de Ouvidoria Coletiva na AP 3.1, Rio de Janeiro”, desenvolvi-
da no âmbito do Departamento de Endemias Samuel Pessoa da Esco-
la Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca/Fiocruz. Trata-se de uma 
nova metodologia de escuta ativa da população que conjuga elementos 
de ouvidoria com pesquisa social qualitativa.

Nesta etapa da experiência realizada na região da Leopoldina, cida-
de do Rio de Janeiro, durante o ano de 2004, uma nova metodologia 
de gestão participativa foi implementada, na qual profissionais de saú-
de, líderes comunitários e religiosos – ouvidores naturais das condições 
de vida da população –, reunidos em fóruns mensais, interagiram para 
apresentar e discutir as condições de vida e saúde percebidas nas co-
munidades em que moram e/ou atuam, e os recursos utilizados na ten-
tativa de superar os problemas encontrados. A escolha de líderes que 
pudessem realmente contribuir com informações fidedignas só foi pos-
sível devido à longa trajetória histórica de envolvimento com a popula-
ção por parte dos pesquisadores/ouvidores à frente desta experiência. 
Este é um ponto relevante que precisa ser levado em consideração neste 
tipo de experiência.
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A metodologia de ouvidoria coletiva aqui desenvolvida amplia a con-
cepção da ouvidoria tradicional, pois, levando-se em conta o fato de que 
as secretarias de saúde dispõem principalmente de dados quantitativos 
acerca das condições de saúde da população que tem acesso aos serviços, 
essa proposta disponibiliza dados qualitativos essenciais para o aprimora-
mento da atuação dos serviços de saúde, especialmente na redefinição do 
processo de trabalho, com base na identificação das necessidades sociais 
de saúde da população que demanda os serviços das unidades básicas.

Nesse sentido, constitui-se numa ouvidoria estruturada pela socieda-
de civil, autônoma, isto é, não vinculada a um órgão público específico. 
A metodologia figura como emblemática do espírito do SUS que, dife-
rentemente dos serviços como os call-centers e disque-denúncias, pro-
movem a participação popular com profundidade e qualidade, em um 
processo de construção compartilhada, que pressupõe respeito e favore-
ce o protagonismo coletivo. Estas ações visam transformar a realidade 
social partindo de algo tão fundamental à vida, que é a saúde.

Atualmente, o Governo Federal está convocando entidades da socie-
dade civil que atuam nessa área a contribuir com divulgação e sensibi-
lização dos gestores no sentido da criação e implantação de ouvidorias 
em todas as esferas do poder público. Atendendo à necessidade de re-
formulação do conceito e da dinâmica das ouvidorias de modo a trans-
formá-las em fontes de informações privilegiadas, conforme sinaliza o 
ParticipaSUS, a experiência de ouvidoria que ora apresentamos consti-
tui-se em um processo ativo e participativo que promove o protagonis-
mo dos usuários e dos profissionais de saúde.

Essa proposta introduz, além da escuta, a interação com um segmen-
to social que tradicionalmente não participa de atividades relacionadas 
à cidadania, dada a sua condição de miséria. Segmento este cuja invisi-
bilidade social se dá em processos de institucionalização onde há o blo-
queio de sua condição de sujeitos-cidadãos, mas que na ouvidoria cole-
tiva adquirem voz através dos representantes comunitários e religiosos.

Na busca de obter respostas mais espontâneas e menos dirigidas pos-
síveis, os temas tratados nos fóruns incluíram alimentação e nutrição, 
expressões do sofrimento, acesso aos serviços de saúde, intensidade en-
dêmica de determinadas doenças, freqüência de morbi-mortalidade 
por causas externas, problemas na atenção à saúde e iniciativas da po-
pulação em busca de solução para os seus problemas. Para a discussão 
dos resultados foram utilizados elementos metodológicos do discurso 
do sujeito coletivo proposto por Lefévre, F. & Lefévre, A. M. C (2003).
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Além dos fóruns, realizamos dois seminários: um no início do proje-
to para apresentar a proposta à Coordenação da Área de Planejamento 
e aos gestores das unidades de saúde pesquisadas, e outro no final para 
apresentar e discutir os resultados entre os participantes da pesquisa, 
profissionais da área e coordenações de saúde de âmbito municipal, es-
tadual e federal.

A constituição dos fóruns de ouvidoria contribui para o preenchi-
mento de uma lacuna caracterizada pelo esvaziamento da participação 
popular em suas formas mais tradicionais, como a mobilização em tor-
no das associações de moradores e/ou de partidos políticos, ou mes-
mo em relação à participação nas reuniões dos conselhos distritais de 
saúde. 

Os fóruns da ouvidoria coletiva constituem-se também em espaços 
privilegiados de diálogo entre os saberes científicos e os populares. A 
ouvidoria coletiva foi pensada nos pressupostos do processo comparti-
lhado de construção de conhecimentos por meio da interação comuni-
cacional, onde atores sociais com saberes diferentes se inter-relacionam 
com a finalidade de aproximar mais o atendimento nos serviços públi-
cos de saúde da resolutividade das queixas dos usuários. 

Nas discussões realizadas nesses fóruns, prevaleceu o sentimento co-
letivo de um verdadeiro impasse provocado pela situação de pobreza 
absoluta de uma parcela significativa da população que vive nos com-
plexos de favelas e bairros populares, uma situação em que a superação 
dos seus problemas de saúde e a afirmação de suas liberdades civis e po-
líticas parecem impossíveis.

Um dos principais impasses detectados nesta experiência diz respei-
to ao fato de que, diante da situação de carência e precariedade das con-
dições de vida das classes populares, o sistema médico não está sendo 
capaz de dar conta da complexidade dos problemas de saúde da popu-
lação, uma vez que a resolução desses problemas extrapola as ações em-
preendidas no âmbito dos serviços de saúde. O problema da fome e da 
alimentação precária, por exemplo, não podem ser resolvidos no âm-
bito dos serviços de saúde, pois mesmo que se ofereça um bom aten-
dimento, sem alimentação adequada o paciente não terá condições de 
restabelecer a sua saúde. Os resultados confirmam a importância de se 
compreender as estratégias de enfrentamento da população e as propos-
tas para possíveis ações no campo da Saúde.

A participação de sujeitos pertencentes às camadas populares, que 
não somente vivenciam as situações de impasse, mas também se consti-
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tuem em porta-vozes da população, revelando, assim, o saber local, per-
mitiu trazer dados desconhecidos para grande parte da sociedade, até 
mesmo por quem faz e implementa políticas públicas. Além disso, esta 
experiência pode contribuir para a formulação de políticas de promo-
ção da saúde que considerem a experiência e o saber das populações em 
busca de soluções para seus problemas. Nesse sentido a experiência da 
ouvidoria coletiva pode apresentar-se como referência de mecanismos 
inovadores que contemplem a ampliação da democracia participativa 
na gestão do SUS.
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O processo de mobilização social pela participação na gestão no âm-
bito do SUS foi desencadeado pelo não-cumprimento de diretrizes rei-
teradamente aprovadas para o sub-setor Saúde Mental desde 1992 nas 
instâncias formais de controle social do Município de Ipatinga, Minas 
Gerais. Em 1999, inicia a organização de um movimento social, de ideá-
rio antimanicomial, que visa pressionar o poder público para o cumpri-
mento da implantação de um Centro de Atenção Psicossocial, promo-
vendo reuniões, encontros, seminários e manifestações públicas.

Ao constituir um grupo aberto e itinerante com a participação de 
usuários, de familiares e de diversas pessoas da comunidade, são des-
veladas inúmeras formas de sofrimento sem acolhimento pelos serviços 
de saúde. Além disso, muitas das formas de sofrimento foram produ-
zidas pelo próprio processo de cuidado já que tais intervenções refor-
çam uma concepção de doença como algo próprio do indivíduo (seja na 
versão biológica, seja na versão psicanalítica) que dependem apenas de 
tratamento medicamentoso e/ou psicoterápico adequados, não levando 
em conta as configurações dos diversos espaços sociais (doméstico, co-
munitário, do mercado, etc) e, por conseguinte, não realizando quais-
quer intervenções nestes referidos espaços. 

Com o movimento social ocorre a politização de inúmeras relações 
sociais produtoras de sofrimento que antes eram atribuídas estritamen-
te à doença em si e resolvíveis apenas no campo sanitário por meio de 
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seu saber especializado. Tal processo possibilitou a construção de novas 
formas de cuidado pela revalorização do saber leigo e dos recursos da 
própria família e da comunidade. A partir das experiências de realiza-
ção de oficinas diversas organizadas na comunidade pelos participantes 
do movimento, a Associação Loucos por Você (fundada pelo movimen-
to) propõe um projeto de reabilitação psicossocial a ser executado em 
parceria com a prefeitura municipal, em regime de co-gestão. Esta par-
ceria em um projeto de desinstitucionalização se fez necessária devido 
ao fato de a prefeitura ter apoiado instituições asilares na década de 90, 
ampliando o número de pessoas institucionalizadas no município. As-
sim, a execução do projeto buscou sinalizar pela experimentação con-
creta outras formas de cuidado para além do conhecido asilamento, en-
tão fundamentados na ética da caridade.

Com a execução do projeto, a Associação Loucos por Você amplia o 
reconhecimento público por suas ações, ganhando forte apoio dos usu-
ários e de seus familiares. Após diversas manifestações públicas, final-
mente, em 18 de maio de 2004 é inaugurado o Centro de Atenção Psi-
cossocial, denominado pela equipe de Clínica de Atenção Psicossocial, 
de sigla CLIPS.

No entanto, o movimento identifica que o novo modelo assistencial 
apresenta-se rigidamente hierarquizado, sendo somente possível aces-
sar o CLIPS com encaminhamento do PSF. Mesmo apresentando um 
quadro de instabilidade clínica, o usuário deve se dirigir ao PSF ou, em 
caso de agitação psicomotora, dirigir-se diretamente o pronto-socorro. 
Segundo a proposta formulada pela equipe de Saúde Mental do Muni-
cípio, o CLIPS não deve atender os casos de crise, o que faz com que 
o usuário após permanecer alguns dias no pronto-socorro continuas-
se sendo encaminhado para os hospitais psiquiátricos de Belo Horizon-
te, distantes a 200km de Ipatinga. Focando sua intervenção na doença, 
mantendo as internações em hospitais psiquiátricos e construindo mo-
dos de cuidar baseados estritamente no saber técnico dos profissionais 
e gestores, o novo modelo assistencial ainda permanece na lógica mani-
comial e biomédica. 

No entanto, a experiência propiciou uma série de resultados positi-
vos, tais como:

•	 a	qualificação	da	participação	dos	usuários	e	familiares	nas	ins-
tâncias formais de controle social;

•	 a	formação	de	uma	cultura	de	desinstitucionalização	no	muni-
cípio com redução de internações em hospitais psiquiátricos de 
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76, em 2000, para a metade em 2003; em 2004, após a implanta-
ção do CLIPS, as internações caíram para 18 ao ano;

•	Diminuição	dos	leitos	asilares	no	município	com	ações	conjun-
tas de fiscalização nos asilos pelos conselhos de saúde, de assis-
tência social e da criança e adolescente;

•	 constituição	de	projeto	de	reabilitação	psicossocial	com	a	secre-
taria municipal de saúde;

•	 discussão	do	modelo	assistencial	com	usuários	e	seus	familiares	
que reivindicam dos gestores e trabalhadores novas formas de 
abordagem dos problemas levantados com questionamento do 
saber técnico e valorização do saber solidário.
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Introdução

Não ter um conselho municipal de saúde respeitado em seu caráter 
deliberativo e a insatisfação com a política de assistência à saúde pra-
ticada na época (1999) levaram um grupo de conselheiros (6 pessoas), 
representantes do segmento “Usuários”, a buscar CAPACITAÇÃO, dan-
do início ao resgate da cidadania da população de Joinville, a maior ci-
dade do Estado de Santa Catarina. Com o apoio do Centro de Direitos 
Humanos, passaram a se reunir quinzenalmente para estudar as Leis n.º 
8.080 e n.º 8.142/90, com a certeza que este era o caminho para que pu-
dessem exercer o papel de conselheiros de saúde em sua plenitude.

Objetivo

Entender os mecanismos existentes e traçar estratégias para o for-
talecimento do controle social, para garantir os direitos sociais à 
população.

Metodologia

Na Conferência Municipal de Saúde, realizada em 2000, este grupo 
apresentou e conseguiu aprovação de uma proposta para que a capaci-
tação de conselheiros fosse efetivada pelo gestor. Foi elaborado um pro-
jeto definindo o conteúdo programático, fonte de financiamento, cro-
nograma de aulas e divulgação junto à população-alvo – membros do 
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conselho municipal, dos conselhos locais de saúde e outras lideranças 
comunitárias – os quais seriam multiplicadores do aprendizado junto às 
suas comunidades. 

Por falta de vontade política do Executivo, a implementação des-
te projeto só foi possível em 2002, com uma turma composta por 25 
pessoas. Desde então, o curso é oferecido anualmente e para facilitar o 
acesso aos que moram na periferia, em 2004, o curso foi descentraliza-
do de forma regional. Ou seja, o município foi dividido em oito regiões, 
em cada uma é ministrado o curso básico sobre direitos e deveres dos 
usuários do SUS, com calendário previamente discutido e aprovado nos 
conselhos locais, e as pessoas que se dispõem a aprofundar o assunto 
são integradas em outro grupo, com mais experiência e que se reúnem 
quinzenalmente em um local no centro da cidade. A metodologia apli-
cada é o da educação popular, segundo Paulo Freire.

Parcerias/Resultados

Para a realização das oficinas regionais são utilizados espaços cedidos 
pelas escolas públicas, igrejas, associação de moradores e sindicatos.

Os palestrantes são EDUCADORES com formação em diversas áreas 
da saúde e militantes do SUS, e um promotor público.

O curso de capacitação é ministrado por técnicos e/ou especialistas 
em assuntos pautados pelo grupo, oriundos da secretaria municipal de 
saúde, faculdades, universidades e outras entidades/instituições. Todos 
os envolvidos trabalham de forma voluntária.

Os resultados obtidos são extremamente positivos. Considerando o 
efeito multiplicador, cerca de 1.100 pessoas já foram capacitadas e são 
atuantes na defesa do SUS. 

O conselho municipal de saúde é composto por 40 membros titula-
res e 40 suplentes. Destes, 75% já são capacitados e os demais estão fre-
qüentando o curso.

Houve modificações na lei de criação do Conselho e no regimento 
in ter no, para adequação da Portaria n.º 333 do CNS e a preconização 
de que “para exercer a função de conselheiro, é obrigatório participar 
do curso de capacitação”, incluindo os membros dos 28 conselhos locais 
im plantados. Os presidentes dos conselhos municipais e locais são elei-
tos democraticamente.

A ausência de pessoas com menos de 25 anos nos grupos de capaci-
tação e o número de participantes desproporcional ao total da popu-
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lação do município – 480 mil habitantes – ainda são uma lacuna a ser 
preenchida.

Esta experiência exitosa está sendo compartilhada com os conselhos 
municipais de outras áreas através do Fórum Permanente de Conselhos 
Setoriais e de Direitos de Joinville, criado em julho/2005. 

A implementação deste projeto possibilitou uma gestão comparti-
lhada com os conselhos de saúde, e seus membros estão cada vez mais 
conscientes de que a garantia dos avanços do Sistema Único de Saúde 
depende do empoderamento e da participação social.

Conclusões

O que era apenas um projeto hoje é uma política pública de educação 
permanente para a população em geral.

A criação do Fórum Permanente dos Conselhos Setoriais e de Direi-
tos de Joinville, por iniciativa dos conselheiros de saúde, demarca um 
momento decisivo no processo de fortalecimento das políticas públicas 
de promoção, proteção, defesa e garantia dos direitos sociais à popula-
ção, nos três níveis de governo, como instância de articulação, potencia-
lizando ações de parcerias intersetoriais e do controle social.
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COnSElHO lOCAl DE SAúDE: ExPERIÊnCIA 
DE COnSTRUçÃO COlETIVA nA UbS II

Autora: Beatriz Mallmann 
Co-autores: Cinara Debastiani 

Madelaine Salgueiro 
Adriano Pereira

Desenvolvido na Unidade Básica de Saúde da Vila Vargas (UBS II) do 
Centro de Saúde Escola Murialdo6, no Município de Porto Alegre (RS). 
O Centro de Saúde Escola Murialdo (CSEM) é formador de profissio-
nais para o Sistema Único de Saúde (SUS), através do Programa de Resi-
dência Integrada em Saúde: Ênfase na Atenção Básica em Saúde Coleti-
va. A organização da residência oportuniza aos profissionais intervirem 
de forma integrada, visando à interdisciplinaridade. Nesse contexto, a 
UBS II atende a 100% da população pelo SUS, em sua maioria crian-
ças, idosos e mulheres, desenvolvendo atividades curativas, preventivas 
e educativas. Assim, a fim de aproximar a comunidade a uma discus-
são ampliada sobre a saúde pública, considerando realmente os princí-
pios do SUS de universalidade, integralidade, eqüidade e participação, a 
UBS II buscou criar o Conselho Local de Saúde da Vila Vargas, enquan-
to um dos mecanismos de participação popular diante dos processos de 
gestão da política de saúde. O diferencial na constituição desse Conse-
lho caracteriza-se por fazer parte de um contexto de saúde que não pas-
sou pelo processo de municipalização. A UBS II está vinculada à secre-
taria estadual de saúde, portanto, é uma unidade de saúde estadual, que 
atende a uma população restrita conforme processo de territorialização. 
Em seu primeiro ano de existência, o Conselho Local de Saúde da Vila 

6 Centro de Saúde Escola Murialdo está vinculado à Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul 
(ESP/RS).
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Vargas atuou de forma ativa, demonstrando interação com a comuni-
dade e as questões de saúde locais, juntamente com a UBS. Entre suas 
principais atividades, destacam-se: maior entendimento das questões 
referentes ao processo de saúde/doença, como também sobre o Siste-
ma Único de Saúde; mobilização para a melhoria da estrutura física da 
UBS II; acompanhamento do processo seletivo de residência integrada 
no ano de 2005; mediação comunidade/UBS nas situações de violência 
e demais conflitos, entre outros. Entende-se que a criação do conselho 
local trouxe grandes benefícios para a UBS II e a comunidade em geral, 
visto que houve maior aproximação da população ao serviço de saúde, 
consolidando as diretrizes do SUS.
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DO SIlEnCIO SOCIAl à POTEnTE PARTICIPAçÃO 
POPUlAR: UM PROCESSO EM COnSTRUçÃO

Autora: Mônica Almeida 
Co-autores: Andréa C. F. Mello 
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José Soares

Este artigo relata a experiência de gestão do SUS em Itaboraí, um mu-
nicípio de porte médio e periférico da Região Metropolitana II do Esta-
do do Rio de Janeiro, com perfil socioeconômico e sanitário crítico. A 
gestão municipal iniciada em 2001 encontrou o setor público da área da 
saúde inoperante, tendo como produtor de serviços o setor conveniado 
ao SUS com ausência total de planejamento, de qualidade e de priorida-
des para a saúde da população. O Conselho Municipal de Saúde em ges-
tões anteriores consistia em formalidade burocrática e ratificação carto-
rial das decisões dos gestores.

O objetivo deste trabalho é o de relatar a história do processo de re-
construção de pactos de trabalho entre os diversos atores envolvidos 
no mesmo propósito: o SUS – Itaboraí deveria ser público, próprio e 
de qualidade. O Conselho instituiu-se como espaço para a definição de 
prioridades e, para desenvolvê-lo, algumas estratégias foram utilizadas: 
pré-conferências e conferências, participação nas conferências regio-
nais, estaduais e nacionais, comitês gestores locais e regionais, fórum de 
conselhos de saúde da região e capacitação formal de conselheiros pela 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Das práticas surgem 
questões provocadoras: estabelecer relações de igualdade e autonomia 
entre conselheiros e alcançar a paridade no conhecimento; articular as 
relações de intersetorialidade; trabalhar a construção de um suporte ju-
rídico que dê apoio às mudanças; construir um regimento interno equi-
librando as relações de poder; estabelecer campo para a legitimação de 
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forças populares; lidar com a cooptação de forças. O conselho de saúde 
é uma voz que fala, com potencial transformador .Tem a possibilidade 
de interlocução com os movimentos de participação popular, governos, 
instâncias de poder político e demais conselhos municipais sendo fun-
damental sua articulação com outras áreas das políticas públicas para 
que se crie um tecido social forte que possa intervir na gestão dos pro-
blemas da cidade. 

As figuras a seguir são descritoras da dinâmica estabelecida no con-
selho municipal de saúde ao longo do processo da gestão iniciada em 
janeiro de 2001.

Figura 1             Figura 2

A Figura 1 descreve o momento em que se encontrava o Conselho 
Municipal de Saúde de Itaboraí no início da gestão em 2001. A hetero-
geneidade de participação entre os segmentos, ausência de objetivos, de 
método de trabalho e total centralização sobre a figura do gestor para 
qualquer iniciativa de pactuação.

A Figura 2 reflete a estratégia utilizada: o segmento gestor assumiu 
a condução do processo de trabalho pactuando ao redor de objetivos 
emergenciais para a recuperação da assistência à população com todos 
os demais segmentos estabelecendo com todos o método de trabalho 
no conselho de saúde – reuniões presenciais, definição de prioridades e 
consenso em torno das linhas de ação. Observe-se a posição central do 
segmento gestor naquele momento.
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Figura 3           Figura 4

A Figura 3 mostra que, ao longo do tempo, os segmentos dos usuá-
rios e profissionais de saúde foram assumindo espaço e força política de 
interlocução com todos os atores envolvidos, colocando em questão o 
poder de decisão sobre as diretrizes que iriam nortear a política de saú-
de no município efetivamente atuando para o estabelecimento de con-
sensos equilibrando as forças do jogo.

A Figura 4 reflete o momento atual que vive o Conselho de Saúde de 
Itaboraí; relações mais equilibradas do ponto de vista do conhecimento 
de SUS, do acompanhamento do trabalho de construção do sistema de 
saúde, e do entendimento das relações de poder que interferem direta-
mente na execução da política pública de saúde no município.

Observa-se um sistema de saúde dinâmico, vivo e potente do ponto 
de vista da construção de sua estrutura, trabalhando o controle social 
como elemento de estabilidade para promover avanços e qualificação 
na atenção à saúde da população do município.
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ARTICUlAçÃO InTERSETORIAl PARA COnSTRUçÃO 
DE UMA CIDADE SAUDáVEl: SAúDE E SAnEAMEnTO 
DO RECIfE (GESTÃO 2001/2004) – ESTUDO DE CASO

Autora: Evania Freires Galindo

Apesar de existir uma estreita relação entre condições de salubridade 
do ambiente e mecanismos de determinação do processo saúde-doença, 
a lógica da gestão urbana – predominantemente verticalizada, setorial e 
dicotômica – constitui um entrave ao desenvolvimento urbano susten-
tável e à melhoria da qualidade de vida nas cidades.

Como estratégia para enfrentar a complexidade dos problemas de 
gestão da cidade, buscando inclusive superar a prática setorial e dico-
tômica, propõe-se a implementação de práticas intersetoriais, objeti-
vando estabelecer diálogo entre setores e sujeitos, bem como repensar 
o planejamento e a ação, com vistas à construção de cidades saudáveis. 
Contudo, apesar da intersetorialidade – enquanto estratégia para garan-
tir a efetivação da proposta de construção de cidades saudáveis – já ter 
se instaurado no plano do discurso como arcabouço que fundamenta 
a construção de uma nova institucionalidade, na prática ainda existem 
muitos obstáculos e desafios que precisam ser desvendados e transpos-
tos. Daí decorre a importância de desenvolver estudos de avaliação de 
experiências concretas. Entretanto, ainda há uma grande carência de es-
tudos dessa natureza, inclusive por serem iniciativas inovadoras, cuja 
construção é parte de um processo transformador e cuja avaliação re-
quer o desenvolvimento de metodologias específicas.

Com base no pressuposto de que a intersetorialidade vai além dos sa-
beres científicos e das políticas de governo, envolvendo também a socie-
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dade, na medida que sua materialização implica em transformar as or-
ganizações e suas práticas, o estudo avaliou a articulação no âmbito da 
saúde e do saneamento sob a perspectiva institucional e comunitária.

Um aspecto relevante do estudo reside no caráter complexo e multi-
facetado da prática efetiva da intersetorialidade, expresso na inexistên-
cia de recortes teóricos e desenhos metodológicos estabelecidos. Este 
foi, por um lado, o principal desafio para empreender o estudo, e, por 
outro, sua principal contribuição. Assim, o artigo tece considerações so-
bre a construção de um modelo de avaliação de processo de gestão arti-
culada de políticas públicas, de modo a contribuir com a construção do 
conhecimento sobre o desenvolvimento de políticas intersetoriais.

Partindo do pressuposto de que o desenvolvimento de ações setoriais, 
verticalizadas e dicotômicas, nas áreas de saneamento e saúde, constitui 
um entrave à proposta de construção de uma cidade saudável, o artigo 
examina o caso concreto do Projeto de Saneamento Integrado Manguei-
ra e Mustardinha (PSIMM), durante a gestão 2001 a 2004 na Cidade do 
Recife (PE), para avaliar o nível de intersetorialidade obtido no seu de-
senvolvimento, apresentando reflexões sobre os êxitos e as dificuldades 
em imprimir esse novo caráter ao projeto, identificando as reais dificul-
dades e limites da intersetorialidade em ações dessa natureza.

O modelo de avaliação proposto no estudo baseia-se em duas moda-
lidades de análise. A primeira é uma análise do processo de implantação 
do PSIMM, com base em duas dimensões estratégicas: a dimensão polí-
tico-institucional e a dimensão sociocultural. A segunda modalidade de 
análise refere-se à terceira dimensão estratégica da intersetorialidade: a 
gerencial, na qual se avalia a articulação das políticas de saneamento e 
de saúde, no PSIMM, à luz de dois tipos de articulação: institucional 
e comunitária, considerando que a Articulação Institucional ocorre no 
âmbito das instâncias governamentais (entre esferas de governo e entre 
órgãos setoriais), enquanto a Articulação Comunitária refere-se à par-
ticipação da sociedade civil. Este artigo enfoca a segunda modalidade 
de análise, especificamente no que concerne à Articulação Institucional 
estabelecida entre os Órgãos Setoriais – Secretaria de Saúde e Secretaria 
de Saneamento, e a Articulação Comunitária.

Enquanto estratégia para verificação e validação da pesquisa, utili-
zou-se a triangulação metodológica, com o uso concomitante de diver-
sas técnicas de coleta (pesquisa documental, entrevistas, grupos focais e 
observação direta) e de análise de dados (matrizes de análise), enfocan-
do duas perspectivas (institucional e comunitária).
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O artigo aponta os resultados concretos da experiência local, com o 
intuito de que as lições aprendidas possam subsidiar tanto a discussão, 
quanto a efetivação de outras experiências.

Isso porque é imprescindível compreender a lógica que fundamenta 
os discursos e as práticas de “governabilidade” das cidades, enfocando as 
esferas locais de decisão, formulação e implementação de políticas pú-
blicas, enquanto premissa básica para repensar o planejamento e a ação, 
visando avançar na perspectiva do desenvolvimento local sustentável.

Os resultados indicam que o desenvolvimento de ações articuladas 
norteou a ação dos órgãos setoriais, bem como sua relação com a socie-
dade civil. Isso constitui requisito imprescindível à existência de bases 
políticas e institucionais que dêem sustentação à instauração de novas 
práticas socioculturais, fundadas na construção de redes sociais susten-
tadas por contínuos processos de troca de informação, experimentação, 
diálogo, negociação e compromisso coletivo. Este deve ser o fio condu-
tor de uma intrincada teia de relações políticas, espaciais e sociais que 
compõem os territórios da gestão. Contudo, isto não implica na perda 
de identidade, nem na ausência de conflitos ou contradições. Ao con-
trário, cada área tem a sua especificidade, a qual deve ser preservada; 
como também, os conflitos são inerentes à ação compartilhada. Nesse 
contexto, a principal função do processo é exatamente aprender a de-
senvolver a capacidade de negociação, condição imprescindível para 
agir conjuntamente.

Desse modo, as novas formas de gestão devem se basear no reconhe-
cimento da necessidade de criar novas alternativas, que dependem do 
concurso e articulação de outros olhares, outros saberes. Para tanto, em 
primeiro lugar é preciso compreender as limitações do olhar setorial, 
reconhecendo que não se tem todas as respostas e nem poder suficiente 
para dar conta de problemas tão complexos. Em segundo lugar é preci-
so que, em troca da possibilidade de uma ação mais potente, os vários 
segmentos estejam dispostos a abrir mão de parcelas de poder para via-
bilizar a ação intersetorial.

A questão de fundo está associada à emergência e adoção de um novo 
modelo de gestão urbana que tenha como referência a incorporação de 
padrões de sustentabilidade urbana e de qualidade de vida, enfatizan-
do a necessidade de um olhar que resgate o acúmulo de experiências e 
conhecimentos construídos, sem perder de vista o desafio de construir 
novas formas de gestão. Por sua vez, as mudanças no modelo de gestão 
das políticas públicas, principalmente das políticas de saneamento e de 
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saúde, devem ser discutidas e analisadas em profundidade, buscando 
melhorar as condições de habitabilidade, na perspectiva de alcançar ní-
veis de salubridade ambiental que garantam a proteção e melhoria da 
qualidade de vida.

Para tanto, faz-se necessário valorizar a dimensão política das experi-
ências locais, buscando instituir uma nova cultura na definição dos des-
tinos da cidade, onde o elo estruturador de novas práticas sociais resida 
na articulação das políticas.
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O aprofundamento da descentralização na construção do SUS, no 
Brasil, tem acentuado a necessidade de incremento nas relações e nos 
processos de trabalho, assim como na capacidade gerencial dos sistemas 
de saúde nos municípios. Um dos desafios colocados é sobre os modos 
de governar estabelecimentos de saúde com a constituição de poderes 
centrados na multiplicidade de interesses dos atores do SUS. A Secreta-
ria Municipal de Saúde de Goiânia propôs implantar em 2001 uma ges-
tão participativa, tendo como prioridade a participação direta da popu-
lação na constituição das gerências das unidades básicas de saúde. Para 
isso realizou uma consulta ampliada para escolhas dos gerentes das 47 
unidades básicas existentes na época, com a participação de todos os 
atores do SUS em Goiânia e a adoção de critérios técnicos para a indica-
ção destes dirigentes. 

Esta proposta foi pautada pela orientação do governo que se insta-
lou na capital (gestão 2001–2004) de uma coligação de esquerda ten-
do à frente o Partido dos Trabalhadores, e que trazia como diretriz a 
constituição de uma administração democrática e popular. Esse estudo 
qualitativo e descritivo orienta-se para a análise desta experiência reali-
zada em Goiânia descrevendo os momentos do processo, conhecendo 
os pontos positivos e pontos negativos na visão dos condutores da con-
sulta ampliada e identificando possíveis contribuições à organização do 
sistema de saúde em Goiânia. 
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Os dados coletados por meio de revisão documental e entrevistas 
com informantes-chave foram ordenados e classificados em categorias 
organizadas em uma matriz de análise. Essa técnica possibilitou a re-
cuperação de elementos para a descrição do processo como: o fluxo das 
discussões, a cronologia, as responsabilidades e papéis dos atores e ins-
tituições, a composição dos participantes do processo, o perfil e os crité-
rios para a indicação dos candidatos a gerentes.

Com a realização da consulta ampliada para escolha dos gerentes das 
UBS de Goiânia, o Executivo municipal procurou adotar uma estratégia 
visando fortalecer a cidadania consciente, crítica e participativa, que le-
vasse a uma gestão mais democrática nas unidades de saúde e promo-
vesse uma escolha criteriosa e transparente desses dirigentes. 

O Executivo municipal avançou mais quando, além da construção 
de critérios, propôs democratizar o processo de escolha, ampliando o 
diálogo com outros atores organizacionais, explicitando a importância 
da atitude dos dirigentes políticos para o alargamento desses espaços de 
participação. Esta experiência comprova a justeza das diretrizes do SUS 
que avançam cada vez mais no rumo da descentralização, municipaliza-
ção e distritalização dos sistemas de saúde, remetendo para o cotidiano 
das unidades a construção de ações e a execução de políticas que mobi-
lizem os atores locais. 

Portanto é essencial a existência de instituições e entidades que or-
ganizem e consolidem a atuação desses setores na definição de políticas 
de saúde. Para isso foi fundamental o papel desempenhado pelo conse-
lho municipal, pelos conselhos locais e sindicatos de trabalhadores das 
áreas da Saúde, como instrumentos de democratização da escolha das 
gerências das UBS de Goiânia que, juntamente com o nível central da 
SMS, procuraram transmitir com transparência os objetivos da consul-
ta ampliada, assim como as regras de participação no processo. 

A definição de critérios de competência para o cargo, conhecimento 
e comprometimento com o SUS aliado a aspectos formais, como víncu-
lo empregatício, grau de escolaridade, etc., foram referenciais importan-
tes e presentes durante todo o processo de formulação das listas dos in-
dicados, além de constituir o principal argumento para a realização da 
consulta ampliada, que foi o da substituição de indicações meramente 
políticas, por indicações que levassem em conta a competência técnica 
dos gerentes. 

Ressalta-se ainda a condução do processo ter sido realizada por equi-
pe tripartite de trabalhadores, usuários e SMS o que conferiu isenção na 
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coordenação e estimulou a mobilização desses setores. 
Contudo foram observadas lacunas na construção dessa experiência. 

Apesar da significativa mobilização, os depoimentos assinalaram pouco 
debate nas reuniões, evidenciando que, além da falta de tradição de par-
ticipação, é real o despreparo dos trabalhadores e usuários para a dis-
cussão das questões do SUS. Ficou evidente nessa proposta que, apesar 
da definição de critérios e da busca de perfis, a atuação do gerente de 
unidade básica de saúde está vinculada a outros aspectos, entre eles o da 
formação dos profissionais e o da qualificação dos outros atores dos sis-
temas de saúde. 

A não realização de avaliação das gerências escolhidas e a desconti-
nuidade da participação dos trabalhadores e usuários na indicação da 
substituição dos gerentes demonstraram debilidades dos níveis cen-
tral e local na condução do desempenho cotidiano das unidades, apon-
tando para a necessidade de se avançar nas parcerias SMS, usuários e 
trabalhadores.

O monitoramento e a avaliação das ações de saúde precisam ser de-
senvolvidos como garantia do incremento dos processos de trabalho, 
assim como dos avanços na produção dos atos de saúde e na democrati-
zação das gestões.

Em última análise, pelo aspecto singular da proposta, de se combi-
nar a democratização do processo de escolha de gerentes de unidades 
de saúde com critérios técnicos e gerenciais, e pelos resultados obtidos, 
pode-se considerar que essa foi uma experiência bem-sucedida na ges-
tão do SUS em Goiânia. Com certeza a análise mais minuciosa dos re-
sultados alcançados muito contribuirá para o desenvolvimento de mo-
delos gerenciais mais aperfeiçoados, nas próximas administrações desse 
município.

Descritores

Democratização da gestão, participação da população, critérios para 
indicação de gerentes de UBS, controle social.

Referências

ABRÚCIO, F. L. Os avanços e os dilemas do modelo pós-burocrático: a 
reforma da administração pública à luz da experiência internacional recente. 
In: PEREIRA, L. C. B.; KETTL, D. F. Reforma do Estado e administração 
Pública Gerencial. 4. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2001. 416p.



80

BENEVIDES, M. V. de. A cidadania ativa: referendo, plebiscito e iniciativa 
popular. São Paulo: Ática, 1991. 206p.

BOBBIO, N. O futuro da democracia. São Paulo: Paz e Terra, 1986.

______. Estado, governo e sociedade. São Paulo: Paz e Terra, 1887.

BOSI, M. L. M. Cidadania, participação popular e saúde na visão dos 
profissionais do setor: um estudo de caso na rede pública de serviços. Ciência 
& Saúde Coletiva, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 315-329, 1999.

BRASIL. Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições 
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Diário 
Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 20 set. 1990.

______. Lei n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990. 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. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 
31 dez. 1990.

______. Senado Federal. Constituição da República Federativa do Brasil. 
Brasília, 1988.

CECILIO, L. C. de O. Autonomia versus controle dos trabalhadores: a gestão 
do poder no hospital. Cad. Saúde Pública, [S.l.], v. 13, n. 3, p. 469-478, set. 
1997.

COHN, A. Estado e sociedade e as reconfigurações do direito à saúde. Ciência 
& Saúde Coletiva, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 9-18, 2003.

DEMO, P. Participação é conquista: noções de política social participativa. 3. 
ed. São Paulo: Cortez, 1996.

GOHN, M. G. da. Participação e gestão popular da cidade. Revista Serviço 
Social e Sociedade, São Paulo, p. 25-48, 1988.

GOIÂNIA. Prefeitura Municipal. Coordenação de Planejamento Integrado 
200-2004. Diretrizes Políticas do Governo Democrático-Popular de Goiânia 
(PMG). Goiânia, 2001. p. 2.

______. Prefeitura Municipal. Plano Municipal de Saúde, 2001-2004. Goiânia, 
[200-?].

______. Prefeitura Municipal. Assessoria para Assuntos Comunitários – 
Orçamento Participativo (OP); Universidade Católica de Goiás. O perfil sócio 
político do participante do OP em Goiânia 2001. Goiânia, 2003.



81

KETTL, D. F. A revolução global: reforma da administração do setor público. 
In: PEREIRA, L. C. B.; KETTL, D. F. Reforma do Estado e administração 
pública gerencial. 4. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2001. 416 p.

LABRA, M. E; FIGUEIREDO, J. S. A. de. Associativismo, participação e 
cultura cívica: O potencial dos conselhos de saúde. Ciência & Saúde Coletiva, 
[S.l.], v. 7, n. 3, p. 537-547, 2002.

LAVRAS, C. C. C. Relatório da 2ª oficina de trabalho para o Projeto de 
Fortalecimento e Apoio ao Desenvolvimento Institucional da Gestão Estadual do 
SUS. Brasília: Ministério da Saúde, 2001.

LIMA, J. C. de. Representatividade e participação das bases na categoria 
dos usuários de um Conselho Municipal de Saúde. Saúde em Debate, Rio de 
Janeiro, v. 25, n. 59, set./dez. 2001.

MAQUIAVEL, N. O príncipe. 21. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998. p. 5.

MERHY, E. E. O ato de governar as tensões constitutivas do agir em saúde 
como desafio permanente de algumas estratégias gerenciais. Ciência & Saúde 
Coletiva, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 305-314, 1999.

MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 
3. ed. São Paulo: Hucitec; Rio de Janeiro: Abrasco, 1994. 269p.

PAIM, J. S. Direito à saúde cidadania e estado. In: CONFERÊNCIA 
NACIONAL DE SAÚDE, 8., 1986, Brasília. Anais... Brasília: Ministério da 
Saúde, 1987.

______. Saúde, política e reforma sanitária. Bahia: [s.n.], 2001.

PEREIRA, L. C. B. Gestão do setor público: estratégia e estrutura para um 
novo Estado. In: PEREIRA, L. C. B.; KETTL, D. F. Reforma do Estado e 
administração Pública Gerencial. 4. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2001. 416p

______. Reforma do estado para a cidadania. São Paulo: Ed. 34; Brasília: Enap, 
1998. p. 109-138.

PESSOTO, U. C.; NASCIMENTO, P. R. do; HEIMANN, L. S. A gestão 
semiplena e a participação popular na administração da saúde. Caderno Saúde 
Pública, [S.l.], v. 17, n. 1, p. 89-97, fev. 2001.

RIBEIRO, J. M. Conselhos de saúde, comissões intergestores e grupos de 
interesses no Sistema Único de Saúde (SUS). Caderno Saúde Pública, [S.l.], v. 
13, n. 1, p. 81-92, jan. 1997.

SANTOS, L. J.; MARTINS, I. C. O Fórum Acorda Manguinhos: um olhar 
sobre a participação comunitária e o desenvolvimento local. In: ZANCAN, 
L.; BODSTEIN, R.; MARCONDES, W. B. Promoção da saúde como caminho 



82

para o desenvolvimento local: a experiência em Manguinhos-RJ. Rio de Janeiro: 
Abrasco, 2002. p. 215-224.

SANTOS JUNIOR, O. A. dos. Democracia e governo local: dilemas da reforma 
municipal no Brasil. Rio de Janeiro: Revan/FASE, 2001. 248p.

SILVA, J. A. da. Curso de direito constitucional positivo. 22. ed. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2003. p. 141-142.

SILVA, S. F. da. Municipalização da saúde e poder local: sujeitos, atores e 
políticas. São Paulo: Hucitec, 2001.

SOARES J. A.; BAVA, S. C. (Orgs.). Os desafios da gestão municipal 
democrática. São Paulo: Cortez, 1998. 192 p.

SOUZA, C. Construção e consolidação de instituições democráticas: papel do 
orçamento participativo. São Paulo em Perspectiva, São Paulo, v. 15, n. 4, p. 84-
97, dez. 2001.

______. Governos e sociedades locais em contextos de desigualdades e de 
descentralização. Ciência & Saúde Coletiva, [S.l.], v. 7, n. 3, p. 431-442, 2002.

SOUSA, E. et al. Processo de consulta ampliada para indicação de gestores (as) 
das unidades básicas de saúde de Goiânia. Goiânia: [s.n., 200-?]. Apresentado 
ao VII Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, 2003, jul/ago 29-02, Brasília 
(Brasil).

SOUZA, L. E. Anvisa: um modelo da nova gestão pública? Salvador: [s.n.], 
2003. p. 14. Mimeografado.

TEIXEIRA, C. F; MOLESINI, J. A. Gestão municipal do SUS: atribuições e 
responsabilidades do gestor do sistema e dos gerentes de unidades de saúde. 
Revista Baiana de Saúde Pública, Salvador, v. 26, n. 1/2, p. 29-40, jan./dez. 2002.

TEIXEIRA, E. O local e o global: limites e desafios da participação cidadã. São 
Paulo: Cortez, 2001. 224p.



83

SAúDE E COnTROlE SOCIAl nO CAMPO: 
A lUTA DA COnTAG E DO MST

Autora: Priscila Almeida Andrade 
Co-autores: Maria Rodrigues Nagy 

Márcio Florentino Pereira

Introdução

A reforma agrária é um conjunto de ações destinadas à reestrutura-
ção fundiária, ao acesso à terra, aos meios de produção agrícola e aos 
direitos sociais. Sua consolidação é um meio eficiente de combate à po-
breza, de inclusão social, desenvolvimento socioeconômico e melhoria 
da qualidade de vida. Mas para isso é necessária a articulação das políti-
cas públicas, a fim de promover condições favoráveis ao desenvolvimen-
to sustentável, à cidadania e autonomia da população do campo. No en-
tanto, é no campo brasileiro que ainda se encontra a maior incidência 
de agravos à saúde decorrentes das condições precárias de infra-estru-
tura dos assentamentos e municípios tipicamente rurais, da situação de 
pobreza e da restrição aos direitos sociais, como a saúde. Na perspectiva 
de mudar este cenário, a Contag e o MST têm atuado como indutores de 
políticas públicas ao participarem das conferências nacionais de saúde e 
ao negociarem com o Governo Federal um conjunto de reivindicações 
reunidas em pautas gerais e outras específicas por setor.

Objetivo

Avaliar o processo de construção coletiva das demandas de saúde da 
Contag e do MST, reivindicadas e negociadas com o Governo Federal, 
no período entre 2000 e 2004, à luz dos princípios e das diretrizes do 
SUS e da promoção da saúde, conforme a Lei n.º 8.080/90 e a Carta de 
Otawa, respectivamente.
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Métodos

Para esse estudo, selecionou-se a Contag e o MST por serem os movi-
mentos representativos da população rural. A coleta de dados foi reali-
zada em duas fases. Na primeira, foram entrevistadas lideranças desses 
Movimentos. Na segunda, realizou-se análise documental das pautas da 
Contag (Grito da Terra Brasil) e do MST específicas ao setor Saúde, no 
período de 2000 a 2004. 

Resultados

Constatou-se que a população rural tem participado ativamente da 
construção das demandas de saúde em um processo democrático e par-
ticipativo. Outro ponto a ser destacado refere-se às atividades de edu-
cação em saúde desenvolvidas por ambos os Movimentos. A população 
rural vem atuado na gestão social do SUS, contribuindo para uma vida 
mais digna aos cidadãos que vivem no campo. Com relação ao conteú-
do da pautas de saúde, a Contag apresenta as seguintes demandas: 

•	 saúde	da	mulher;
•	 prevenção	e	tratamento	de	DST/aids;
•	 formação	de	conselheiros	de	saúde;
•	 ações	de	vigilância	sanitária;
•	 saúde	do	trabalhador;
•	 capacitação	e	qualificação	dos	trabalhadores	do	setor	Saúde;
•	 investimento	 em	 hospitais	 públicos	 e	 aquisição	 de	 unidades	

móveis;
•	 prevenção	de	câncer	de	mama	e	de	próstata;
•	 saúde	da	criança;
•	 auditoria	nos	hospitais	conveniados	ao	SUS;
•	 saneamento	básico;
•	 acesso	a	medicamentos;
•	 saúde	mental;
•	 financiamento	e	atenção	básica.

Ao passo que o MST apresenta as demandas de saúde, a seguir:
•	 produção	de	fitoterápicos;
•	 capacitação	e	formação	dos	participantes	em	diversas	temáticas	

de saúde;
•	 atenção	básica;
•	 acesso	a	medicamento;
•	 saneamento	básico;
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•	 combate	à	dependência	química;
•	 financiamento;
•	 construção	de	postos	de	saúde;	e
•	 articulação	interministerial.

Conclusão

Ao longo da reforma sanitária, os movimentos sociais rurais estive-
ram presentes deliberando por ações que demandam a implantação de 
políticas públicas intersetoriais, abordando a saúde em um escopo mais 
abrangente, o qual inclui os determinantes sociais no processo saúde-
doença. Mesmo com estruturas institucionais e estratégias diferentes, 
a Contag e o MST apresentam semelhantes demandas em suas pautas 
de reivindicações ao setor Saúde. A construção das pautas da Contag 
e do MST é fruto de um processo democrático e participativo, onde a 
base de cada Movimento pode exercer a sua cidadania no momento em 
que expressa suas necessidades, que são transformadas em demandas. 
O resgate da cidadania da população rural e o exercício do controle so-
cial ocorrem mediante a indução do processo de elaboração e de im-
plementação das políticas públicas. O processo de entrega e negociação 
das pautas de reivindicações das duas entidades estudadas segue siste-
mática semelhante. A Contag e o MST entregam, anualmente, suas pau-
tas para Presidência da República, realizando a seguir rodadas de ne-
gociações com cada Ministério. Com relação às demandas de saúde, a 
institucionalização do Grupo da Terra criou uma arena favorável para 
a construção de políticas públicas intersetoriais, além de facilitar o di-
álogo entre os movimentos rurais e o Ministério da Saúde. A Contag e 
o MST incorporam em suas demandas de saúde as estratégias da pro-
moção da saúde e os princípios e as diretrizes do SUS, compreendendo 
a saúde em seu conceito ampliado que considera as condições sociais 
como determinantes do processo saúde-doença. Verifica-se, portanto, 
que o desfavorável cenário social no qual se insere a população rural 
necessita de uma forte intervenção estatal, a fim de assegurar os direitos 
sociais, garantindo de fato a prestação de benefícios e serviços públicos 
assegurados constitucionalmente. É preciso principalmente fortalecer e 
articular as políticas que compõem a seguridade social, em vez de de-
senvolver isoladamente cada setor, pois a atuação isolada do setor Saúde 
é insuficiente para repercutir em melhorias nas condições de vida e nos 
níveis de saúde da população rural.
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CAMPInAS, O SUS E O OP – COnTROlE 
SOCIAl E InVESTIMEnTOS PúblICOS: 
AVAnçOS, lIMITES E POSSIbIlIDADES

Autor: José Braga

O objetivo desse trabalho é apresentar a relação estabelecida entre o 
SUS e o OP no Governo Democrático e Popular de Campinas (2001–
2004). Governo marcado pelo assassinato do Prefeito Antônio da Costa 
Santos no seu nono mês de gestão. Assassinato que, do ponto de vista 
da gestão, potencializou o caráter setorial fortemente enraizado na es-
trutura burocrática do aparelho de Estado. Esta característica traz para 
a experiência traços contraditórios e particulares que dá a ela importân-
cia para quem quer entender os limites, as contradições e as potenciali-
dades da democratização do uso do território para a superação do atual 
modelo econômico e político que tem perpassado a formação socioeco-
nômica local e nacional.

Campinas é um lugar onde trabalham, sofrem e sonham mais um mi-
lhão de habitantes; espaço onde poucos lucram e muitos perdem com o 
dinheiro globalizado; território que se apresenta profundas e crescen-
tes desigualdades socioespaciais, contudo, tem também uma forte tra-
dição de organização social e popular determinante na construção aqui 
apresentada.

A preocupação que perpassa o debate é a capacidade de influência 
dos espaços de participação popular como os conselhos gestores e o OP. 
Nesse sentido iniciamos localizando a questão do Estado burguês, o de-
bate da democracia participativa e delimitando o lugar e o território 
usado como categorias de analise.



89

O Estado aqui é entendido como uma organização especializada na 
função de moderar a luta entre as classes antagônicas, garantindo a con-
servação da dominação entre elas e tornando possível a reprodução das 
relações de produção capitalista. Esse o faz desempenhando dupla função:

•	 individualizando	os	agentes	da	produção	(produtores	direito	e	
proprietários dos meios de produção), mediante a sua conver-
são em pessoas jurídicas, portadoras de direitos individuais que 
estabelecem contratos que conferem trocas desiguais entre o 
uso da força de trabalho e o salário pago na sua compra; e

•	 neutralizando	a	tendência	de	ação	coletiva	dos	produtores	dire-
tos decorrentes do caráter socializado do processo de trabalho. 

Ainda o burocratismo é o mecanismo criador de uma aparência de 
representatividade popular dada ao Estado como o agente de concreti-
zação dos interesses gerais de todos os indivíduos.

Contudo ao nível das formações sociais concretas, o desenvolvimen-
to da luta de classes pode determinar outras “formas de representação 
popular” ou de “representação propriamente política” que não a burocrá-
tica. Nesse debate os defensores da democracia representativa para se 
contraporem à democracia participativa alimentam-se de um suposto 
problema de escala, qual seja o gigantismo dos eleitorados, a extensão 
dos territórios e a complexidade da agenda pública, problemas que tor-
nariam impraticável uma organização política fundada na participação 
direta dos cidadãos. 

Essa construção contradiz o princípio da soberania popular e cria, 
como sempre fez a elite nacional, o artifício para que poucos possam falar 
em nome de muitos e assim reduzir os impactos da mobilização popular 
na ordem política. Contudo, segundo Milton Santos ”cada lugar é, à sua 
maneira, o mundo”. Com esse entendimento, debatemos as experiências 
de governos locais como espaços presentes e atuantes no mundo globali-
zado e a contribuição dos espaços de participação popular do SUS e o OP.

Os resultados do OP no período em discussão são significativos. So-
mados os quatro anos de OP, mais de 90 mil pessoas participaram das 
diferentes fases do processo. Entre 2001 e 2003, a participação dos tra-
balhadores da Saúde na primeira rodada de assembléias populares cor-
respondeu a 44%, na assistência 26%. A participação dos prestadores de 
serviços correspondeu a 5% e 6% respectivamente. Os usuários e os in-
teressados no tema na assistência social corresponderam a 68% dos par-
ticipantes, enquanto que na Saúde 51% se apresentaram como usuários. 
Cabe destacar que na Saúde a grande maioria dos usuários já apresen-
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tava relação com a dinâmica de organização SUS, ou seja, faziam ou já 
tinham feito parte do conselho municipal, distrital ou local. Essa infor-
mação revela por um lado o enraizamento da participação popular dada 
pelo SUS e, por outro, uma baixa capacidade de diálogo com novos ato-
res a partir do OP.

Os dados do OP demonstram que a participação popular na defini-
ção dos investimentos públicos prioriza as políticas sociais. O Conselho 
Municipal do Orçamento Participativo (COP) debateu e deliberou mais 
de R$300 milhões. Desse, 18% foram destinados para a educação, 14% 
para a saúde, 13% para a habitação, e 6% para a assistência social. So-
mados, temos 51% dos investimentos destinados às áreas das políticas 
sociais básicas. 

Na Saúde, 81% das demandas apresentadas ao OP foram originadas 
nas assembléias regionais e 19% vieram da assembléia temática. Das 146 
(81%) demandas regionais apresentadas ao conselho, apenas 34, ou 23% 
delas, foram aprovadas, o que equivale a 56% das demandas de saúde 
aprovadas. Com relação às demandas temáticas, os números se inver-
tem, a assembléia indicou 34 demandas (19% do total), destas, 27 foram 
aprovadas, o que corresponde a 44% do total das demandas aprovadas. 
Esses dados demonstram um índice de aproveitamento de 79,4% para 
as demandas temáticas e de 23.3% para as demandas regionais.

Considerando que as demandas originadas na assembléia temáti-
ca estão na sua totalidade relacionadas à implantação das resoluções 
das conferências, portanto, sob orientação da política local e nacional 
do SUS, podemos entender que a estrutura de formulação política do 
SUS apresenta resistência à incorporação de demandas de fora da sua 
estrutura. Mais ainda, a resistência não é só para quem esta fora das ins-
tâncias, mesmo algumas demandas de conselhos locais de saúde não 
incorporadas pela política municipal, ainda que aprovadas pelo COP, 
enfrentaram resistência quanto à sua execução.

Dois exemplos sintomáticos, ambos demandas regionais articula-
das pelos conselhos locais de saúde aprovadas para serem executadas 
em 2002. Nos dois casos já existiam pequenos espaços – casas alugadas 
– onde eram realizados os atendimentos dos serviços de saúde para as 
regiões do Bairro 31 de março e do Distrito de Joaquim Egídio. Contudo, 
os dois conselhos locais julgavam os espaços impróprios e insuficientes, 
portanto organizaram-se e conseguiram aprová-las na região e no COP, 
ainda que em contradição às orientações das instâncias do SUS. O Cen-
tro de Saúde do Bairro 31 de março foi inaugurado em julho de 2005 e 
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o CS de Joaquim Egídio em julho de 2005 encontrava-se em execução. 
Esses dois casos nos ajudam a perceber que mesmo entre as instâncias 
do SUS existem opiniões diferentes, e o OP permitiu torná-las públicas 
assim como dar às instâncias inferiores a possibilidade de influenciar 
nas definições macros a partir de uma ampliação das alianças políticas.

Com o exposto, podemos afirmar que a implantação do SUS em 
Campinas construiu uma estrutura política de gestão e de serviços, que 
coloca a cidade entre as melhores em condições de atendimentos à saú-
de. Contudo esta realidade fez com que o OP tivesse baixa capacidade 
de influência na sua dinâmica de definições políticas e de ampliação do 
diálogo para novos atores. Estas variáveis nos permitem dizer que parte 
do problema da democratização das políticas públicas esta na estrutura 
setorial do aparelho de Estado, que se reproduz na estrutura de parti-
cipação popular e vai se solidificando e tornando-se menos permeável 
aos pleitos dos que estão fora das suas instâncias, o que aponta para a 
necessidade de se construir espaços de participação popular que rom-
pam com a lógica setorial burocrática de representação e organização 
política subordinada à lógica do Estado.
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A PARTICIPAçÃO DOS USUáRIOS nO COnSElHO 
MUnICIPAl DE SAúDE DE CAnOAS/RS

Autor: Arthur Alexandre Virtuoso

Introdução

Este artigo é resultado de dissertação de mestrado defendida junto 
a UFRGS, em dezembro de 2004. Este estudo trata da participação dos 
usuários no Conselho Municipal de Saúde da Cidade de Canoas (RS). 
Examinou-se, numa perspectiva histórica, quais os fatores determi-
nantes da origem do CMS, e se neste processo houve participação das 
entidades ligadas aos usuários, profissionais de saúde, prestadores de 
serviços ou se esta iniciativa ficou restrita à iniciativa governamental. 
Verificou-se também se existia uma policy community reformista no fó-
rum. Além disso, foram caracterizados a dinâmica de funcionamento 
do fórum e o processo de participação em si. Foram também utiliza-
dos outros critérios para subsidiar esta escolha, como: existência de se-
cretaria executiva do Conselho funcionando regularmente, existência 
de sede própria e realização de reuniões periódicas mensais. Esses se-
riam os requisitos mínimos que poderiam viabilizar a participação de 
usuários no conselho. O problema da pesquisa foi constituído com os 
seguintes questionamentos: Qual a natureza da participação dos repre-
sentantes dos usuários no processo de decisão que ocorre no Conselho 
Municipal de Saúde de Canoas? E como esta natureza foi influenciada 
pelo modo como foi inicialmente constituído o Conselho? Para investi-
gar esses aspectos, formularam-se as seguintes hipóteses:

•	 se	o	Conselho	Municipal	de	Saúde	de	Canoas	foi	formado,	prin-
cipalmente, devido à mobilização promovida pelo movimen-
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to popular e pela policy community reformista, então este é um 
conselho no qual a participação de usuários é intensa;

•	 se	o	Conselho	Municipal	de	Saúde	de	Canoas	foi	formado,	prin-
cipalmente, devido à iniciativa de uma elite constituída por re-
presentantes da corporação médica e/ou por membros da área 
governamental, então este é um conselho onde a participação 
dos usuários é fraca;

•	 a	predominância	de	entidades	organizadas	de	usuários,	vincu-
ladas ao movimento popular e sindical, no Conselho Municipal 
de Saúde de Canoas, influencia para que a participação dos usu-
ários nas deliberações do conselho seja intensa;

•	 a	predominância	de	entidades	mais	conservadoras,	vinculadas	
à elite e ao governo local no Conselho Municipal de Canoas, in-
fluencia para que a participação dos usuários nas deliberações 
do conselho seja fraca;

•	 se	existe	uma	policy community reformista atuante no Conselho 
Municipal de Canoas, então esta influencia para que a partici-
pação dos representantes dos usuários seja intensa.

Objetivo Geral

Avaliar a influência e a participação dos conselheiros municipais de 
saúde usuários nas deliberações sobre políticas de saúde que ocorrem 
no CMS.

Objetivos Específicos

•	 Verificar	 se	 existia	 ou	 não	 policy community no Conselho de 
Saúde de Canoas.

•	 Examinar	como	foi	formado	o	Conselho	Municipal	de	Canoas	e	
quais os atores responsáveis por esta formação.

•	 Verificar	se	o	Conselho	Municipal	de	Canoas	possuía	comissões	
técnicas e qual o nível de envolvimento dos conselheiros usuá-
rios e não usuários nestas atividades.

Metodologia

Realizou-se pesquisa qualitativa/estudo de caso, na qual a coleta de 
dados ocorreu através de entrevistas estruturadas, observação das reu-
niões plenárias e análise de documentos. Foram utilizados teorias e 
conceitos como de Participação, Policy Community e Legado Histórico 
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Institucional. Também abordou-se a questão da Organização do Movi-
mento Social.

Resultados

Em 2003, a predominância de entidades conservadoras, vinculadas 
à elite e ao governo local no Conselho, influenciava para que a parti-
cipação dos usuários nas deliberações fosse fraca. Não havia uma po-
licy community reformista. O CMS caracterizava-se principalmente por 
ser homologador das decisões do gestor. Percebe-se em toda história da 
descentralização da saúde de Canoas e da participação na área da Saúde 
– desde as AIS, passando pelo SUDS, pela criação do SUS, pela Munici-
palização da Saúde em 1998 até 2003 –, a influência do legado histórico 
institucional neste processo e, sobretudo, no CMS.

Conclusão

Destaca-se, neste trabalho, a utilização da teoria do neo-institucio-
nalismo histórico (Legado Histórico Institucional), para analisar a in-
fluência das instituições e do processo político, que tiveram uma influ-
ência direta sobre os atores envolvidos na formação e origem do CMS 
de Canoas. Este fator contribuiu decisivamente para a formação de um 
conselho composto menos por entidades ligadas ao movimento popu-
lar e sindical, mas por um com características mais conservadoras e me-
nos atuante, conseqüência de todo um processo histórico político, que 
marcou e contribuiu para a definição dos limites da participação na área 
da Saúde neste município. Este fato também inibiu a formação de uma 
Policy Community dentro do Conselho, já que não havia articulação no 
fórum entre entidades ligadas ao movimento popular e sindical, profis-
sionais de saúde, membros do segmento governamental, identificados 
com os preceitos do SUS e da Reforma Sanitária. Desse modo, na com-
paração com os estudos realizados, talvez este seja um elemento novo a 
ser considerado na análise da realidade destes fóruns.
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PARA PRODUzIR SAúDE: DOSES 
DIáRIAS DE CO-GESTÃO

Autora: Catia Paranhos Martins 

Este trabalho visa não deixar que se perca com o passar dos tempos 
toda a singularidade na produção de saúde e um certo modo de geren-
ciar o Centro de Atenção Psicossocial Novo Tempo1, um dos equipamen-
tos que compõe a rede pública de saúde de Campinas (SP). Buscamos 
refletir sobre o cotidiano no Caps III (24 horas de funcionamento) e re-
gistrar como estão sendo escritos alguns trechos da Reforma Psiquiá-
trica pelo Caps Novo Tempo, um serviço substitutivo ao modelo ma-
nicomial no cuidado de pessoas com transtornos psiquiátricos e que 
também se propõe a fazer gestão descentralizada e participativa. 

Ao comentar os conceitos de clínica, reabilitação psicossocial, crise e 
gestão, jogaremos umas pitadas de loucura nas idéias de co-gestão, pro-
dução de saúde e autonomia. Tais conceitos foram problematizados e 
misturados para ressaltar que a produção de sentido na loucura é fruto 
da participação de todos os envolvidos na construção de um serviço de 
saúde que produz uma maneira única de fazer a sua clínica e sua gestão. 

É necessário muito trabalho coletivo para que a reforma não seja 
mera maquiagem das práticas asilares já que não é a troca de espaço fí-
sico e relações menos violentas que tornam esses serviços substitutivos 
aos hospitais psiquiátricos. É preciso então produzir saúde no cuidado 

1 Faço referência ao Caps Novo Tempo, Distrito Sudoeste de Campinas (SP), onde trabalhei como 
“Aprimoranda” através do Programa de Pós-Graduação em Saúde Mental da Faculdade de Ciên-
cias Médicas da Unicamp, sob orientação da Dra. Rosana Onocko Campos e Geórgia de Sordi, 
2003–2004.
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da crise e promover a reabilitação. Como esta equipe faz a Reforma Psi-
quiátrica? Qual é a clínica do Caps? É possível não exercê-la e só pro-
mover a reabilitação psicossocial? E a crise, o que fazemos com o surto? 
E o que a gestão tem com tudo isso? A gestão é somente do serviço?

Na forma de organizar o serviço e nas relações entre os usuários e os 
profissionais, a produção de saúde vai se fazendo com doses diárias de 
co-gestão através das oficinas, consultas, assembléias, reuniões de equi-
pe, discussão do Projeto Terapêutico Individual, Duplas de Referências 
e etc. Destacarei, no Caps Novo Tempo, duas formas de organização já 
que ambas compõem um outro modo de fazer clínica e de gerir/gerar 
o serviço e a saúde das pessoas, que são as assembléias e as reuniões de 
equipe. A assembléia de usuários e funcionários trata-se de um espa-
ço em permanente construção. Ali todos podem aumentar sua potência 
quando estão no patamar de pessoas pensando e decidindo juntas ques-
tões que atravessam o coletivo. E a reunião de equipe é um momento de 
cuidado da relação usuário-trabalhador, momento de pausa para pla-
nejar, gerir e gerar o serviço e a vida. Assim, vamos problematizando as 
“instituições-em-nós” (loucura, saúde, doença, clínica, gestão, autono-
mia, etc) ao discutir as demandas dos usuários no dia-a-dia. 

É no fazer cotidiano que este serviço torna-se substitutivo ao modo 
asilar e através das relações que isso acontece e ganha força. Tornar-se 
substitutivo de fato implica trabalhar para aumentar o grau de autono-
mia e participação de todos, e deste modo diferenciar-se das institui-
ções totais. Implica ainda produzir um novo jeito de cuidar das pessoas, 
de sua loucura e inventar uma nova “clínica”, uma clínica da invenção 
cotidiana, que nos convida (ou será um compromisso ético?) a ampliar 
nosso foco de visão como estratégia para dar conta da multiplicidade 
que é a vida. Mas temos que tomar muito cuidado para não sermos cap-
turados nesta ampliação da “clínica”, para que tudo não se torne passível 
de se clinicar ou estaremos novamente mergulhados nas especialidades 
e na patologização do cotidiano, num retrocesso, e não promovendo a 
integralidade de nossas ações. 

Entendemos que saúde somente se faz na relação com o outro e não 
para o outro e, sendo assim, quando entendemos e pactuamos que o 
usuário tem poder de negociação e que é ator de sua saúde e não mero 
coadjuvante nesse processo. É essencial inventar espaços para que o lou-
co experimente sair do papel de quem não tem potência para gerenciar 
a própria vida. Estes são modos de fazer clínica, modos de produzir saú-
de, modos de pactuar e gerar a vida e gerenciar o serviço. Assim, a gestão 
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é do serviço e das pessoas que nele estão, e não mera formalidade buro-
crática. Enquanto estamos planejando ações de saúde, estamos pensan-
do no futuro e nas nossas práticas, e, portanto, em uma certa clínica. 
Esta clínica que escuta, produz sentido, reabilita para vida ou que não 
serve para nada! O saber deve estar a serviço da vida e não o contrário. 
Sendo assim, a clínica ampliada – na qual as assembléias e as reuniões de 
equipe são fundamentais – ou qualquer outro nome que se dê, também 
pode ser pensada como lugar de co-gestão, de negociação, de pactua-
ções, de acordos, de exercícios de autonomia e de criação de quem cuida 
e de quem é cuidado. Usuários e trabalhadores negociando juntos para 
criar novos sentidos, ampliar a teia de relações e de ofertas para que to-
dos possam habitar outros lugares que não os já conhecidos e marcados 
pela doença, exclusão e violência. Estamos, desse modo, inventando no 
dia-a-dia um novo jeito de gerir e gerar a vida com toda a sua loucura.
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InTERlOCUçÃO DOS COnSElHOS DE SAúDE 
nA InTERnET – UMA PlEnáRIA VIRTUAl 

PERMAnEnTE PARA OS ESTADOS

Autora: Angélica Baptista Silva

A formação de uma rede de conexões dos conselhos de saúde em ter-
ritório brasileiro através do uso das tecnologias da informação e da co-
municação (TIC) ainda não se realizou, apesar da série de possibilida-
des que a prática aponta e das recomendações das conferências de saúde 
e de outros encontros de conselheiros. 

A necessidade de uma rede de interlocução, o controle social, as es-
tratégias de comunicação e a proximidade com a comunidade figuram 
como assuntos de discussão em vários fóruns de reunião dos conselhos 
estaduais, municipais e nacional de saúde. Inclusive, esses temas estão 
presentes na reivindicação da criação da Rede Pública Nacional de Co-
municação em Saúde documentada nos relatórios das duas últimas – 
11ª e 12ª conferências nacionais de saúde. 

Para conceber mais detalhadamente esta rede, partiu-se das concep-
ções de políticas de acúmulo de capital social, de exclusão digital, de 
governo e governança eletrônica e foi realizado um trabalho de campo 
para determinar o uso da Internet entre os conselhos de saúde do Esta-
do do Rio de Janeiro.

O capital social discutido neste estudo é diferente do econômico. Ele 
não tem caráter cumulativo ligado à temporalidade, quanto mais se gas-
ta, mais aumenta. O capital social é definido como redes com normas 
compartilhadas e entendimentos para facilitar a cooperação entre ou 
intragrupos. Adequadamente aplicado e desenvolvido, ele pode desem-
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penhar o papel de aprimorar a ligação com variadas instituições. O ca-
pital social pode produzir ganhos econômicos, pessoais e sociais no fu-
turo. São recursos grupais que se constituem como um recurso social. 

Na teoria elucidada, destaca-se particularmente o capital digital, que 
pode ser adquirido mediante políticas de inclusão, que prevejam infra-
estrutura e conhecimento técnico a serviço das necessidades do cidadão 
e da coletividade. Sob este ponto de vista, uma comunidade “conectada”, 
com cultura de uso das TIC, pode reverter uma determinada situação 
de exclusão e desigualdade na sociedade em rede.

O resultado da pesquisa apontou para a não existência ou uma pre-
cária cultura de uso da internet por parte dos conselhos de saúde, o que 
prejudica esta engrenagem importante no funcionamento do Sistema 
Único de Saúde. Sistema este elementar na construção da democracia 
participativa brasileira. A discussão advinda da teoria e da pesquisa de 
campo foi o ponto de partida para a concepção de uma ferramenta-pi-
loto que tem como função principal amplificar a interlocução entre os 
conselhos, utilizando vídeo e áudio em redes de dados com a proposta 
de implantação em larga escala e de posterior migração para sistema de 
TV digital aberto, contemplando as potencialidades de interconectivi-
dade que as TIC proporcionam atualmente.

A ferramenta, denominada Plenária Virtual Permanente, foi cons-
truída sob uma série de requisitos, sendo eles técnicos, de design e de 
conteúdo.

Os requisitos técnicos visam contemplar a realidade de baixo custo 
financeiro, que é presente na maioria dos conselhos no Brasil. Por isso, 
foi elaborado um sistema que roda em computadores básicos, baseado 
em software livre, que usa acesso discado de baixas larguras de banda, 
com a utilização de vídeo e áudio, que pode ser visto em computadores 
com Windows ou Linux, com a possibilidade de construção em conjun-
to e armazenagem de documentos. Sistema este escalável para aplicati-
vos de TV digital terrestre.

Os requisitos de design e conteúdo seguem as assertivas do design 
participativo, a interação homem-máquina e os padrões de usabilidade. 
O design participativo prioriza a opinião do usuário final na criação do 
sistema através de uma variedade de ferramentas (entrevistas, questio-
nários, oficinas de trabalho e cenários baseados em evidências), o que 
colabora para que o produto seja realmente útil aquele segmento.

Já a interação homem-máquina e a usabilidade são concepções ad-
vindas da ergonomia e que se relacionam com o que o internauta classi-
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fica como “facilidade de achar as coisas” ou “ambiente agradável” num 
determinado sítio.

Entre as conclusões retiradas desta experiência vale a pena ressal-
tar que o conselho de saúde visto como uma comunidade discursiva 
no ambiente virtual pode obter mais visibilidade junto à população. Os 
conselhos devem começar a utilizar amplamente as tecnologias da in-
formação e da comunicação de modo a trocar entre eles e divulgar suas 
ações para a sociedade em geral, estabelecendo uma saudável relação de 
governança eletrônica e participação cidadã. 

A inclusão digital dos conselheiros deve ser tirada como uma das 
metas prioritárias para a consolidação de uma cultura de gestão partici-
pativa no SUS. Ação pioneira promovida pela Comissão Intersetorial de 
Comunicação e Informação em Saúde do Conselho Nacional de Saúde 
com foco nesta questão é o Cadastro Nacional de Conselhos de Saúde, 
que poderá integrar várias ferramentas de interlocução entre os conse-
lheiros, entre elas 27 plenárias virtuais, espaços de reunião à distância 
para os estados da federação.

Em resposta à fragmentação, globalização e regionalização caracterís-
ticas da sociedade pós-moderna, deve-se viabilizar soluções agregado-
ras de conhecimento e interlocução, que serão um valioso ferramental 
para a participação da representação dos diversos setores da sociedade 
na gestão do SUS.

Essas ações são só o começo de novas modalidades que o cenário da 
sociedade da informação articulada em rede aponta. Grande parte delas 
facilitará o acesso à informação por parte dos diversos segmentos que 
compõem os conselhos. Informação decisiva que, com um bom plane-
jamento de comunicação, frutifica em conhecimento. Certamente, o 
uso das TIC é um caminho para sair da articulação presencial e docu-
mental, partindo para uma prática com impacto significativo na mis-
são institucional dos conselhos, e, por conseguinte, no controle social 
do Sistema Único de Saúde.
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OS COnSElHOS lOCAIS DE SAúDE DO MUnICíPIO DE 
POnTA GROSSA – PR E SUA COnTRIbUIçÃO PARA 
O COnTROlE SOCIAl DO SUS E PARA O PROCESSO 

DE EMAnCIPAçÃO POlíTICA DO CIDADÃO

Autora: Priscila Primo 

Levando-se em conta que a participação comunitária na gestão do 
Sistema Único de Saúde (SUS) é prevista pela Constituição Federal de 
1988 em seu art. 198 e regulamentada pela Lei n.° 8.142/90, denota-se a 
relevância social da efetivação dessa questão, afinal esta lei a preconiza 
há mais de 14 anos e ainda hoje luta-se para que seja concretizada em 
nossa sociedade. 

O SUS é marcado por inúmeras reclamações por parte da grande 
parcela da população que utiliza seus serviços, muitas vezes com razão: 
o atendimento não supre a demanda, o processo de viabilização de exa-
mes e de recebimento dos respectivos resultados é demorado, a falta de 
investimentos nos serviços reforça ainda mais esses fatos e, como se não 
bastasse, sabemos que diversas pessoas em nosso país encontram-se em 
situação de vulnerabilidade social, o que se relaciona diretamente com 
as condições de vida e saúde e, por conseqüência, aumenta potencial-
mente a demanda do SUS. 

Mas, nem por isso as pessoas que utilizam esses serviços públicos de-
vem encará-los como um favor do governo para quem não possui con-
dições de pagar um serviço particular, pelo contrário, “a saúde é um di-
reito de todos e um dever do Estado” (BRASIL, 1988). Por isso é tão 
importante que todos tenham conhecimento de seus direitos como ci-
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dadãos, para que possam lutar, em espaços legítimos, por um atendi-
mento público de qualidade, com acesso universal e igualitário. 

Muitas vezes a falta de organização comunitária nas reclamações faz 
com que pouco se resolva: fatos isolados acabam por não dar visibilida-
de à problemática e, conseqüentemente, as reclamações e/ou reivindica-
ções por não surtirem efeito. Percebemos, então, que a participação po-
pular organizada pode oportunizar o conhecimento dos problemas que 
permeiam o SUS, dar maior visibilidade às reivindicações dos direitos 
dos cidadãos perante a saúde pública e até contribuir para que haja uma 
melhor compreensão da escassez de determinados atendimentos.

Através dos conselhos gestores de saúde – que são o Conselho Nacio-
nal de Saúde (CNS), os conselhos estaduais de saúde (CES), e os con-
selhos municipais de saúde (CMS), e das conferências da área da Saú-
de nas três instâncias governamentais (federal, estadual, municipal) –, 
é possível efetivar o controle social do SUS e estimular o conhecimento 
das pessoas pelos seus direitos, desde que estes espaços sejam legítimos, 
onde todos os representantes participem igualmente e ativamente para 
buscarem o bem comum e não apenas priorizar interesses próprios. 

Um outro caminho para a participação social no SUS pode ser os 
conselhos locais de saúde (CLS), que são formados, em alguns casos, 
pela maioria absoluta de usuários das unidades básicas de saúde (UBS) 
de cada bairro ou região, tendo pelo menos um representante da UBS 
local e/ou prestador de serviços como os agentes comunitários de saú-
de. Sua atuação se dá em âmbito local, discutindo questões referentes a 
seu bairro, fiscalizando o atendimento e os serviços prestados pela UBS, 
buscando preservar os direitos dos cidadãos usuários. 

Esses conselhos contribuem, de certa forma, para a descentralização 
do conselho municipal de saúde, pois a idéia é que se tenha um conse-
lho local em cada bairro ou região correspondente à área de abrangên-
cia de atendimento de cada UBS. 

Com isso temos maior participação dos usuários na discussão de 
questões referentes a seu bairro ou região, por quem melhor conhece 
a realidade e melhor entende os problemas locais: os próprios morado-
res e também os funcionários e profissionais da área da Saúde que ali 
atendem. 

Dessa forma, além da efetivação do controle social do SUS, também é 
possível estimular o interesse das pessoas pelos seus direitos, bem como 
ampliar o conceito de saúde, não como restrito sinônimo de ausência de 
doenças, mas como idéia de qualidade de vida, que se traduz em uma 
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totalidade formada por boas condições de moradia, alimentação, lazer, 
trabalho, saneamento básico entre outras determinações necessárias ao 
bom desenvolvimento humano.

O interesse em realizar este estudo sobre os CLSs nasceu da vivência 
proporcionada pelo estágio curricular I do curso de Serviço Social da 
Universidade Estadual de Ponta Grossa realizado no Instituto de Saú-
de de Ponta Grossa (PR) Gerência de Distritos Sanitários no ano de 
2003, onde diante das necessidades apresentadas pela população surgiu 
a idéia da implantação dos CLS’s no Município de Ponta Grossa, da qual 
tivemos oportunidade de participar, estudando a temática e depois pas-
sando à prática da formação dos CLSs juntamente com a coordenadoria 
desses conselhos.

Durante o estágio curricular II, no ano de 2004, passamos a atuar di-
retamente junto aos CLSs, o que oportunizou a elaboração do presente 
estudo que tem como principal objetivo analisar a formação dos con-
selhos locais de saúde (CLSs) do Município de Ponta Grossa, com a fi-
nalidade de avaliar a sua contribuição para a efetivação do controle so-
cial da política de saúde e para o processo de emancipação política do 
cidadão. 

Para o desenvolvimento deste trabalho, optamos por realizar uma 
pesquisa qualitativa junto aos CLSs, considerando também alguns da-
dos quantitativos, através da aplicação de um questionário com pergun-
tas abertas, semi-abertas e fechadas a um conselheiro de cada um dos 26 
CLSs do Município de Ponta Grossa implantados até outubro de 2004. 
Também nos utilizamos da observação participante, oportunizada pela 
vivência no campo de estágio realizado junto aos CLSs, e da revisão bi-
bliográfica para embasar todo o processo de pesquisa.

Através desta pesquisa, foi possível constatar que apesar de ainda 
existir uma dificuldade de participação por parte das pessoas, os CLSs 
podem realmente contribuir para o controle social da política de saú-
de e também para o processo de emancipação política do cidadão, pois 
mesmo em seu relativo curto tempo de atuação (menos de dois anos), 
os pesquisados destacaram o fato de ser um meio de buscar melhorias 
para a saúde representando a comunidade e dando maior visibilidade 
aos problemas locais, e ainda que a participação no CLS desperta o inte-
resse em aumentar os conhecimentos sobre a política nacional de saúde, 
estimulando, conseqüentemente, a participação organizada.
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A SAúDE COlETIVA EnTRE DISCURSOS E 
PRáTICAS: A PARTICIPAçÃO DE TRAbAlHADORES, 

USUáRIOS E COnSElHEIROS DE SAúDE nO 
MUnICíPIO DE flORIAnóPOlIS/SC

Autora: Márcia Grisotti 
Co-autora: Zuleica Maria Patricio

A reflexão crítica sobre atividades sistemáticas em saúde coletiva que 
desenvolvíamos no Núcleo Transcriar, através de processos participan-
tes de cuidar que pressupunham a saúde integral na interação ética e 
estética entre ser humano-natureza-cotidiano-sociedade, fez emergir a 
necessidade de um estudo com o objetivo de analisar a efetividade, re-
solutividade e satisfação de usuários das atividades do SUS tendo como 
unidade de análise uma comunidade de Florianópolis e o Conselho 
Municipal de Saúde. Para tanto, com apoio do CNPq, docentes e alu-
nos de graduação realizaram uma pesquisa de abordagem qualitativa e 
interdisciplinar representada pelo processo entrar-ficar-sair de campo, 
operacionalizado por técnicas de entrevista, observação participante 
com entrevista, análise documental e oficina de saúde e pelo processo 
de análise-reflexão-síntese dos dados. As fontes de dados foram: do-
cumentos e a população, representada por moradores da Comunidade 
(indivíduos e famílias usuários do SUS), pelos profissionais da equipe 
de saúde da comunidade e conselheiros de saúde do município. A des-
crição do contexto mostra uma dinâmica fragmentada entre as três ca-
tegorias de sujeitos. 

 Começando pela dissonância entre suas representações sobre saúde e 
doença, os usuários, quando falam em doença, remetem às significações 
inicialmente aos sinais e sintomas que costumam apresentar, posterior-
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mente, tendem a contextualizar o porquê da doença a partir da sua ex-
periência subjetiva e, em relação ao atendimento prestado no seu centro 
de saúde, relatam as insatisfações constantes demonstradas por queixas 
e críticas sobre determinadas rotinas e com a qualidade do atendimento 
dos profissionais (especialmente as faltas, os atrasos e a rotatividade de 
profissionais, bem como as longas filas de espera para marcação de con-
sultas). Já os trabalhadores da Saúde e os conselheiros tendem a ampliar 
o significado da saúde e da doença para além dos “sinais e sintomas”, 
incorporando outros conceitos como, por exemplo, o de qualidade de 
vida. Embora as representações de saúde-doença dos trabalhadores e 
dos conselheiros indiquem a relação da saúde com as condições de vida, 
incluindo a melhoria dos serviços de saúde pública, a realidade desses 
atores mostra uma distância entre o discurso e sua aplicação. 

 Esse quadro poderia ser revertido, na nossa compreensão, se os me-
canismos de controle social fossem efetivados. Os conselhos de saúde 
foram criados para propiciar a participação visando ao controle social 
no uso dos recursos públicos. Entretanto, na experiência que tivemos 
neste estudo, encontramos deficiências na sua dinâmica de funciona-
mento, nos encaminhamentos das deliberações, no papel do conselhei-
ro e na sua relação com a entidade que ele representa, e até na composi-
ção e representatividade dos conselheiros.

 Em relação à dinâmica de funcionamento do conselho, percebe-se 
uma frustração em relação aos resultados obtidos (a resolutividade de 
suas atividades) diante do longo tempo despendido em reuniões de-
moradas e dispersas, especialmente aquelas sobre prestações de contas, 
cujos relatórios, geralmente, vinham prontos da secretaria para serem 
aprovadas na reunião. Sobre essa questão, os conselheiros afirmaram 
sua impotência para aprovar as prestações de contas e planos de aplica-
ção dos recursos sem um conhecimento prévio. Por isso, a formação de 
comissões técnicas, jurídicas e similares foi apontada em depoimentos 
neste estudo como uma possível solução para tal problema.

 Em relação aos encaminhamentos das deliberações realizadas nas 
reuniões do Conselho – a partir da análise das atas oficiais das reuniões 
do Conselho, dos registros das observações realizadas nesse espaço e da 
análise das entrevistas realizadas com os conselheiros –, ficou bastante 
claro que: nem sempre houve resgate dos encaminhamentos de reuni-
ões anteriores; nem sempre houve encaminhamento das deliberações; e, 
nos momentos em que houve encaminhamentos, não se observou uma 
avaliação de sua resolutividade. 
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 Em relação ao papel do conselheiro e sua relação com a entidade que 
representa, observamos que há um limite no repasse das deliberações 
do Conselho à respectiva entidade. Alguns deles admitem que partici-
pam pouco e que não têm preocupação com o retorno das deliberações, 
e os que admitem repassar as informações não deixam claro como é fei-
to esse repasse. Muitas vezes, o retorno das deliberações do Conselho às 
entidades/comunidades que representam significa somente o conheci-
mento informativo. Além disso, como vimos, há conselheiros que des-
conhecem as bases das políticas públicas, o regimento interno do CMS 
e mesmo o papel de representante no Conselho. Além da crítica à dinâ-
mica das deliberações e à falta de organização e objetividade durante as 
reuniões do Conselho, os conselheiros destacaram que não há repercus-
são das ações do CMS na comunidade que representam e o Conselho é 
somente reconhecido pelos próprios conselheiros. 

 Em relação à composição e representatividade dos conselheiros, ob-
servamos que alguns profissionais de saúde representavam parcela dos 
usuários. Além da ilegalidade de sua função, essa situação pode explicar 
as dificuldades de retorno das deliberações do Conselho à comunidade 
que eles representam. A limitação que os conselheiros apresentaram na 
sua atuação junto ao Conselho mostra que a institucionalização da par-
ticipação não garante a sua efetivação.

 A compreensão sobre a construção do processo saúde-doença e das 
diretrizes para as ações de saúde pública, expressas na Constituição Fe-
deral e viabilizadas, entre outras ações, nas estratégias de atenção à saú-
de da família, mostra a complexidade na transposição de um “ideal” 
para a realidade concreta. Por um lado, há, nos organismos oficiais res-
ponsáveis pela implementação das atividades do SUS, dificuldades em 
viabilizar os programas conforme determinação, seja porque há limi-
tação na “vontade política” de administradores e gestores do sistema de 
saúde, seja porque não encontram recursos para viabilização concreta, 
ou também porque alguns destes ainda não aprenderam como imple-
mentar essas atividades. Por outro lado, aqueles profissionais da saúde 
responsáveis pelo desenvolvimento direto das atividades propostas não 
estão, muitas vezes, preparados para trabalhar segundo os princípios 
teórico-práticos preconizados pelos programas de saúde pública, espe-
cialmente naqueles relacionados à saúde de grupos, famílias e comuni-
dades, que demandam ações para além de medidas puramente curati-
vas, mais voltadas à promoção da saúde. Essa complexidade não é um 
fenômeno localizado. É comum no cenário brasileiro.
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É importante ressaltar que mesmo aqueles profissionais e gestores da 
saúde pública que aprenderam e incorporaram essas concepções são 
impedidos de aplicá-las no cotidiano de suas práticas, em razão de fato-
res sistêmicos oriundos do processo das interações entre as concepções 
e práticas dos vários sujeitos que estão envolvidos nas ações do SUS. O 
resultado dessa situação, na maioria das vezes, tem sido o enfraqueci-
mento das atividades ligadas às ações de promoção da saúde em favor 
do retorno a um tipo de tratamento puramente “curativo”. No caso do 
Programa da Saúde da Família (PSF), mesmo reconhecendo a impor-
tância da prevenção, os usuários priorizavam os serviços tradicional-
mente realizados, especialmente os curativos, seja pelo fato de histori-
camente o centro de saúde ser percebido como local de procedimentos 
curativos, seja por desorganização do PSF, o que inclui a descontinuida-
de das atividades, a falta de sincronia entre o lançamento de campanhas 
publicitárias governamentais para a prevenção das doenças e a capaci-
dade dos centros de saúde para atendê-las, e a insuficiência de recursos 
humanos e materiais. Isso tudo acaba gerando descrédito por parte da 
população e um ciclo de ineficiência, descontentamento e crise (GRI-
SOTTI; PATRICIO; SILVA, 1998). A mudança nas práticas dos profis-
sionais e gestores de saúde pode ser tão mais efetiva quanto mais houver 
conhecimento e mudança de concepções dos usuários sobre o verda-
deiro papel dos serviços na promoção da saúde coletiva. Isso sugere a 
necessidade de desenvolver, no conjunto dos meios de comunicação, es-
tratégias que subsidiem a população a rever o seu referencial de promo-
ção da saúde e de ampliar sua participação nesse contexto, posto que a 
demanda que essa leva aos serviços costuma legitimar a qualidade da 
atenção oferecida pelos profissionais.
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PARTICIPAçÃO POPUlAR nA GESTÃO DO SISTEMA 
únICO DE SAúDE nO MUnICíPIO DE TRAMAnDAí-RS2

Autor: César Luis Silva dos Santos 
Co-autor: Airton Tetelbon Stein

Objetivo

Identificar o perfil socioeconômico dos conselheiros de saúde e ava-
liar sua participação na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), no 
Município de Tramandaí (RS).

Métodos

A pesquisa teve como delineamento o estudo de casos com enfoque 
descritivo exploratório, realizado em 2004, em Tramandaí (RS). Apli-
cou-se o instrumento Funções Essenciais de Saúde Pública (FESP) n.° 
4, o critério de classificação econômica Brasil e um questionário aberto 
aos conselheiros de saúde. Utilizou-se a técnica de grupo focal em agen-
tes de saúde do município, para entendimento das palavras participação 
popular e controle social.

Resultados

Foram entrevistados 22 conselheiros de saúde, sendo que pouco mais 
da metade era do sexo feminino (59,0%); na faixa etária entre 41 a 59 

2 Artigo baseado na tese: PARTICIPAÇÃO POPULAR NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE 
 SAÚDE NO MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ (RS). Ano 2005. Instituição: Universidade Luterana 
do Brasil – ULBRA. Mestrado em Saúde Coletiva.
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anos encontrou a maior concentração de conselheiros (45,4%); a esco-
laridade revelou uma distribuição de 45,4% para o nível superior, 54,6% 
pertenciam às classes A (18,2 %) e B, tendo a classe C a representativi-
dade de 45,4 %. O instrumento FESP apresentou um desempenho de 
0,28. O grupo focal identificou inicialmente as características de funcio-
namento do controle social. A seguir avaliou a relação do mesmo com o 
poder e a participação e, por fim, fez uma reflexão da relação do contro-
le social e da participação popular com os processos de recebimento de 
informações e educação do cidadão.

Conclusões

As classes menos favorecidas não estão representadas no Conselho 
Municipal de Saúde. Há necessidade de se criarem instrumentos espe-
cíficos para avaliar participação popular. No entanto a FESP n.° 4 mos-
trou-se um bom instrumento.
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O COnTROlE SOCIAl E A ASSISTÊnCIA 
fARMACÊUTICA nO SISTEMA únICO DE SAúDE

Autora: Márcia Maria Barros dos Passos 
Co-autoras: Maria de Lourdes Tavares Cavalcanti 

Tatiana Bozza

Este artigo enfoca o trabalho do projeto de pesquisa desenvolvido 
pela equipe do subprojeto Assistência Farmacêutica e Gestão Participa-
tiva no Sistema Único de Saúde, vinculado ao projeto de Gestão Partici-
pativa da Universidade Federal do Rio de Janeiro/Núcleo de Estudo em 
Saúde Coletiva. Este tem por objetivo conhecer a percepção dos con-
selheiros municipais de saúde das regiões metropolitana I e II do Esta-
do do Rio de Janeiro com a finalidade de estudar, por meio da ótica do 
controle social, algumas questões da assistência farmacêutica no âmbito 
municipal, assim como o papel da universidade neste contexto, fortale-
cendo a gestão participativa. 

A metodologia aplicada diz respeito a entrevistas estruturadas com 
usuários, profissionais de saúde e gestores dos conselhos municipais de 
saúde das regiões estudadas. Além das entrevistas, são utilizados os rela-
tórios da Conferência Nacional e Estadual de Medicamentos e Assistên-
cia Farmacêutica. A pesquisa de campo levanta questões que emergem 
dos depoimentos de cada integrante dos CMS por meio de entrevistas 
estruturadas, e fornece subsídios para o seu enfrentamento. A participa-
ção da universidade nesse processo diz respeito à possibilidade de pro-
duzir coletivamente um panorama da assistência farmacêutica, segun-
do o olhar dos conselheiros, de forma que se possa promover a troca de 
experiências de visões e conhecimentos, para melhor entendimento e 
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desenvolvimento de proposições concretas de assistência farmacêutica 
no processo de gestão participativa no nível municipal.

Historicamente, inúmeras tentativas de implementação dos planos 
e programas para execução da assistência farmacêutica em nosso país 
já foram realizadas, entretanto, os problemas de acesso e uso racional 
de medicamentos persistem. Segundo Cosendey et al. (2000), no Bra-
sil, assim como na maioria dos países em desenvolvimento, observam-
se graves problemas quanto ao gerenciamento da assistência farmacêu-
tica, entre os quais encontram-se a ausência de mecanismos eficientes 
e eqüitativos de financiamento para aquisição de medicamentos, assim 
como ausência de sistemas públicos e eficientes de suprimento de medi-
camentos estratégicos. 

Apesar dos esforços envidados nos últimos anos muitos, problemas 
ainda persistem em maior ou menor gravidade, e outros surgem em de-
corrência da dinâmica do processo de globalização. Por todos esses mo-
tivos, torna-se urgente a reflexão para o estabelecimento de políticas e 
ações coordenadas dos setores público e privado no intuito de transfor-
mar essa realidade. O acesso aos medicamentos é um direito garanti-
do pela Lei Orgânica do SUS e a ampliação da participação popular na 
construção e no controle de políticas de assistência farmacêutica é es-
tratégica para assegurar a integralidade da atenção à saúde.

Observa-se que, embora a universalidade de acesso seja uma dire-
triz adotada progressivamente desde a implantação do Sistema Único 
de Saúde, a mudança no modelo de gestão de saúde, desencadeada pelo 
processo de descentralização e conseqüente municipalização, deu maior 
visibilidade ao cenário de desarticulação da assistência farmacêutica 
nos serviços de saúde (COSENDEY et al. 2000). Outrossim, nos anos 
90 iniciou-se no Brasil, em contraposição ao movimento de construção 
do SUS, a intensificação do projeto neoliberal, claramente evidenciada 
na redução das responsabilidades do estado nas questões sociais, sendo 
a saúde uma das mais penalizadas (CONFERÊNCIA NACIONAL DE 
MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, 2005).

Convivemos neste período com uma política deliberada de exclusão 
da sociedade à assistência farmacêutica, em todos os setores, que pode 
ser verificada nos preços extorsivos, resultado do superfaturamento no 
preço das matérias-primas adquiridas nas matrizes das indústrias no 
exterior e a cartelização do setor no Brasil, nas dificuldades para a im-
plantação da política de genéricos, na ausência de uma política de medi-
camentos essenciais, onde se percebe o distanciamento da possibilidade 
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de acesso, e organização da assistência farmacêutica com humanização 
e qualidade no SUS. 

Ao mesmo tempo, foi estarrecedor se verificar neste período a inten-
sificação da “mercantilização da saúde”, onde o medicamento se resu-
miu a uma mercadoria de consumo indiscriminado, a empurroterapia 
se consolidou como uma prática corrente no mercado, incentivada pela 
indústria farmacêutica por meio dos marketings inescrupulosos e des-
comprometidos com a saúde da população. A propaganda utilizada no 
mercado farmacêutico induz os indivíduos a automedicação de forma 
vil e covarde, além da comercialização de produtos sem comprovação 
científica de seu real impacto na saúde, denominados como BO (medi-
camentos bonificados, nos quais os balconistas recebem comissões so-
bre as vendas), conhecidos no meio como “Bons pra Otário”.

Ainda segundo Coelho (2001), o medicamento jamais foi entendido 
como um insumo estratégico em saúde, fundamental para a garantia da 
saúde individual e coletiva dos usuários do sistema de saúde, ao contrá-
rio é visto como uma mercadoria, onde o usuário é apenas um consu-
midor, pensamento compatível com um tipo de política de saúde, ainda 
vigente em nosso país, e que se acentuou após a implantação do ajuste 
estrutural neoliberal.

Neste contexto, o fortalecimento do controle social ganha ainda mais 
importância ao se avaliar os problemas que dizem respeito às políticas 
de assistência farmacêutica no SUS. 

No que diz respeito a este trabalho acadêmico, podemos dizer que 
embora o tema “conselhos de saúde” e “controle social” já tenha sido 
bastante investigado, do ponto de vista do papel do controle social na 
assistência farmacêutica, nota-se uma enorme carência na produção de 
conhecimento acerca do mesmo. Aí, sem dúvida, reside a nossa con-
tribuição, visto que a interação da universidade com o controle social 
no processo de gestão participativa nos conselhos de saúde, vislumbram 
uma nova possibilidade de construção coletiva neste espaço público de 
participação, promovendo a troca de visões e experiências dos integran-
tes deste processo, e estabelecendo, dessa forma, a interface necessária 
para as nossas reflexões pertinentes aos problemas e às fragilidades per-
cebidas pelo controle social sobre a assistência farmacêutica nos servi-
ços de saúde.

O artigo traz fundamentalmente uma reflexão acerca da criação de 
um canal de escuta pioneiro entre a universidade e os profissionais de 
saúde, gestores e usuários do Sistema Único de Saúde no que se refe-
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re à assistência farmacêutica, onde reafirmamos nosso papel, enquanto 
universidade, que deve contribuir com o conhecimento acumulado, por 
meio das ações de ensino, pesquisa e extensão articulada ao processo de 
gestão participativa e coerente com as demandas da sociedade.
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Wellington Mendonça de Amorim

Resumo

A priorização do Programa Saúde da Família (PSF) pelo Ministério 
da Saúde faz parte da estratégia de reorganização da atenção básica e 
do modelo assistencial preconizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 
O PSF incorpora e reafirma os princípios do SUS – universalização do 
acesso, descentralização da gestão, integralidade e eqüidade da atenção 
e participação da comunidade. A proposta do PSF requer uma ampla 
transformação no sistema de atenção à saúde, o que implica na ruptura 
da dicotomia entre as ações de saúde coletiva e de atenção médica indi-
vidual. Entendemos que, para alcançar tal transformação, faz-se neces-
sário ofertar ações de saúde de forma eficaz e eficiente, mas também de 
forma mais humana, ou seja, é necessário mudar o processo de trabalho 
em saúde. Mudança esta que beneficia tanto o cidadão, usuário do sis-
tema, como o profissional de saúde. Analisar a atenção integral à saúde 
significa observar em cada pessoa sua individualidade, suas necessida-
des específicas, ampliando assim as possibilidades do sujeito de exercer 
sua autonomia. O estudo surgiu a partir da experiência de estágio cur-
ricular de saúde coletiva em uma das dez áreas programáticas do Muni-
cípio do Rio de Janeiro, durante o oitavo período do curso de graduação 

3 Artigo de monografia de conclusão da graduação em enfermagem na EEAP/Unirio.
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da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto – Unirio. Trata do processo de 
implantação de equipes do Programa Saúde da Família (PSF) em uma 
comunidade no Bairro de Santa Cruz, zona oeste do Município do Rio 
de Janeiro, caracterizada por alto risco social e sanitário e marcada pela 
violência. Têm por objetivos:

•	 identificar	 as	 estratégias	 utilizadas	 pela	 gerência	 local	 na	 im-
plantação de oito equipes de PSF em uma comunidade no Bair-
ro de Santa Cruz;

•	 descrever	os	mecanismos	de	participação	comunitária	no	pro-
cesso de implantação do PSF; e

•	 analisar	 a	 inserção	 do	 enfermeiro	 na	 coordenação	 deste	
processo.

Utilizou-se uma metodologia com abordagem qualitativa, do tipo es-
tudo de caso, de uma comunidade onde se encontram presentes grupos 
populacionais de risco social. A área em questão é caracterizada por ex-
clusiva rede com 15 unidades públicas de saúde, sendo 14 destinadas à 
atenção básica no modelo assistencial piramidal do SUS, com gerência 
municipal, e um hospital geral com gerência estadual. A comunidade estu-
dada se caracteriza pela presença de grupos populacionais de risco social. 

O somatório de pobreza e falta de oportunidades, estreitamente re-
lacionadas entre si, resulta em uma comunidade caracterizada pela se-
gregação social e urbana, falta de coesão, alta taxa de desemprego, falta 
de serviços públicos essenciais, com pouco acesso e baixa qualidade de 
políticas de educação, saúde e saneamento, além da submissão ao crime 
organizado e à violência. Nesse contexto perverso é que o consumo de 
drogas tem crescido grandemente entre as parcelas mais pobres da po-
pulação no Brasil, em particular nas capitais mais desenvolvidas, muito 
afetadas pelas falhas da escola e do mercado de trabalho, alimentados 
pela falta de esperanças e de perspectivas para o futuro. 

O sofrimento e a desesperança estão por demais presentes na vida 
dos seus moradores, expostos a precárias condições de vida. Identificar 
as necessidades de saúde da comunidade e propiciar canais de comuni-
cação e participação efetiva são ações estratégicas na atuação do enfer-
meiro no convívio diário com a exposição das classes inferiorizadas a 
tais condições de saúde. 

Para participar do processo de implantação, torna-se necessário co-
nhecer o espaço geográfico e social no qual estas famílias se inserem e os 
principais agravos de saúde que vivenciam; ou seja, é preciso conhecer 
o perfil epidemiológico e social da área delimitada. Nessa perspectiva, o 
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enfermeiro gerente do PSF deve enfocar os problemas de saúde da po-
pulação numa concepção de melhoria das condições de vida. Pesquisar 
as estratégias desse processo nos traz conhecimento acerca da atuação 
de profissionais enfermeiros-gerentes, sobre a capacidade de adminis-
trar os fatores que influenciam na organização da atenção à saúde, prin-
cipalmente com uma visão a médio e longo prazos. A autonomia local 
poderá ser construída com a definição de políticas e ações que dêem ga-
rantias de condições adequadas de trabalho para os profissionais e pro-
movam a democracia através da participação comunitária. 

Se a clientela confia na gerência local, legitima-se a autonomia com 
a implementação de ações voltadas para o coletivo. A respeito do estu-
do sobre municipalização da saúde no Brasil, para realizar a municipa-
lização dos serviços de saúde e das políticas públicas que condicionam 
a saúde é fundamental que se aumente a capacidade de decisão local, a 
autonomia, bem como o controle e a participação social, representan-
do assim uma efetiva distribuição de poder. O controle social está na 
Lei n.º 8.142/1990, que regulamenta a participação popular através dos 
conselhos de saúde e das conferências de saúde. 

É através dos conselhos de saúde que a comunidade pode agir no sen-
tido de duas outras possibilidades de participação e reivindicação: forne-
cimento de subsídios às autoridades gestoras do sistema e preposição de 
medidas de interesse da coletividade. A seguir, as implicações da implan-
tação do PSF na comunidade, na opinião do depoimento que se segue:

“Haverá uma modificação na forma como a comu-
nidade irá lidar com o serviço de saúde. Uma mo-
dificação na relação que as pessoas irão ter com o 
serviço de saúde e, conseqüentemente, aumenta-
rão os vínculos e o trabalho de co-responsabilida-
de entre os moradores e os profissionais de saúde 
(Depoente1).”

Sobre a percepção dos usuários, informa o depoente 3 que 

“A posição do usuário hoje é o que ele está vendo. 
Primeiro, a implantação aqui está muito lenta. Nós 
já temos quatro meses com as casas alugadas e ain-
da não estamos vendo obras. Então o usuário está 
naquela, querendo ver para crer”. 
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A participação popular possibilita ao usuário acompanhar e fiscalizar 
as políticas de saúde, constituindo uma forma de controle social perma-
nente. A participação da comunidade estimula uma maior responsabili-
dade por parte dos profissionais e do gerente pois, no momento em que 
os usuários reconhecem que têm direitos, há uma maior cobrança para 
que se qualifiquem as políticas de saúde. Entre os achados, ressalta-se a 
importância do controle social no processo de legitimação da estraté-
gia PSF junto à comunidade; a função gerencial do enfermeiro na cons-
trução da autonomia local das equipes de saúde da família e as aborda-
gens utilizadas pela gerência local ao introduzir o PSF em comunidades 
marginalizadas. Concluímos que a prática gerencial enfrenta constan-
temente obstáculos sociais, políticos e econômicos que extrapolam os 
atributos meramente administrativos formalizados na função do geren-
te. Devem-se buscar novos paradigmas que envolvam modificações de 
atitudes, de estruturas organizacionais e de poderes em todos os âmbi-
tos correlatos de atenção à saúde. 

Descritores: gerência de enfermagem; controle social; Programa Saú-
de da Família.
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ESPAçO InTERPESSOAl DA SAúDE MEnTAl: 
UMA REflExÃO, AlGUnS APOnTAMEnTOS

Autor: Demivaldo Antonio da Silveira

Falar das relações interpessoais do espaço profissional que no contex-
to da saúde em geral se diferencia como o lugar que se propõe a refletir/
tratar a convivência humana é, sem equívoco, uma tentativa de auto-re-
flexão. O que não permite ao homem, ao medir medir-se, ao refletir re-
fletir-se, fazendo com que sua explicação/teoria não se auto-aplique e o 
seu fazer/prática não se auto-reflita? 

Buscando uma possível solução, sem deslizar nos mesmos erros, sem 
portar cegueira da mesma natureza, é esta a intenção deste esforço, que 
poderia bem ser definido como um voltar para si mesmo. Ver por den-
tro, considerar uma “verdade” e não a “verdade”, falar de uma “realida-
de” e não da “realidade”. 

Sem uma teoria que se auto-aplique e uma prática que se auto-reflita, 
o exercício profissional em saúde mental não estará sendo genuíno, isso 
é, não usa o produto que fabrica. 

Este trabalho visa traduzir uma compreensão das relações inter-
pessoais no fazer da saúde mental no que diz respeito ao movimento 
idiossincrático de determinados proponentes da Reforma Psiquiátrica. 
Para este esforço de se compreender o porquê de uma proposta inclusi-
va (Reforma Psiquiátrica) se atualizar, na convivência, como prática de 
exclusão (movimento idiossincrático de certos proponentes da Refor-
ma Psiquiátrica), os conceitos de “objetividade sem parênteses” (onto-
logia transcendente) e “objetividade com parênteses” (ontologia cons-
titutiva), postulados por Humberto Maturana, permitem concluir que: 
na perspectiva das práticas onde a compreensão da realidade se fia nas 
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ontologias transcendentes, o observador/conceptor/conceituador não 
se inclui no resultado da observação, propiciando uma noção de rea-
lidade independente do sujeito. Tal postura se concretiza nas relações 
como “petição de obediência”, não valorizando os aspectos de comple-
mentaridade, antagonismo, concorrência e incerteza, preconizados por 
Edgar Morin em sua teoria da complexidade. Aspectos, esses, que tan-
to podem enriquecer e promover as relações interpessoais e o fazer em 
saúde mental. 

Estes dois autores mencionados, Humberto Maturana e Edgar Morin, 
estabelecem marcas distintas e distintivas para o objetivo acima expos-
to. O primeiro pela sua ampliação do conceito de observador, da concla-
mação à aceitação e ao amor em dimensões jamais pensadas, bem como 
pelo apelo à abertura, à destruição das certezas e verdades inabaláveis; 
o outro pela visão de complexidade que ao conceber qualquer fenôme-
no, necessariamente traz a idéia de ecodeterminação, que se encerra no 
concorrente, no complementar, no antagônico e no incerto.

Em que pese os alertas teóricos que reiteradamente afirmam que o 
sujeito cognoscente conhece segundo as suas possibilidades e o seu lu-
gar epistemológico, a prática no trabalho da saúde mental vem olvidan-
do o famigerado alerta. Desconsidera toda intermediação como sendo 
uma possibilidade do intermediador. Assim sendo, a política do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e os princípios da Reforma Psiquiátrica passam 
a ser propriedades exclusivas de certas idiossincrasias, que se arvoram 
em portadores da única compreensão verdadeira (verdade independen-
te do sujeito). Dessa forma fica impossibilitado o espaço democrático 
necessário para as realizações mínimas de humanização.

Tudo que vem sendo abordado aponta para uma única conclusão: a 
de que no espaço das inter-retrorrelações da saúde mental deve existir 
o vigor de uma ética, que é muito mais que um mero código das pro-
fissões; que esse se inclua, só assim poderemos, de alguma forma, em 
alguma medida, vanguardear realizações que deverão, por um arrasta-
mento inexorável do exemplo e não do discurso, servir de modelo para 
outras unidades de saúde de maneira geral e esse exemplo acabará se 
constituindo também num manancial de possibilidades para o emergir 
de novos rumos para a antropossociedade.

A noção de realidade independente, que vigora nas ações de algumas 
idiossincrasias, precisa sofrer reflexões continuadas e tais ações serem 
denunciadas como uma prática que traz disposições/contradições éti-
co-epistemológicas do modelo que se pretende superar.
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A revolução deve suscitar permanentemente o seu 
próprio recomeço, isto é, suscitar a sua própria rege-
neração permanente, o seu próprio RE. Se não pode 
alimentar-se das suas próprias fontes, então está con-
denada a perecer ou a instalar-se na ordem antiga; 
pior, como muitas vezes acontece, a consolidá-la, visto 
que, por falta de fundamentos próprios, irá buscar a 
sua própria consolidação nos fundamentos mais pro-
fundos e obscuros da ordem antiga, e por isso mesmo 
consolidará esta ordem. O recurso ao antigo salva o 
poder novo e mata a revolução, tornada reacionária.

A ordem antiga devora sempre as revoluções que não 
encontram em si as virtudes auto-regeneradoras, e é 
assim que as revoluções se devoram a si mesmas.

Uma revolução que pretende emancipar, trazer liber-
dade e complexidade não pode, portanto, ser segun-
do fórmula memorável, senão uma revolução perma-
nente, não agitação ou perturbação permanente, mas 
realimentação permanente nas suas próprias fon-
tes que se tornam regeneradoras. Tudo o que é novo 
deve, incessantemente, recomeçar-se, reconstruir-se, 
regenerar-se, e só pode fazê-lo inscrevendo-se no an-
tigo, sem, no entanto, ser reabsorvido pela repetição 
do antigo. Não existe nada humano nem social que 
escape a esta lei, nem sequer – nem sobretudo – uma 
revolução. (MORIN, 2002, p. 386).

Portanto podemos concluir com Morin e assim asseverar: a Reforma 
psiquiátrica não é uma solução e sim um problema. Não existe estado/
condição a ser alcançado e depois conservado. 

Ao determinismo de paradigmas e modelos explica-
tivos associa-se o determinismo de convicções e cren-
ças, que, quando reinam em uma sociedade, impõem 
a todos e a cada um a força imperativa do sagrado, a 
força normalizadora do dogma, a força proibitiva do 
tabu. As doutrinas e ideologias dominantes dispõem, 
igualmente, da força imperativa do que traz a evidên-
cia aos convencidos e da força coercitiva que suscita o 
medo inibidor nos outros.
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O poder imperativo e proibitivo conjunto dos para-
digmas, das crenças oficiais, das doutrinas reinantes 
e das verdades estabelecidas determina os esteriótipos 
cognitivos, as idéias recebidas sem exame, as crenças 
estúpidas não-contestadas, os absurdos triunfantes, 
a rejeição de evidências em nome da evidência, e faz 
reinar em toda parte os conformismos cognitivos e in-
telectuais. (MORIN, 2000b).
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Este artigo apresenta reflexões e resultados da experiência de coope-
ração técnica entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e 
o Ministério da Saúde, oportunidade que insere a universidade no con-
texto de consolidação da política de gestão participativa em saúde des-
te Ministério. Essa experiência é tomada por objeto de estudo de um 
grupo de pesquisadores de seis unidades acadêmicas do Centro de Ci-
ências da Saúde da UFRJ, entre elas, o Núcleo de Estudos de Saúde Co-
letiva, responsável por elaborar e coordenar o projeto “A Gestão Partici-
pativa na Atenção à Saúde: impasses e inovações em municípios e regiões 
metropolitanas”. 

O projeto tem como foco processos de gestão participativa em diver-
sas regiões metropolitanas e municípios brasileiros. Seus objetivos são 
investigar as características e práticas típicas da atuação de conselheiros 
de saúde, inseridos em suas realidades locais – sem perder de vista as 
realidades nacional e global – e aprofundar a discussão sobre as possi-
bilidades de integrar a universidade ao Sistema Único de Saúde (SUS). 
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A equipe, incluindo estudantes de graduação e pós-graduandos, consta-
tou a oportunidade ímpar de ampliar o campo de investigação ao atuar 
interdisciplinarmente, produzindo conhecimento sobre a Reforma Sa-
nitária brasileira, a gestão participativa em saúde e o papel da universi-
dade na consolidação do SUS. 

Em breve retrospectiva, apresentam-se as idéias sobre gestão partici-
pativa em saúde, expressas por Sergio Arouca em momentos marcantes 
do processo de Reforma Sanitária e de implantação do SUS. Arouca de-
fendia que a participação social deve ser incentivada e aprofundada em 
todo e qualquer organismo político, estatal ou não, para salvaguardar os 
interesses da maioria excluída e alijada dos processos decisórios. Imbuí-
do desse espírito, idealizou e propôs a Secretaria de Gestão Participativa 
do Ministério da Saúde (SGP/MS) e tomou a iniciativa de convocar an-
tecipadamente a 12.ª Conferência Nacional de Saúde (CNS). Em conso-
nância com as diretrizes emanadas da 12.ª CNS e do Plano Nacional de 
Saúde, a SGP elaborou o ParticipaSUS, política que orienta as ações de 
governo na promoção e no aperfeiçoamento da gestão democrática no 
âmbito do SUS (BRASIL, 2005). 

As principais questões e constatações esquadrinhadas nos estudos 
concernentes ao tema gestão participativa em saúde estão sintetizadas 
na revisão de literatura. 

Verificou-se consenso entre os autores consultados sobre a impor-
tância dos movimentos sociais em saúde surgidos na década de 70, com 
base nas demandas populares por melhores condições de vida em áreas 
residenciais das periferias urbanas, que constituíram a base do movi-
mento sanitário, cujas teses estão expressas no atual arcabouço jurídi-
co institucional do sistema de saúde brasileiro (SPOSATI; LOBO, 1992; 
RIBEIRO, 1997; CORREIA, 2000; CORTES, 2002; LABRA; FIGUEIRE-
DO, 2002; VALLA, 2002; GERSCHMAN, 2004; PACHECO, 2005).

Na década de 90, os esforços se voltaram para a construção e a con-
solidação do SUS. No mesmo período a conjuntura internacional e o 
panorama político-econômico nacional sofreram profundas mudanças 
derivadas da globalização econômica, das tentativas de reforma do Es-
tado, da deterioração de condições e vínculos de trabalho, do aumento 
do desemprego e da economia informal, com repercussões sobre o se-
tor Saúde. Estas transformações sociais afetaram seriamente as possi-
bilidades de atuação das lideranças populares, em um contexto de des-
politização da sociedade brasileira como um todo. Nessa conjuntura, os 
conselhos e as conferências de saúde permaneceram como espaço ins-
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titucionalizado de participação social, numa sociedade paradoxalmente 
despolitizada e fragmentada (CORTES, 2002; LABRA; FIGUEIREDO, 
2002; VALLA, 2002; GERSCHMAN, 2004). 

Cortes (2002) faz alusão à generalidade do termo participação, pela 
variedade de significados e compreensões, tais como manipulação, con-
sulta ou negociação. A autora considera que participar é tomar parte no 
processo de decisão política e refere-se à consolidação dos canais par-
ticipativos no Brasil, na área da Saúde, como algo improvável, porém 
possível. Apesar de haver a concordância de que institucionalizar os es-
paços de participação significa avançar na democratização das decisões 
no campo da Saúde, os autores concluem que a sociedade civil ainda 
não participa efetivamente das decisões (SPOSATI; LOBO, 1992; PE-
DROSA, 1997; PESSOTO; NASCIMENTO; HEIMANN, 2001; COR-
TES, 2002; LABRA; FIGUEIREDO, 2002).

No desenvolvimento deste artigo são relatadas inovações no proces-
so de gestão participativa, com ênfase nas atividades do Fórum de Con-
selhos de Saúde da Região Metropolitana I – RJ; na construção coletiva 
de seminários de gestão participativa em diversos estados e na elabora-
ção de material de apoio em forma de registros fílmicos e de cadernos 
metropolitanos, com informações sobre: situação de saúde, organização 
dos serviços, transferência e aplicação de recursos na saúde. 

A participação da universidade no processo de renovação, de articu-
lação e de fortalecimento da gestão participativa em suas diversas ex-
pressões – como, por exemplo, os fóruns metropolitanos de conselhos 
de saúde – permite o alcance de diversos propósitos, a saber: 

•	 ampliar	a	formação	acadêmica	nos	movimentos	sociais,	identi-
ficando aspectos que os aproximam ou os afastam e as relações 
com o sistema de saúde atual;

•	 identificar	as	potencialidades	e	as	dificuldades	enfrentadas	no	
processo participativo na gestão da atenção à saúde;

•	 estender	os	vínculos	de	parceria	estabelecendo	uma	rede	de	pes-
quisa, ensino e extensão, de modo a abranger as demais univer-
sidades e instituições de pesquisa atuantes nas regiões e estados;

•	 subsidiar	os	estudos	e	os	trabalhos	dos	gestores	e	conselheiros	
na definição das políticas de saúde locais, e, em contrapartida, 
obter nesse encontro de idéias uma sistematização da experi-
ência a ser oferecida às instituições formadoras como subsídio 
para reformas curriculares, atendendo aos princípios das dire-
trizes curriculares nacionais para a área da Saúde;
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•	 elaborar	uma	agenda	com	eixos	comuns	de	atuação	dos	diver-
sos protagonistas do processo de consolidação do SUS.

Do ponto de vista da pesquisa, este trabalho tem se mostrado rele-
vante para a universidade, à medida que propicia a construção coleti-
va de uma efetiva política de gestão participativa, destacando-se a op-
ção por uma metodologia que valoriza o aprender fazendo. Essa forma 
de enfrentamento das questões do cotidiano para construção do co-
nhecimento implica mudança na prática universitária, pois privilegia a 
inter-relação e a integração de diferentes setores da universidade e da 
sociedade. Busca-se compreender e, principalmente, integrar-se nesse 
espaço público de participação, vivenciando a prática democrática na 
construção de caminhos coletivos de interface com a sociedade. Essa 
integração, tão fundamental para a manutenção da coerência de nossos 
propósitos acadêmicos, tem permitido um trabalho cooperativo de dis-
ciplinas imprescindíveis à abordagem dos problemas de gestão da saúde 
no âmbito da pesquisa. 
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AnExO A – PORTARIA n.° 836/GM,  
DE 2 DE JUnHO DE 2005

Institui o Prêmio Sergio Arouca de Gestão Participativa 
no SUS e dá outras providências.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, INTERINO, no uso de suas 
atribuições legais, e considerando o a importância de incentivar a ges-
tão participativa, cuja origem fundamenta-se tanto no programa de go-
verno como nas deliberações da 12.ª Conferência Nacional de Saúde 
– CNS, e sendo a gestão participativa e o controle social uma das priori-
dades expressas no atual Plano da Saúde (PNS), 

Resolve:

Art. 1º Instituir o Prêmio Sergio Arouca de Gestão Participativa no 
SUS, por meio do reconhecimento, da premiação e da divulgação de 
trabalhos que relatem e analisem experiências bem-sucedidas de ges-
tão participativa em serviços, organizações ou sistemas de saúde, e de 
trabalhos acadêmicos sobre a gestão participativa no Sistema Único de 
Saúde.

Art. 2º Aprovar na forma do anexo desta Portaria o regulamento do 
Prêmio Sergio Arouca de Gestão Participativa no SUS disponibilizado 
no site www.saude.gov.br e no www.conasems.org.br.

Art. 3º Instituir o Comitê Executivo do Prêmio Sergio Arouca que 
terá como atribuições:

I - promover a divulgação do prêmio;
II - coordenar o processo de inscrição;
III - definir a Comissão de Avaliação;
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IV - reunir membros da Comissão de Avaliação para o estabeleci-
mento dos critérios de avaliação para cada categorias do prêmio;

V - organizar e realizar a distribuição dos trabalhos para os avaliado-
res membros da Comissão de Avaliação;

VI - acompanhar o processo de avaliação;
VII - coordenar a consolidação das avaliações, identificado os quinze 

finalistas de cada categorias e enviado à Comissão de Avaliação eventu-
ais empates;

VIII - identificar os cinco trabalhos que serão premiados dentre quin-
ze selecionados pela melhor pontuação, para cada categoria;

IX - divulgar os resultados;
X - programar e realizar o evento de premiação; e
XI - decidir sobre os recursos.
Art. 4º O Comitê Executivo do Prêmio Sergio Arouca contará com 

equipe de apoio técnico administrativo e terá a seguinte composição:
I - três representantes da Secretaria de Gestão Participativa – SGP, 

que o coordenará ; e
II - dois representantes do CONASEMS;
Art. 5º Estabelecer que os recursos correrão por conta da Secretaria 

de Gestão Participativa e do CONASEMS segundo previsto no convê-
nio nº 2.529/2004, publicado no DOU nº 172, de 6 de setembro de 2004, 
seção 3, pág.41.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANTÔNIO ALVES DE SOUZA
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AnExO b – REGUlAMEnTO DO PRÊMIO SERGIO 
AROUCA DE GESTÃO PARTICIPATIVA nO SUS

Capítulo I 
DO OBJETIVO

Art.1º O Prêmio Sergio Arouca de Gestão Participativa no SUS tem 
por objetivo incentivar a gestão participativa, de acordo com as diretri-
zes da Política Nacional de Gestão Participativa – ParticipaSUS (Ane-
xo II), por meio do reconhecimento, da premiação e da divulgação de 
trabalhos que relatem e analisem experiências bem-sucedidas de gestão 
participativa em serviços, organizações ou sistemas de saúde, e de tra-
balhos acadêmicos sobre o tema da gestão participativa no Sistema Úni-
co de Saúde.

Capítulo II 
DA PROMOÇÃO

Art. 2º O Prêmio Sergio Arouca de Gestão Participativa no SUS é 
uma promoção da Secretaria de Gestão Participativa do Ministério da 
Saúde em parceria com o Conselho Nacional de Secretários Municipais 
de Saúde – CONASEMS.

Capítulo III 
DAS CATEGORIAS

Art. 3º O Prêmio está organizado em duas categorias:
I - Artigos sobre Experiências Bem-Sucedidas, que relatem e anali-

sem experiências de gestão participativa, acumuladas em pelo menos 
um ano de duração, em serviços, organizações ou sistemas de saúde; e

II - Trabalhos Acadêmicos, em forma de artigo, sobre o tema da ges-
tão participativa no Sistema Único de Saúde – SUS.

Parágrafo único. Os Artigos sobre Experiências Bem-Sucedidas e os 
Trabalhos Acadêmicos apresentados para concorrer ao prêmio deve-
rão ser inéditos, isto é, não terem sido publicados em meio impresso ou 
eletrônico.

Art. 4º A categoria Artigos sobre Experiências Bem-Sucedidas é 
aberta a gestores do SUS, profissionais de saúde, usuários do SUS, con-
selheiros de saúde, estudantes e outros interessados na apresentação de 
experiências vivenciadas como gestores, integrantes de equipes, conse-
lheiros, usuários, pesquisadores ou observadores externos.
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Art. 5º A categoria Trabalho Acadêmico sobre o tema da gestão par-
ticipativa no SUS é aberta a pesquisadores e estudiosos, para apresen-
tação de artigos inéditos referentes à temática de gestão participativa, 
sendo aceitas diversas abordagens como, por exemplo, revisão biblio-
gráfica; reflexão crítica, conceitual e experimental, entre outros.

Capítulo IV 
DAS INSCRIÇÕES

Art. 6º As inscrições serão para cada uma das categorias: Artigos so-
bre Experiências Bem-Sucedidas e Trabalhos Acadêmicos.

Parágrafo único. Os Artigos sobre Experiências Bem-Sucedidas e os 
Trabalhos Acadêmicos devem ser inscritos em nome do(s) autor(es), 
pessoa(s) física(s), ainda que se refiram a experiências desenvolvidas 
por uma ou mais organizações.

Art. 7º As inscrições devem ser feitas por intermédio dos sites: www.
saude.gov.br/premiosergio arouca e www.conasems.org.br, mediante:

I - preenchimento da ficha de inscrição;
II - inserção do trabalho no sistema, sem identificação de autoria, ob-

servando o limite de 30 laudas, não sendo admitida nenhuma ilustra-
ção, gráficos ou tabelas; 

III - os autores cujos trabalhos forem selecionados pelo processo ava-
liativo deverão remeter, no prazo a ser estipulado, uma versão final do 
trabalho, via e-mail, comportando ilustrações, gráficos e tabelas, e não 
deve ultrapassar 30 laudas; e

IV - para a categoria Experiências Bem-Sucedidas, o trabalho com-
pleto deve obedecer à seguinte estrutura de texto:

a) titulo;
b) introdução (contextualização, justificativa e coerência com as 

Marcas e Diretrizes do ParticipaSUS);
c) objetivo da experiência;
d) apresentação da experiência (a apresentação deverá contem-

plar as características do processo adotado: atores envolvidos, 
abrangência da experiência, descrição do processo e métodos 
utilizados);

1. potencial inovador com as Marcas e Diretrizes do 
ParticipaSUS;

2. caráter multiplicador (ações que poderão garantir ou 
permitir a continuidade/ampliação da experiência e 
dificuldades encontradas);
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e) resultados e discussão;
f) conclusões; e

g) Referências. 

V - na categoria Trabalhos Acadêmicos, a estrutura do trabalho com-
pleto deve contemplar os seguintes tópicos:

a) título;
b) introdução (apresentação do trabalho e objetivo);
c) justificativa (relevância e contribuição do trabalho para o 

ParticipaSUS);
d) revisão de literatura;
e)  desenvolvimento (método, processo, resultados e discussão);
f)  conclusões; e

g) Referências.

Parágrafo único. Inscrições de Artigos sobre Experiências Bem-Su-
cedidas ou Trabalhos Acadêmicos que não observem um ou mais itens 
do artigo 7 serão excluídas e não participarão da avaliação.

Art. 8º Cada autor poderá inscrever-se, no máximo, com 3 (três) tra-
balhos, incluindo co-autoria.

Capítulo V 
DOS PRAZOS

Art. 9º As inscrições estarão abertas no período de 29 de abril de 
2005 a 20 de junho de 2005.

Art. 10. A relação dos trabalhos selecionados será divulgada no dia 
1° de agosto de 2005, nos sites: www.saude.gov.br/premiosergioarouca e 
www.conasems.org.br

Art. 11. A cerimônia de premiação será realizada em agosto de 2005, 
em Brasília/DF.

Capitulo VI 
DA AVALIAÇÃO

Art. 12. A Comissão de Avaliação será composta por avaliadores 
convidados pelo Comitê Executivo, entre profissionais de reconhecida 
capacidade e experiência no campo da saúde e da gestão participativa, 
com as seguintes atribuições:
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I - analisar e pontuar os trabalhos segundo os critérios pré-definidos 
pelo Comitê Executivo; e

II - contribuir para a classificação dos finalistas.
Art. 13. É vedada a participação dos integrantes do Comitê Executivo 

e da Comissão de Avaliação como candidatos ao Prêmio, em quaisquer 
categorias, na condição de autor ou co-autor.

Capítulo VII 
DA PREMIAÇÃO

Art. 14. Serão conferidos diplomas e prêmios de R$ 5.000,00 (cin-
co mil reais) para 5 (cinco) Artigos sobre Experiências Bem-Sucedidas, 
classificados pela Comissão de Avaliação, para premiação entre os 15 
(quinze) selecionados em sua categoria.

Art. 15. Será conferida Menção Honrosa aos 10 (dez) Artigos sobre 
Experiências Bem-Sucedidas, entre os 15 (quinze) trabalhos seleciona-
dos nessa categoria.

Art. 16. Serão conferidos diplomas e prêmio de R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais) aos 5 (cinco) Trabalhos Acadêmicos classificados pela Comis-
são de Avaliação, para premiação entre os 15 (quinze) selecionados em 
sua categoria.

Art. 17. Será conferida Menção Honrosa aos 10 (dez) Trabalhos Aca-
dêmicos, na forma de Artigo, selecionados entre todos os trabalhos re-
gularmente inscritos em sua categoria, por meio de pontuação pela Co-
missão de Avaliação. 

Art. 18. Os diplomas e os prêmios serão entregues ao autor identifi-
cado como autor principal na ficha de inscrição, inclusive na existência 
de co-autoria.

Parágrafo único. Nos diplomas constarão os nomes de todos os 
autores.

Art. 19. Os 5 (cinco) trabalhos premiados em cada categoria serão 
publicados pelo Ministério da Saúde e o CONASEMS, e todos os se-
lecionados participarão do Seminário e da Mostra Nacional de Gestão 
Participativa.

Capítulo VIII 
DOS RECURSOS

Art. 20. O Comitê-Executivo é a instância máxima de recursos.
Art. 21. O prazo para interposição de recurso será de 2 (dois) dias 

úteis após a divulgação da relação dos trabalhos vencedores. 
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Art. 22. Admitir-se-á um único recurso por candidato, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor.

Art. 23. Os recursos deverão ser enviados para o e-mail premiosa@
saude.gov.br e estes estarão sob responsabilidade do Comitê-Executivo.

Art 24. O recurso interposto fora do respectivo prazo não será acei-
to, sendo considerada, para tanto, a data da confirmação do recebi-
mento do recurso, esta será através de e-mail resposta enviado pelo 
Comitê-Executivo.

Art. 25. Não serão aceitos recursos interpostos por outro meio que 
não seja o especificado neste Edital. 

Art. 26. Os recursos interpostos em desacordo com as especificações 
contidas neste Capítulo não serão avaliados.

Art. 27. As decisões dos recursos serão disponibilizadas no site www.
saude.gov.br.
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