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RESUMO 

 
A presente pesquisa teve como objetivo investigar o desenvolvimento, funcionamento e 
impacto dos Conselhos Locais de Saúde (CLS) na cogestão da atenção primária do Sistema 
Único de Saúde (SUS) do município de Santos/SP a partir de um território específico, que foi 
a região dos Morros. O caminho metodológico percorrido foi o da abordagem qualitativa, 
realizando-se pesquisa de campo para coleta de fonte primária. Foram realizadas, na fase 
exploratória visitas in locus em sete das oito Unidades de atenção primária pertencentes ao 
território pesquisado. Nestas visitas foram analisadas todas as atas dos Conselhos, desde sua 
respectiva eleição. Foi realizada, também, visita ao Conselho Municipal de Saúde de Santos 
(CMS) a fim de apreender e/ou conhecer sobre o processo de implementação e de 
acompanhamento destes CLS. Para subsidiar esta pesquisa foram realizadas entrevistas 
semiestruturadas junto aos conselheiros (gestor/usuário/profissional da área), assim como a 
profissionais e usuários que não estão como representantes nos Conselho Locais das mesmas 
unidades. Na análise, constou-se que os Conselhos Locais surgem da intenção de fomentar a 
aproximação das unidades de atenção primária com a comunidade local. Os CLS foram 
criados através de Resolução do CMS em 2006, contudo somente em 2008 a gestão municipal 
optou por iniciar o processo de implementação em três unidades de saúdes sendo uma delas 
unidade de atenção primária localizada no território pesquisado. Após dois anos de 
experiência, o CMS abriu o processo eleitoral nas demais unidades de atenção primária da 
cidade. Na região dos Morros, as eleições foram realizadas entre outubro de 2010 a setembro 
de 2011, durando quase um ano. Neste período, desde as eleições, observamos que os CLS 
sofreram queda tanto em relação à frequência como na solidificação das suas assembleias. 
Contudo, identificamos como potencial de cogestão local experiências enriquecedoras para 
pensar a participação, o controle social e a política local de saúde. Porém embora tenham 
vivido tais experiências, o CLS ainda não consegue cumprir um papel de cogestão na política 
de saúde e os envolvidos encontram-se muito fragilizados no processo de participação 
popular. Foi encontrada muita desinformação e pouca articulação entre os atores e instâncias 
envolvidas no processo de Controle Social. Os CLS são espaços privilegiados para as 
unidades e territórios, mas necessitam de reflexão e incentivo na formação política por parte 
de todos os envolvidos: gestão local e municipal; conselheiros dos CLS; CMS; profissionais 
da área da saúde e usuários do SUS. 
 

 
Palavras-chave: Conselho de saúde. Participação social. Atenção primária em saúde. Política 
de saúde. Sistema único de saúde. 
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ABSTRACT 
 
The present study aimed to investigate the development, operation and impact of Conselhos 
Locais de Saúde (CLS) in the co-management of primary care of the Sistema Único de Saúde 
(SUS) of Santos / SP from a specific territory, which was the region of Morros. The 
methodological path followed was the qualitative approach, carrying out field research to 
collect primary source. During the exploratory phase visits in locus were conducted in seven 
of eight primary care units belonging to the territory searched.These visits were analyzed all 
the minutes of the Board since their election. It was also made visits to the Conselho 
Municipal de Saúde de Santos (CMS) in order to understand and know about the process of 
implementation and monitoring of these CLS. To support this research semi-structured 
interviews were conducted with the directors (manager / user / professional area), as well as 
professionals and users who are not as representatives of the Local Council of the same units. 
Found on analysis that arise from the Local Councils intention of encouraging closer relations 
between primary care units with the local community. The CLS was created by resolution of 
CMS in 2006, but only in 2008 the municipal administration chose to start the implementation 
process into three units healths with one primary care unit located on the territory searched. 
After two years of experience, CMS opened the electoral process in other primary care units 
in the city. In the region of hills, elections were held between October 2010 to September 
2011, lasting almost a year. In this period, since the elections, we observe that these CLS 
suffered decline in the frequency of meetings and solidification of CLS. However, we identify 
as potential local comanagement enriching experiences to think about participation, social 
control and local health policy. But although they have lived these experiences, the CLS still 
cannot play a role of co-management in health policy and those involved are very fragile in 
the public participation process. Much disinformation and poor coordination between the 
actors and agencies involved in the process of social control has been found. The CLS are 
privileged to units and territories spaces but require reflection and encouragement in political 
education by all stakeholders: local and municipal government; directors of CLS; CMS; 
health professionals and the SUS. 
 
 
 
Keywords: Health councils. Social participation. Primary health care. Health policy. Unified 
Health System. 
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INTRODUÇÃO 

 

O interesse científico, pelo tema do Controle Social e da participação da 

Sociedade Civil na construção de Políticas Públicas em Saúde, despertou ao cursar a 

disciplina Política Social I, na escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense 

(UFF), academia esta onde conclui a graduação como bacharel em Serviço Social.  

Ainda neste período, estagiei na Coordenadoria dos Conselhos, órgão da 

Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Niterói (SMAS), que presta 

assessoria técnica e administrativa aos Conselhos de Direitos.  

O trabalho de conclusão de curso da graduação teve como objetivo compreender o 

Controle Social e a Democracia Participativa, tendo como referência o Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente de Niterói (CMDCA), e como foco principal de 

análise a participação da sociedade civil. A pesquisa traçada naquele trabalho permitiu um 

maior amadurecimento teórico sobre o tema e o surgimento de questões que possibilitariam 

um debate mais amplo.  

Após a formação acadêmica, concluída no primeiro semestre de 2008, iniciou-se a 

carreira profissional. Neste período, desenvolvi atividades ligadas à política de Assistência 

Social na SMAS de Niterói, minha cidade de origem, e em algumas instituições não 

governamentais. Na oportunidade, fui conselheira do CMDCA de Niterói, durante a gestão 

2007/2009, com atuação iniciada em 2009; na gestão 2010/2012, tendo minha atuação sido 

encerrada em 2010; e no Conselho Municipal de Juventude de Niterói (CMJ), durante a 

gestão 2008/2010. Participei, ainda, de fóruns e reuniões ordinárias de outros conselhos e 

outros espaços de debate e participação popular no referido município.   

Já em 2011, quando vim assumir a vaga de Assistente Social na Secretaria 

Municipal de Saúde da cidade de Santos, via concurso público, fui lotada na Seção de 

Atenção à Saúde da Comunidade da Secretaria Municipal de Saúde (SEATESC). Esta seção 

tem como objetivo prestar apoio técnico, através de uma equipe multiprofissional, às unidades 

de atenção básica do município em seus programas de atendimento e linhas do cuidado, tais 

como: Materno Infantil, Saúde do Adolescente, Saúde do Idoso, entre outros, além dos 

Conselhos Locais e da Preceptoria da Residência Multiprofissional da Universidade Federal 

de São Paulo (UNIFESP).  
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Dentro da proposta da seção para minha atuação, fui inserida profissionalmente 

nas frentes da Preceptoria da Residência Multiprofissional, Saúde do Adolescente, Saúde 

Materno Infantil e Conselho Local. Desta forma, iniciou para mim o debate da política de 

saúde, política esta “desconhecida”, bem como o domínio teórico-prático do Serviço Social, 

necessário para sua execução.  

No sentido de fortalecer este debate e cenário, tenho me interessado pela 

possibilidade de ampliar os estudos na compreensão dos Conselhos Locais de Saúde – seus 

limites e desafios. Como base para sua compreensão, utilizo o conceito de espaços públicos, 

uma vez que estes, como bem destaca Bidarra (2006), são caminhos legítimos para conquistas 

de direitos sociais para as mais diferentes demandas. Nas palavras do referido autor, os 

espaços públicos “são os canais privilegiados para os encontros, a explicitação, as disputas e 

as negociações entre aqueles que defendem posições diferenciadas quanto ao nível de partilha 

da riqueza social transferida pelas políticas públicas” (BIDARRA, 2006, p. 48). 

No campo da saúde pública, um dos mecanismos de Controle Social de maior 

relevância são os Conselhos de Saúde, nos vários níveis de gestão, previstos pela legislação 

do Sistema Único de Saúde (SUS). Para além destes, o Conselho Municipal de Saúde de 

Santos (CMS), em conjunto com a administração municipal, implementou em 2008 os 

Conselhos Locais de Saúde (CLS) como instrumento de gestão compartilhada nas unidades de 

atenção básica.  

Na prática profissional, ao acompanhar alguns CLS, observamos muitas 

indagações de trabalhadores do SUS frente à baixa participação dos usuários nestes espaços e 

o pouco crédito e incentivo dado por alguns destes trabalhadores aos CLS. Foi esta questão 

que trouxe reflexões e inquietações, fazendo com que o espaço do CLS se revelasse um objeto 

de estudo para a presente pesquisa. Desta forma o objetivo foi verificar e analisar o 

desenvolvimento, funcionamento e impacto dos Conselhos Locais na cogestão da atenção 

básica de saúde, além de conhecer esse espaço e verificar o processo de participação popular 

na gestão do SUS através do mesmo. 

Uma vez que os Conselhos Locas são instrumentos de controle social, buscamos 

compreender qual tem sido o papel desse espaço, com se dá seu funcionamento, de que forma 

ele propicia ou não a participação e a gestão compartilhada da saúde no território pesquisado. 
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A cidade de Santos tem um modelo misto de atenção primária à saúde, unidades 

de saúde no modelo tradicional e unidades de saúde da família. E este se distribui na cidade 

de forma não homogenia.  Entre todos os distritos sanitários da cidade, a região dos Morros 

concentra o maior número de unidades que funcionam no modelo de Estratégia da Saúde da 

Família (ESF). Entendendo que a estratégia de saúde da família é considerada pelo Ministério 

da Saúde “como forma prioritária para reorganização da atenção básica no Brasil”, (BRASIL, 

2012, p.15), elegemos este território como nosso campo para pesquisa.  

O estudo dos Conselhos Locais pode se tornar um caminho privilegiado de 

aprofundamento, conhecimento e entendimento da política social de saúde, além possibilitar a 

compreensão do processo da implementação e execução dos Conselhos Locais na cidade de 

Santos. Partindo desta premissa, uma das intenções é que este trabalho revele a atual situação 

do espaço dos CLS e que possa indicar caminhos para o aperfeiçoamento das práticas de 

cogestão e participação popular no âmbito da atenção primária em saúde do SUS no referido 

município. Uma vez que entendemos que este espaço do conselho deve proporcionar uma 

maior participação da comunidade local, acreditamos que a ampliação e qualificação na 

cogestão da atenção primária à saúde poderão trazer inúmeros benefícios à comunidade deste 

território. 
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CAPÍTULO I: A POLÍTICA DE SAÚDE NO BRASIL – ALGUNS APONTAMENTOS  

 

1.1 SAÚDE ENQUANTO POLÍTICA: CAMINHO HISTÓRICO  

 

A assistência a saúde no Brasil, até a década de 30 do século XX, era prestada 

apenas de forma autônoma liberal ou por meio filantrópico, geralmente financiada por 

instituições religiosas.  A história revela que a intervenção do Estado nas práticas de saúde 

está intrinsecamente ligada às demandas socioeconômicas de uma parcela da população. 

NETO (2012, p. 4) trás uma reflexão importante nesse levante, 

 

No Brasil, a história das políticas de saúde adentra o século XX, como intervenções 
de saúde pública do Estado, que, no início do século, atingiam o objetivo implícito 
de manter o modelo econômico agroexportador, por meio do combate às epidemias e 
saneamento dos espaços urbanos das cidades portuárias. Contudo, a partir da 
transição de um modelo econômico agroexportador para um modelo 
predominantemente industrial, foram necessárias intervenções estatais coerentes 
com as novas necessidades exigidas para o fortalecimento e manutenção de um 
corpo social produtivo. 
 

A maior parcela dos estudos pesquisados avalia a atenção à saúde por parte do 

Estado a partir da década de 30 do século XX, e apontam às questões pertinentes a assistência 

médica fortemente ligadas com a questão previdenciária até o final da década de 1980.  

Anteriormente a este período, Costa (2004) frisou que no século XVIII a 

administração portuguesa passa a ter uma atenção diferenciada as cidades brasileiras. Com a 

questão da exploração do ouro no país, criam-se novas dinâmicas de urbanização com 

expansão das cidades e consequentemente ocorre a criação de elites que passam a se “opor à 

extorsão econômica de Portugal” (p. 10), contudo sem interferências na questão da saúde. Ele 

enfatiza que o “século XIX recebeu a desordem urbana praticamente intocada” (p. 20). Nesse 

período ainda não era raro os surtos epidêmicos e altas taxas de mortalidade oriundas de 

questões epidemiológicas.  

Com a chegada da corte portuguesa no Brasil em 1808, aumenta em um terço a 

população do Rio de Janeiro, além da migração de “diplomatas, comerciantes estrangeiros e 

famílias rurais que começam a transferir-se para metrópole” (COSTA, 2004, p. 29), com isso 

emerge as pressões por mudanças nas questões de saúde da cidade, uma vez que estas se 

tornam mais aparentes. O autor defende que prevaleceu neste período técnicas de higienização 
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da população. Há ainda a chegada de mais médicos na cidade e outra questão relevante no 

século XIX foi a fundação das primeiras escolas de medicina no Brasil, nos Estados do Rio de 

Janeiro e Bahia. 

Barbosa (2008, p. 53-54) enfatiza, baseada em demais autores, que ainda neste 

século a atenção à saúde por meio do  

 

controle das práticas populares no cuidado da saúde e construção de hospitais 
públicos principalmente para atender portadores de doenças mentais, tuberculose e 
hanseníase. Relatam os autores que o interesse pelas questões de saúde era 
fundamentalmente econômico, voltado à produção da riqueza e sustentabilidade 
econômica, recorrendo a práticas já usuais na Europa, como obras de saneamento 
nas cidades e portos e controle das doenças por meio de campanhas e isolamento dos 
doentes com a preocupação maior de evitar propagação das doenças contagiosas do 
que tratar do doente. Assim, as primeiras ações do governo assentadas no discurso 
da “saúde para todos” têm o objetivo de controlar a disseminação de doenças como a 
febre amarela e cólera. Para tanto, foram tomadas medidas, a partir de critérios 
técnicos, e a participação compulsória da população foi considerada importante 
como “adesão” às prescrições dos técnicos. 
Assim, as primeiras ações do governo assentadas no discurso da “saúde para todos” 
têm o objetivo de controlar a disseminação de doenças como a febre amarela e o 
cólera. 

 

A discussão de Barbosa vem ressaltar novamente o caráter de segregação a favor 

de uma parcela da população em detrimento de outra. Vale destacar Neves (2008) que aponta 

sobre os projetos em disputa política: o projeto democrático-popular e o projeto neoliberal a 

ser discutido posteriormente neste trabalho.  

No início do século XX com a repercussão internacional das epidemias, que 

estava comprometendo o processo de imigração de mão de obra para indústria em ascensão, o 

Estado interfere iniciando campanhas de vacina, já produzidas pelo Instituto de Soroterápico 

de Manguinhos no estado do Rio de Janeiro sob a orientação de Oswaldo Cruz, visando o 

controle de doenças epidêmicas como a febre amarela, varíola, peste bubônica, além de obras 

de saneamento e urbanização. Já em São Paulo foi realizado obras no Porto de Santos para 

saneamento e controle das epidemias e sobretudo visando à proteção do comércio de produtos 

em vantagem ás elites.  

Considerado o marco da questão previdenciária no Brasil, em 1923 é instituída a 

Lei Elói Chaves. Com isso, segundo Cunha e Cunha (1998) de 1923 a 1930 surgem as Caixas 

de Aposentadorias e Pensões (CAPs), onde algumas empresas forneciam aposentadorias e 

pensões, além de assistência médica curativa por meio do financiamento entre empresa e 
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empregado e administradas por comissões formadas por ambas as partes. Os autores citam 

que neste momento o poder público só interferia na resolução de conflitos.  

A partir dessa experiência até a constituição do Sistema Único de Saúde (SUS), a 

assistência médica esteve diretamente ligada à política de previdência, logo vinculada ao 

mundo do trabalho e com caráter de seguro, o que Fleury (1985, p. 402), citando Wanderley 

Guilherme Santos, vai caracterizar em termos de direitos sociais, inseridos como uma das 

formas de proteção social no contexto sócio histórico, denominando-a de “cidadania 

regulada”. Tal conceito consiste em uma relação de seguro social, em que somente possui 

cobertura a população inserida no mercado de trabalho conforme sua contribuição “não 

guardando relação imediata com as necessidades do beneficiário [...]. A participação tende a 

ser compulsória e, embora restrita a uma parcela da população, é uma relação de direito social 

estabelecida com base em um contrato”. 

Referente a saúde coletiva neste período, Cunha e Cunha (1998) enfatizam que se 

deu a criação do Departamento Nacional de Saúde Pública, responsável por ações que ficaram 

denominadas de “sanitarismo campanhista” da Reforma Carlos Chagas (1920-1923), focados 

no combate as doenças de massas e com caráter fortemente repressivo das intervenções. 

Com o avanço e crescimento das CAPs, e considerando ainda a questão política, 

uma vez que,  

 

este período é caracterizado por uma profunda crise, marcado por greves e 
manifestações, principalmente entre os anos 30-35. A busca de aliados por parte do 
governo, que tentava ampliar sua base de apoio, incluindo entre elas as classes 
trabalhadoras urbanas, colocava em evidência o tema da Previdência Social. 
(CUNHA E CUNHA, p. 12, 1998).   

 

Vivia-se uma fase de mudança do modelo econômico com a industrialização e 

dessa forma era necessário uma atenção e estes “operários urbanos”. Frente às questões 

emergentes, Vargas em 1932 transforma as CAPs em Institutos de Aposentadoria e Pensão 

(IAPs), nesse momento já havia alguma participação do Estado, tornando-se tripartite a 

contribuição: empregados, Estado e empregador, via contribuição previdenciária. Deixam de 

ser organizadas por empresas, passando a serem por categorias profissionais, sendo as 

primeiras IAPs as dos Marítimos (IAPM), dos Comerciários (IAPC) e dos Industriários 

(IAPI). Conforme Cunha e Cunha (1998) diferente das CAPs, as IAPs já eram bastante 

dependentes do Estado. Além disso,  
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O conselho de administração, formado com participação de representantes de 
empregados e empregadores, tinha uma função de assessoria e fiscalização, e era 
dirigido por um presidente, indicado diretamente pelo presidente da República. Há 
uma ampliação da Previdência com a incorporação de novas categorias antes não 
cobertas pelas CAPs. Caracterizam esta época a participação do Estado no 
financiamento (embora meramente formal) e na administração dos institutos, e um 
esforço ativo para diminuir despesas, com a consolidação de um modelo de 
Previdência mais preocupado com a acumulação de reservas financeiras do que com 
a ampla prestação de serviços. (CUNHA e CUNHA, p. 12, 1998). 

 

Neste levante, cria-se ainda em 16 de novembro de 1930, o Ministério do 

Trabalho e logo em seguida, em 1932 a carteira de trabalho, caracterizadas por Barbosa 

(2008, p.57) “como medida para contemporizar as tensões sociais”. Ela explicita que neste 

período, referente à saúde, o Governo 

 

passou a realizar campanhas, assistência médica e educação sanitária no interior dos 
estados para combater a malária, a febre amarela, esquistossomose, mal de chagas e 
outras doenças, dividindo a ação pública em duas frentes: uma preventiva, 
conduzida por meio de campanhas, e outra curativa, por meio da assistência médica 
da previdência social. (BARBOSA, 2008, p. 57). 

 

Esse momento é caracterizado por Cunha e Cunha (1998) como o auge do 

sanitarismo campanhista. Eles indicam a criação do Serviço Nacional de Febre Amarela em 

1937, como primeiro órgão de saúde de dimensão nacional, além da criação do Serviço de 

Malária do Nordeste em 1939 e o de Malária da Baixada Fluminense em 1940. Outro auge do 

período que os autores enfatizam é a reestruturação e dinamização do Departamento Nacional 

de Saúde o que oportunizou articular e centralizar as atividades sanitárias do país e a criação 

do Serviço Especial de Saúde Pública (SESP) em 1942, com atuação focada às áreas não 

cobertas.  

Cunha e Cunha (1998, p. 15) colocam que com a Constituição de 1946 a 

“assistência sanitária é incorporada à Previdência Social” e em 1953 “é promulgado o 

‘Regulamento Geral dos Institutos de Aposentadoria e Pensão’, que formaliza a 

responsabilidade dos mesmos com a assistência médica”.  

Em 1960 é promulgada a Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS), 

uniformizando e ampliando os serviços e benefícios aos segurados dos diferentes IAPs. 

Evidenciando a dificuldade financeira que a previdência sofrera. 
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Além da assistência médica e dos benefícios pecuniários, a legislação se refere a 
habitação, empréstimos e alimentação [...]. Para fazer frente aos novos gastos, a 
contribuição dos segurados é progressivamente elevada. Quanto à contribuição do 
Estado, a LOPS rompe com o conceito de contribuição tripartite. Cabem à União, a 
partir de então, apenas os gastos com administração e pessoal. (CUNHA E CUNHA, 
1998, p. 16). 

   

Posteriormente, em 1966, já no período de ditadura, após o golpe militar de 1964, 

foi criado o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). Houve a fundição das IAPs 

existentes na intenção de unificar e executar as políticas de previdência, contudo “gerando 

descontentamento entre os trabalhadores que viam a medida como uma forma de ‘nivelar por 

baixo’ o atendimento” (BARBOSA, 2008, p. 56). Uma vez que com as questões do processo 

industrial da época, gerou maior número de trabalhadores contribuindo para esse sistema de 

previdência o que acarretou algumas IAPs com melhor atendimento.  

O INPS ampliou o acesso dos trabalhadores a previdência e assistência médica, 

sendo contemplados os trabalhadores urbanos registrados formalmente e parte dos 

trabalhadores rurais. O governo “alegava que a centralização de recursos poderia ser a 

alternativa para viabilizar o cumprimento do direito de assistência à saúde.” (CUNHA E 

CUNHA, 1998, p. 17). Porém, este mesmo autor ressalta que embora ocorresse um 

crescimento dos serviços médicos vinculados a Previdência, assim como os gastos com 

assistência médica, a demanda dos segurados por estes serviços ainda era elevada e crescente. 

Não se pode esquecer que este sistema ainda segregava parcela significativa da população que 

não atendia as suas demandas de saúde. Para além desse fato, ele aponta outra questão de 

grande atenção que é referente ao setor privado em expansão convivendo com este sistema de 

assistência ligado a previdência.  

Em 1978 cria-se o Sistema Nacional de Assistência e Previdência Social 

(SINPAS), que passa a reunir todos os serviços de assistência médica no Instituto Nacional de 

Assistência Médica a Previdência Social (INAMPS) os órgãos de pensões e aposentadorias no 

Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) e a administração dos recursos controladas 

pelo Instituto de Administração Financeira da Previdência Social (IAPS). Neste sistema 

ampliou-se a cobertura da previdência aos trabalhadores rurais e domésticos, “além de 

absorver as pressões por uma efetiva cobertura daqueles trabalhadores já beneficiados pela 

LOPS. Excetuando os trabalhadores do mercado informal, todos os demais eram cobertos pela 
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Previdência Social” (CUNHA E CUNHA, 1998, p. 18), a assistência médica também foi 

ampliada em relação a sua cobertura. Porém não se pode desconsiderar que uma grande 

parcela da população continuava a não ser contemplada por tais benefícios e assistência e o 

foco da atenção era individual e curativa em detrimento a saúde pública de caráter coletivo. 

O final da década de 70 e o início de 80 foram marcados pelo processo de 

redemocratização política aliado a precarização das condições de vida, uma vez que “o Brasil 

vivia um quadro político e econômico marcado por dificuldades no panorama nacional e 

internacional, caracterizado por um processo inflacionário e uma crise fiscal sem controle.” 

(CUNHA E CUNHA, 1998, p. 22).  Além disso, o quadro de retrocesso em relação a índices 

de saúde já antes estabilizados, bem como o índice de mortalidade infantil, considerando 

ainda as pressões de organismos internacionais gera uma necessidade de repensar as políticas 

de modo que ampliem seus serviços e acesso.  

Vale destacar ainda a realização da V, VI e VII Conferências Nacionais de Saúde, 

respectivamente em 1975, 1977 e 1979 que já vinham discutindo um/o Sistema Nacional de 

Saúde baseados nas discussões da Reforma Sanitária, que será apresentado adiante. Todo esse 

cenário, entre demais questões aqui não alcançadas, despertará e apontará para o sistema de 

saúde vigente no país, o Sistema Único de Saúde.   

 

1.2 REFORMA SANITÁRIA: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  

  

A reforma sanitária no Brasil foi inspirada na experiência italiana. Gohn (1989), 

assim como outros autores (BERLINQUER; TEIXEIRA E CAMPOS, 1988) atribuem as 

fortes influências dos pensamentos de Giovanni Berlinquer1 na vida acadêmica e profissional 

no país, considerando ainda que grandes conquistas da Reforma Sanitária Italiana datam de 

1986, “daquela que foi a última e mais ampla reforma dos serviços de saúde no mundo 

capitalista” (BERLINQUER; TEIXEIRA E CAMPOS, 1988, p. XI). Embora, Cohn (1989) 

considere a influência deste autor, ela refere-se que a configuração dos caminhos e influências 

                                                 
1 Nascido em 1924 na Itália, é médico sanitarista e bioeticista, teve longa vida acadêmica e autor de inúmeras 
obras na área da saúde. 
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tomadas para reforma sanitária no Brasil, tem forte relação com as tensões e antagonismos no 

interior do movimento que possuíam diferentes correntes políticas2.  

Todavia, estas considerações e o fato do cenário político e econômico tanto 

nacionalmente quando internacionalmente não fossem favoráveis aos ideários da Reforma, era 

um momento político de lutas pela redemocratização, no qual se unem e agrega força ao 

movimento de Reforma Sanitária (COHN, 2008). Paim (2009, p. 29) afirma que “Enquanto 

enfrentavam a ditadura e denunciavam o autoritarismo impregnado nas instituições e nas 

práticas de saúde, defendiam a democratização da saúde como parte da democratização da 

vida social, do Estado e dos seus aparelhos”. 

Os estudos iniciaram avaliações do Movimento de Reforma Sanitária geralmente 

apresentando seu surgimento a partir da década de 70, entendendo a Reforma como 

Movimento, uma vez que este “significa processo, fenômeno dinâmico e inacabado. Sendo 

um processo em curso e sem final predeterminado, demarcar seu início também é tarefa 

complexa” (COHN, 1989). Paim (1997) também faz uma consideração em seus estudos, que a 

reforma sanitária deve ser referida não só como movimento, mas também como proposta, 

projeto e processo. Ele avalia que os termos são pertinentes, uma vez que 

 

Reforma Sanitária é uma proposta que encerra um conjunto de princípios e 
proposições tal como disposto no Relatório Final da 8ª CNS. É também um projeto 

pois consubstancia um conjunto de políticas articuladas que requerem uma dada 
consciência sanitária, uma participação da cidadania e uma vinculação com as lutas 
políticas e sociais mais amplas. É ainda um processo porquanto a proposta 
formulada não se conteve nos arquivos nem nas bibliotecas mas transformou-se em 
bandeira de luta, articulou um conjunto de práticas, e teceu um projeto político-
cultural consistente enquanto prática social, tornando-se História. Trata-se, 
consequentemente, de um conjunto complexo de práticas (inclusive práticas de 
saúde) que integram a prática social. (PAIM, 1997, p. 20). 

 

Além disso, em Paim (2009, p. 31) “a Reforma Sanitária surge como ideia, ou 

seja, uma percepção, uma representação, um pensamento inicial. Vinculava-se de um lado à 

critica feita aos limites do movimento ideológico da medicina preventiva e, de outro, à busca 

de alternativas para a crise da saúde durante o autoritarismo”. Deste modo, constata-se que a 

Reforma pode ser conceituada como movimento, processo, projeto, proposta e ideia. 

                                                 
2 COHN, A. Caminhos da Reforma Sanitária. Lua Nova, São Paulo, n.9, p. 123-140, nov. 1989. 
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Encontramos na contribuição de Cohn (2009) a indicação do seu surgimento a 

união de, 

 

um conjunto de forças sociais e de intelectuais que se articulam com as forças 
políticas mobilizadas em prol do processo de democratização do país dos anos 70. 
Ele teve origem no meio acadêmico (nos Departamentos de Medicina Social, 
também denominados de Medicina Preventiva ou de Medicina Comunitária, das 
Faculdades de Medicina, e nas Faculdades de Saúde Pública), incluindo aí os 
estudantes de Residência Médica, nos profissionais da rede pública de saúde, nas 
organizações sindicais dos trabalhadores de saúde e do setor produtivo, nos setores 
da Igreja Católica progressista, e em Ongs, e demais organizações, algumas delas na 
origem dos partidos políticos que surgiriam no final daquela década. (COHN, 2008, 
p. 86) 

 

Pode-se afirmar que a luta do Movimento sanitário, pela Reforma buscava uma 

saúde e atenção ampla e democrática, que considerasse os diversos determinantes, não só no 

âmbito biológico, mas, também a implicações sociais que acometem a questão.  

Dessa forma, considerando o momento político do país, em meio a uma ditadura 

militar, marcado por um regime autoritário, tecnoburocrático, centralizador e com forte 

estímulo ao setor privado na área da saúde, é eminente o caráter contra hegemônico da 

Reforma Sanitária. Ainda neste contexto, ao fim da década de 60 e início da década de 70, o 

país foi atingido pela crise econômica internacional decorrente “tanto pelo choque do petróleo 

quanto pela retração das importações e do investimento internacional nas economias latino-

americanas” (LOBATO, 2000, p. 6-7). Tal autora ainda aponta que esta crise econômica 

gerou “recessão econômica, crescimento da dívida pública e, em especial, taxas progressivas 

de inflação” (p.6), culminando num impacto social que gerou a falta de credibilidade ao 

regime militar que tinha no crescimento econômico forte aliado. Em meio a estas questões e o 

momento social, de efervescência dos movimentos sociais reivindicatórios e sindicais, a 

Reforma Sanitária encontrou terreno fértil para discussão e implementação de alguns ideários 

da reforma.  

Teixeira (2009, p. 474) pontua algumas questões pertinentes de fortalecimento dos 

ideários reformistas neste momento históricos, que valem aqui expor: 

 

Nos meados da década de 1970, a luta pela democratização adquire novas 
características e estratégias. Antes confinada às universidades, aos partidos 
clandestinos e aos movimentos sociais, essa luta passa a ser localizada também no 
interior do próprio estado. Primeiramente, a partir das experiências inovadoras 
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desenvolvidas pelas prefeituras oposicionistas eleitas em 1974; em segundo lugar, 
no interior dos órgãos centrais, responsáveis pelas políticas sociais, buscando 
aproveitar a crise financeira e o modelo das políticas sociais para introduzir 
elementos de transformação; em terceiro lugar, há um fortalecimento das 
capacidades técnicas dos partidos políticos e do parlamento, que passam a tomar a 
problemática social como parte de suas plataformas e projetos de construção de uma 
sociedade democrática. 

 

Logo após houve a culminação da implementação do Sistema Único de Saúde em 

1990 posteriormente a promulgação da Constituição Federal de 1988. Para tanto é de 

relevante importância salientar, que embora esses marcos de conquista e concretização de 

ideários da Reforma Sanitária, ela ainda se põe como algo em processo e, por tanto, não 

terminado.  Contudo, é indiscutível que a Reforma Sanitária possibilitou ampliar o conceito e 

discussão de saúde e empregar na Constituição Cidadã muitos de seus ideários.   

 

1.3 A CONSTITUIÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: O SUS 

 

O Sistema Único de Saúde, o SUS, é fruto do movimento da reforma sanitária e, 

também, pode ser entendido como processo social em curso até os dias de hoje. Concretiza-se 

juridicamente através da Constituição de 1988, por meio do artigo 196, que diz que “A saúde 

é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Este artigo subsidiará, somente 

mais tarde, em 1990, a promulgação a legislação que institui o SUS, a lei 8.080 de 19 de 

setembro de 1990, que teve vetos referentes ao financiamento e ao Controle Social do então 

Presidente da República Fernando Collor de Mello.  

Em seguida, devido às pressões populares tornou-se necessária a promulgação da 

lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, dispondo quanto a participação da comunidade na 

gestão do SUS e a transferência intergovernamental de recursos financeiros para a política. 

Não é a toa que duas questões de suma importância foram vetadas na lei que regulamenta o 

SUS. Desse ponto partem análises no presente estudo, sobre a importância do caráter de 

participação social para construção desta política. Por tanto, será feita mais a seguir uma 

discussão que subsidie o processo de reflexão da dimensão política da constituição do SUS 

como política pública e como processo social e principalmente fruto da participação política 

de diversos atores para sua conquista.  
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Como descrito anteriormente, o SUS é fruto do movimento de reforma sanitária 

em curso desde os anos 70, temos como compreensão, assim como Mendes (1999, p. 45), que 

ele é “entendido como processo social em marcha, não se iniciou em 1988, com a 

consagração constitucional de seus princípios, nem deve ter um momento definido para seu 

término”.  

Ainda no início da reforma sanitária, como bem destaca Paim (2007), a reforma 

trazia duas ideias centrais para uma proposta de política de/e para saúde como “direito à saúde 

(conquistado e não como dádiva) e participação da comunidade (população organizada, 

profissionais e trabalhadores de saúde)” (p. 86).  

O momento político atravessado na década de 80, como já mencionado, marcado 

por crise econômica e social, contudo com fortalecimento e efervescência dos movimentos 

sociais também geraram terreno propicio para a discussão e envolvimento no debate da saúde, 

sendo pauta para refletir a partir das demandas da população, profissionais de saúde, teóricos 

da área entre outros, uma política de saúde que pensasse a seu respeito de forma mais ampla e 

democrática. 

 

A saúde, nessa década, contou com a participação de novos sujeitos sociais na 
discussão das condições de vida da população brasileira e das propostas 
governamentais apresentadas para o setor, contribuindo para um amplo debate que 
permeou a sociedade civil. Saúde deixou de ser interesse apenas dos técnicos para 
assumir uma dimensão política, estando estreitamente vinculada à democracia. Dos 
personagens que entraram em cena nesta conjuntura, destaca-se: os profissionais de 
saúde, representados pelas suas entidades, que ultrapassaram o corporativismo, 
defendendo questões mais gerais como a melhoria da situação saúde e o 
fortalecimento do setor público; o movimento sanitário, tendo o Centro Brasileiro de 
Estudo de Saúde (CEBES) como veículo de difusão e ampliação do debate em torno 
da Saúde e Democracia e elaboração de contrapropostas; os partidos políticos de 
oposição, que começaram a colocar nos seus programas a temática e viabilizaram 
debates no Congresso para discussão da política do setor e os movimentos sociais 
urbanos, que realizaram eventos em articulação com outras entidades da sociedade 
civil. (BRAVO, 2009, p. 95). 

 

Barbosa (2008) ainda remete como elemento contributivo, que com a discussão 

levantada nesse processo propiciou a implantação, em 1982, das Ações Integradas de Saúde 

(AIS). Iniciativa de descentralização, que reunia recursos das três esferas do Governo, já 

previa princípios de universalização, regionalização e hierarquização dos serviços. Essas 
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ações eram pautadas na prevenção com projeção de atenção primária de saúde. Além disso, 

ela expõe que, 

 

Ocorreram, nesse período, eventos importantes como as reuniões com os 
representantes de Secretarias Estaduais de Saúde de Minas Gerais, São Paulo, Rio de 
Janeiro e Espírito Santo; reuniões da Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência, reuniões específicas sobre os AIS e um grande Simpósio no qual foram 
discutidos assuntos sobre assistência à saúde numa perspectiva democrática, 
previdência para trabalhadores rurais e financiamento para saúde cujas conclusões 
traziam um diagnóstico da situação de saúde.” (BARBOSA, 2008, p. 59-60). 

 

Já existia um acumulo de experiência e discussões dentro do campo de saúde que 

na então VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, representou um marco para 

constituição do SUS, apontando propostas para sua composição pautadas principalmente nas 

discussões da Reforma Sanitária. Esta conferência foi precedida de outras em âmbito estadual 

e municipal contando com ampla participação. Paim (2007, p. 92) mostra que a Conferência 

Nacional foi estruturada sobre os eixos: “saúde como direito inerente à cidadania, 

reformulação do sistema nacional de saúde e financiamento do setor saúde”. Para as 

conferências e posterior participação nas mesas foram convidados teóricos especialistas, em 

sua maioria vinculados ao movimento de reforma sanitária. 

Paim (2007), eleva esta Conferência de modo a considerar que este acontecimento 

contribui para conquista de democracia, o que permitiu  

 

uma atenção maior para a opinião pública e  a mobilização e organização da 
população na defesa dos seus direitos. 
A consciência do direito à saúde ia sendo irradiada, progressivamente, para a 
população que passava a cobrar a sua garantia e a melhoria dos serviços. Dessa 
forma, estava lançado o projeto da Reforma Sanitária Brasileira, legitimado e 
sistematizado na 8ª CNS e formalizado, posteriormente, na Assembleia Constituinte. 
(p. 94) 

  

A VIII Conferência Nacional de Saúde resultou na implementação do Sistema 

Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS), que segundo Cunha e Cunha (1998, p. 21) foi 

uma “iniciativa de reformulação do sistema” para transição posterior ao SUS. O SUDS previa 

a estadualização dos serviços, passando-os do INAMPS para Estados e Municípios, para os 

autores supra citados, 
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Seu principal ganho foi a incorporação dos governadores de estado no processo de 
disputa por recursos previdenciários. Contudo, a estadualização, em alguns casos, 
levou à retração de recursos estaduais para a saúde e à apropriação de recursos 
federais para outras ações, além de possibilitar a negociação clientelista com os 
municípios. (CUNHA E CUNHA, 1998, p.21). 

 

No entanto, Mendes (1996) cita que a VIII Conferência Nacional de Saúde 

promoveu dois processos, o desdobramento imediato do SUDS pelo Executivo e outro no 

Congresso Nacional através da garantia da política de saúde na nova Constituição Federal 

pautada nas demandas da Reforma Sanitária que foram expressas na VIII Conferencia 

Nacional. Para este autor “O SUDS avançou para a descentralização estadualizada da saúde e 

da municipalização dos serviços. Ao mesmo tempo, no Congresso Nacional, construía-se, 

pelo consenso possível das forças sociais aí representadas, o desenho constitucional da 

saúde.” (MENDES, 1996, p. 49). Ele reforça, como já foi possível perceber até o presente, 

que o SUS já era “algo que vinha sendo discutido amplamente na sociedade há longo tempo e 

que, em determinado momento, no Congresso Nacional, adquiriu institucionalidade.” 

(MENDES, 1996, p. 50). 

Com a carta magna de 1988 a política de saúde passa a ser considera e pertencente 

ao tripé da seguridade social, estando aliada a Previdência Social e Assistência Social. Além 

desse status ela dispõe que a saúde tenha suas, 

 

ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada 
e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 
prejuízo dos serviços assistenciais; 
III - participação da comunidade. (CF, 1998, art. 198) 

 

Garantindo assim um novo sistema de saúde com nova forma de organização e 

gestão, tendo como princípios e diretrizes a universalização, equidade, integralidade e gestão 

compartilhada. Frente as políticas pertencentes a Seguridade Social (Assistência Social e 

Previdência Social) entende-se que o SUS é a política que contempla maior status de 

cidadania uma vez que a Previdência Social está ligada ao mundo do trabalho, em forma de 

seguro, a Assistência Social é “de quem dela necessitar” (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 

artigo 203) e a saúde é um direito universal.  
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O caráter de luta para conquista dessa política também deve ser ressaltado. 

Observando-se que as políticas contempladas em nossa Seguridade Social “os marcos de 

cobertura social que interferem na seguridade social no Brasil são diferenciados em conceitos 

e condicionalidades.” (SPOSATI, 2009, p. 174). 

Em contraponto às conquistas alicerçadas juridicamente através do SUS, balizadas 

na ampla discussão popular, a mesma legislação permite que “a assistência à saúde é livre à 

iniciativa privada” (LEI 8.080, art. 21), gerando um contrassenso às lutas da Reforma 

Sanitária e aos princípios afiançados.  

Tal contrassenso é condizente e fruto de uma política econômica vigente e em 

ascensão já nesta década, o neoliberalismo. Contudo como bem destaca Cohn (2008, p. 88) 

deve-se considerar a reforma sanitária e o SUS como “a derrota do modelo neoliberal”, uma 

vez quem vem no contra fluxo e sua proposta contraria o que estava globalmente em voga na 

época e que com todos os entraves e críticas ainda se sustenta num modelo econômico cada 

vez mais arrochado para as políticas públicas em detrimento ao capital privado.  

Considerando Sposati (2009, p. 182), não se pode deixar de mencionar as 

armadilhas para o SUS que se levantam através das ditas parcerias público X privada, com a 

prestação direta de serviços de saúde sendo geridos em espaços públicos por Organizações da 

Sociedade Civil tais como Fundações, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 

(OSCIPs), Organizações Sociais entre outras. Concordamos com a autora, que essa forma de 

gestão compromete o caráter de direito frente aos usuários da política pública. Considera-se 

ainda que esta discussão é ampla e fundamental na atualidade do SUS, porém pelo seu caráter 

denso e extenso não será aprofundada no presente trabalho.  

Os processos de implementação e efetivação do SUS passaram por inúmeros 

desafios que fragilizaram e/ou potencializaram o sistema de saúde, apontamentos estes que 

também não cabem nesta discussão, uma vez que é um debate extremamente amplo. 

Atualmente, embora alvo de muitas críticas nos serviços prestados, no financiamento, gestão 

entre outras frentes, o SUS também é cenário de inovações e conquistas. Esse caráter de 

participação na construção do SUS é de relevância para o alcance atingido até o momento e as 

fragilidades devem mostrar e lembrar a importância do movimento de reforma sanitária que 

não deve se dar por terminado com a conquista dos instrumentos jurídicos que foram as leis 

8.080 e 8.142. 
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1.4 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: UM MODELO PARA ORGANIZAÇÃO DO 

SISTEMA DE SAÚDE 

 

Existe no campo acadêmico uma discussão frente à terminologia da atenção em 

saúde entre Atenção Básica (AB), Atenção primária (AP) e Atenção primária à Saúde (APS). 

Há uma tendência internacional para Atenção primária, e o Ministério da Saúde no Brasil 

adota em seus documentos e secretarias o termo Atenção Básica. Uma das discussões gira em 

torno de que “ao mesmo tempo em que uns entendem “básica” vindo de base, fundamental, e 

não de básico, simples; outros interpretam “primário” como primeiro, principal, e não como 

elementar ou rudimentar.” (MELLO, FONTANELLA, DEMARZO, 2009, p. 205). A Política 

Nacional de Atenção Básica (2011) as consideram como sinônimos. 

Entende-se a Atenção Básica, no sentido da regulamentação que o Ministério da 

Saúde encarrega a este nível de atenção em saúde, como um cuidado prestado de alta 

complexidade e densidade envolvendo um trabalho e uma dedicação fundamental na rede de 

atenção e cuidados aos usuários do SUS, ainda mais quanto este órgão a elege como 

ordenadora da Rede de Atenção à Saúde (POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA, 

2011). 

Contudo como os escritos acadêmicos privilegiam a terminologia Atenção 

primária à saúde, optou-se por fazer uso desse termo, porém não foi vista como uma discussão 

fundamental frente ao debate e profundidade que a atenção primária carrega na sua história e 

cotidiano do cuidado e embora possa entender que estes não são sinônimos frente a uma 

discussão teórica, será usada como tal ao indicar a rede de atenção à saúde neste nível de 

atenção. Também será considerado ao mencionar sobre os serviços do município pesquisado 

ou legislações nacionais que utilizam o termo Atenção Básica, a fim de seguir a nomenclatura 

de origem. Mello, Fontanella e Demarzo (2009) baseados na Sociedade Brasileira de 

Medicina da Família e Comunidade explicam o uso do termo no meio acadêmico, 

 

atualmente observa-se uma crescente utilização dos termos AP e APS no Brasil, sem 
que haja uma explicação definida. Todavia, é notável sua coincidência com o 
amadurecimento acadêmico da medicina de família no país, o que faz pensar na 
influência de uma maior aproximação com a literatura internacional. Contribui, para 
esta visão, a nítida preferência da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e 
Comunidade pelo uso dos termos AP e APS. (MELLO, FONTANELLE, 
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DEMARZO, 2008, p. 209 apud SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DE 
FAMILIA E COMUNIDADE, 2006). 

 

A atenção primária em saúde surge a partir da experiência da Grã-Bretanha em 

seu seguro nacional de saúde na década de 1920, tendo Lord Dawson of Penn organizado os 

serviços de saúde em três principais níveis de atenção, sendo eles os centros de saúde 

primário e secundário e os hospitais-escolas, organizando assim uma base para regionalização 

e organização das necessidades de saúde da população. Este “arranjo teórico” de organização 

foi a base para os modelos de sistema de saúde em diversos países (STARFIELD, 2002, p. 

28). 

A trigésima reunião anual da Assembleia Mundial de Saúde, que ocorreu em 

1977, conhecida como “Saúde para todos no Ano 2000” foi considerada um marco importante 

para a atenção primária em saúde. Starfield (2002) relata que saiu como principal meta para 

os governos participantes “a obtenção por parte de todos os cidadãos do mundo de um nível 

de saúde no ano 2000 que lhes permitirá levar vida social e economicamente produtiva” 

(STARFIELD, 2002, p. 30). Tal meta fomentou uma série de atividades que impactaram a 

discussão da atenção primária. 

Logo em seguida, em 1978, a Conferência Internacional de Alma Ata, realizada 

pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) foi um “marco de influência nos debates sobre os rumos das políticas de saúde no 

mundo, reafirmando a saúde como direito humano fundamental” (GIL, 2006, p. 1172). Ainda 

nesta conferência foram enunciados os princípios da atenção primária (STARFIELD, 2002, 

p.31).  Foi formulado uma declaração com seus princípios confirmados na próxima reunião da 

Assembleia Mundial de Saúde de 1979, expondo os cuidados primários de saúde da seguinte 

forma: 

 

Atenção essencial à saúde baseada em tecnologia e métodos práticos, 
cientificamente comprovados e socialmente aceitáveis, tornados universalmente 
acessíveis a indivíduos e famílias na comunidade por meios aceitáveis para eles e a 
um custo que tanto a comunidade como o país possa arcar em cada estágio de seu 
desenvolvimento, um espírito de autoconfiança e autodeterminação. É parte integral 
do sistema de saúde do país, do qual é função central, sendo o enfoque principal do 
desenvolvimento social e econômico global da comunidade. É o primeiro nível de 
contato dos indivíduos, da família e da comunidade com o sistema nacional de 
saúde, levando a atenção à saúde o mais próximo possível do local onde as pessoas 
vivem e trabalham, constituindo o primeiro elemento de um processo de atenção 
continuada à saúde. (DECLARAÇÃO DE ALMA ATA, 1978, parágrafo VI). 
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Esta declaração elenca os cuidados prestados e organização que a atenção 

primária deve ter para atingir os objetivos de promover a saúde de todos os povos do mundo. 

Starfield (2002, p.31-32), faz uma análise das dificuldades de implementação do que é 

previsto na Declaração de Alma Ata em países industrializados, contudo, segundo Starfield 

(2002, p. 32, apud Vuori 1984) “muitas das metas específicas definidas em Alma Ata já foram 

alcançadas em países industrializados”. 

No Brasil, “no período anterior à criação do Sistema Único de Saúde (SUS), a 

Atenção Primária à Saúde representava um marco referencial para a organização dos serviços 

numa lógica que tinha como proposta ser uma das principais alternativas de mudança do 

modelo assistencial” (GIL, 2006, p. 1171).  

Algumas iniciativas já tinham sido experimentadas no Brasil anteriormente a 

implementação do SUS. Conill (2008) cita o Projeto de Saúde Comunitária Murialdo da 

Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul; Residência Multiprofissional em Porto 

Alegre; experiência em Medicina Comunitária; o Programa de Interiorização das Ações de 

Saúde e Saneamento (PIASS) já citado anteriormente; além de experiências municipais, 

citando as cidades de Niterói, Londrina, Campinhas e Lages (p.10-11).  

A Norma Operacional Básica de 1996 (NOB) redefine o modelo de gestão do 

SUS, já apontando o “Programa Saúde da Família como opção” (Gil, 2006, p. 13) e 

regulamenta o processo de descentralização.  Atualmente a política de atenção básica em voga 

é a portaria nº 2.488 de 21 de outubro de 2011 que afirma a Saúde da Família como 

“estratégia prioritária para expansão e consolidação da atenção básica” (POLÍTICA 

NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA, 2012, p. 22-23), além de elegê-la como 

reorganizadora da atenção básica no país (POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA, 

2012, p.54). 

O Saúde da Família, primeiramente intitulado como Programa – Programa Saúde 

da Família (PSF) foi criado em 1993 pelo Ministério da Saúde e implementado no ano 

seguinte, sendo posteriormente eleito como estratégia. A Saúde da Família já percorreu um 

tempo de experiência que culminou em avanços em índices de saúde para atenção básica, 

assim como em diversas críticas ao seu modelo, forma de “imposição” do governo federal 

entre outras, contudo infelizmente não será possível aprofundar o debate da Estratégia Saúde 
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da Família neste trabalho, mas é importante citá-la e considerá-la na discussão da saúde, ainda 

mais se tratando da atenção primária em saúde no Brasil.  

 



32 
 

CAPÍTULO II – POLÍTICA SOCIAL, CONTROLE SOCIAL E PARTICIPAÇÃO  

 

2.1       ESTADO, SOCIEDADE CIVIL E POLÍTICA SOCIAL: CONVERSAS 

INTRODUTÓRIAS 

 

Estado e sociedade se implicam de forma que ao falar ou conceituar certamente 

cita-se o outro. Pereira (2009, p. 135) menciona que “ambas as entidades têm particularidades 

e interesses próprios, embora interdependentes e, portanto, sem autonomia absoluta”. Ambos 

os conceitos, Estado e sociedade, são de caráter amplo e complexo. 

Para pensar o conceito de Estado, a autora indica quatro elementos que o constitui 

e são recorrentes nas definições dos diferentes teóricos. São eles o poder coercitivo; o 

território; a máquina burocrática e o conjunto de condutas e comportamentos que contribuem 

para manutenção de uma cultura política comum a todos que fazem parte daquela governança. 

Esta autora afirma que o Estado surge como instituição política e ascendente a partir do século 

XVII “quando adquiriu persona própria, separada da persona do governante e de influências 

religiosa” (PEREIRA, 2009, p. 135).  

Para Montaño (1999, p. 49) “o Estado é produto, é consequência, é uma 

construção de que se vale determinada sociedade para se organizar como tal”, sendo a 

sociedade moderna regida pelo capital, em sua análise, ela considera o Estado regido pela 

lógica do capital, “constitui-se num tipo privilegiado de organização dentro e a serviço da 

sociedade capitalista que o criou e o mantém”. 

Tanto Montaño (1999) como Pereira (2009) utilizaram-se de Gramsci para 

auxiliar pensar a relação do Estado e da Sociedade. Resgatando a diferenciação de sociedade 

política e sociedade civil, a primeira associada à função coercitiva e de dominação e a 

segunda “constituído por um conjunto de organismos e instituições de caráter privado que 

corresponde à função de hegemonia” (PEREIRA, 2009, p. 158). Nessa percepção a sociedade 

civil pertence ao Estado, contudo de forma ampliada, sendo necessário um mínimo de 

aceitação “um certo grau de consenso” (MONTAÑO, 1999, p. 50). 

Ainda Montaño (1999, p.50-51), irá ressaltar que 
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Historicamente, a falta de representatividade de um Estado de classe e a insatisfação 
popular levaram, por um lado, os setores sociais subalternos a se manifestarem e 
participarem por suas reivindicações e direitos. Por outro lado, o aumento 
progressivo da participação popular (e da cidadania) é incorporado também pelos 
setores dominantes que procuram impedir os avanços populares, a elite dirigente 
estabelecendo alianças com as novas forças sociais e revestindo-se de novos 
fundamentos de legitimidade. Assim, a participação, a cidadania e a democracia são 
utilizados tanto para legitimizar o poder, a dominação e o status quo quanto para 
lutar contra eles e contra as desigualdades sociais. 

 

Para o autor, no intuito de legitimar e perpetuar a lógica capitalista, o Estado 

incorpora a lógica democrática por via da ampliação da cidadania e dos direitos e benefícios 

trabalhistas. Sua contradição, segundo o autor não será a relação capitalismo e Estado, mas 

sim capitalismo e plena cidadania e democracia. Uma vez que Montaño (1999, p. 52-53) 

entende que o Estado e o capitalismo partem de um mesmo “processo histórico”, sua maior 

contradição será a ampliação da cidadania e direitos trabalhistas sem limites, uma vez que este 

é custoso e perigoso para o capital.  

Na história da relação Estado x Sociedade Civil assim como nas formas que o 

Estado vem dando respostas as demandas da sociedade, é inevitável realizar uma discussão 

referente às políticas sociais.  

A política social é tema de diversos autores e debates. Não se pode desatrelar tal 

discussão das questões políticas, econômicas e culturais (BEHRING, BOSCHETTI, 2011; 

FLEURY 2001) vigente na sociedade o que gera um debate e explanação longa e profunda. 

Entende-se a discussão da política social como constitutivo para o debate da participação e do 

controle social, tão logo objetiva-se trazê-la de modo que nos permita contribuição para as 

discussões futuras, não sendo objeto de aprofundamento.  

Concebe-se a política social numa perspectiva marxista, assim como pontua 

Behring e Boschetti (2011), analisando a política social  

 
como processo e resultado de relações complexas e contraditórias que se 
estabelecem entre Estado e sociedade civil, no âmbito dos conflitos e luta de classes 
que envolvem o processo de produção e reprodução do capitalismo, recusa a 
utilização de enfoques restritos ou unilaterais, comumente presentes para explicar 
sua emergência, funções ou implicações. (BEHRING, BOSCHETTI, 2011, p. 36). 
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Sendo assim, não se pode desconsiderar o modo de produção capitalista no qual 

estamos inseridos assim como suas condições de existência e contradições que geram para a 

sociedade. Além destes, a forma como Estado e Sociedade pensam e dão respostas a estas 

contradições e demandas que surgem dessa relação capital x trabalho.  

Ainda em Behring e Boschetti (2011) estas oferecem duas compreensões para 

política social no âmbito de sua funcionalidade à acumulação capitalista, que julgam não 

serem equivocadas, 

 

Pelo ângulo da economia, as políticas sociais assumem a função de reduzir os custos 
da reprodução da força de trabalho e elevar a produtividade, bem como manter 
elevados níveis de demanda e consumo, em épocas de crise. Pelo ângulo político, as 
políticas sociais são vistas como mecanismos de cooptação e legitimação da ordem 
capitalista, pela via da adesão dos trabalhadores ao sistema. (BEHRING, 
BOSCHETTI, 2001, p. 38). 

 

Porém, as autoras ressaltam que não se pode deixar de lado o fato de que as 

políticas sociais podem ser “centrais na agenda de luta dos trabalhadores e no cotidiano de 

suas vidas, quando conseguem garantir ganhos para os trabalhadores e impor limites aos 

ganhos do capital” (p.38). Sendo assim, tem-se que tomar um cuidado para não cair na 

armadilha de pensar na política social como solução para as desigualdades sociais 

desconsiderando as condições econômicas e políticas nas quais estão inseridas. Também há de 

se cuidar para não ignorar o caráter político e de luta que gera uma ofensiva as condições e 

expressões das questões sociais.  

A política social deve ser pensanda como processo social que “se gestaram na 

confluência dos movimentos de ascensão do capitalismo com a Revolução industrial, das lutas 

de classe e do desenvolvimento da intervenção estatal” (BEHRING, BOCHETTI, 2011, p. 

47).  

Pereira (2009, p. 23) parte da compreensão de que política social e Welfare State
3 

sejam a mesma coisa. Ela afirma que estes “constituiriam fenômenos equivalentes, surgidos 

nos fins do século XIX, em resposta a conflitos sociais adensados pelo avanço da 

industrialização e por uma progressiva conquista popular de direitos” (p.23).   

                                                 
3 Conhecido também como Estado de Bem Estar Social consiste no modelo estatal que possui intervenção do 
Estado junto ao mercado e garantia de proteção social.  
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Existe dissenso de teóricos referente a estes serem equivalentes ou não, porém não 

foi aqui objeto de estudo. Cabe entender que esta autora considera a política social como 

respostas a demandas sociais por meio de lutas e conflitos de classes,  

 

um componente ou produto, que é da velha e conflituosa relação entre Estado e 
sociedade, no marco das formações sociais de classe (não importam a natureza e a 
idade que tenham), vai sempre lidar com interesses opostos, já que ela resultou da 
pressão simultânea de sujeitos distintos (PEREIRA, 2009, p.28). 

 

 A autora avalia positivamente a política social ao considerar seus destinatários, 

que são quem demandam as necessidades sociais. Contudo, não desconsidera o enfrentamento 

necessário para alcançar as políticas conforme as demandas e necessidades em tempos de 

neoliberalismo no qual passa a ser o critério “custo/beneficio” o determinante das políticas e 

não as necessidades sociais (p.28-29).   

Ela chama atenção ainda para os riscos da conceituação de política social, uma 

vez que existem diversas conceituações o que “torna imperioso fazê-lo sob parâmetros não 

apenas científicos, mas também éticos e cívicos” (PEREIRA, 2009, p. 1650). A autora trás 

para discussão o caráter dos valores, perspectivas teóricas, ideologias e visões de mundo 

diversos e por vezes divergentes que implicam sua conceituação por diferentes autores, 

teóricos, ativistas ou até mesmo gestores e/ou lideres políticos. 

 

2.2 PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL  

 

A constituição de 1988 trouxe uma nova forma de se pensar a participação política 

da sociedade, através da participação da comunidade. Na área da saúde o artigo 198, a 

participação na comunidade ganha ênfase o ser considerada uma das diretrizes que organizam 

o SUS, juntamente a descentralização e o atendimento integral (CONSTITUÇÃO FEDERAL, 

1899). 

Para Krunger (2008) essa ênfase na participação da comunidade junto à gestão de 

políticas públicas se deve ao fato de que “a luta social pela democratização estava muito 

datada e marcada pela derrubada do regime ditatorial, portanto, o horizonte e o projeto 

societário daquelas pessoas era a democracia” (p.82). Vários debates e conceitos cercam essa 

discussão da participação da comunidade que a Constituição Federal prevê.   
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Ao se entender participação política como “cuidar das decisões sobre problemas 

de interesse da coletividade” (DALLARI, 1984, p.8) percebe-se a potencia e importância da 

garantia dessa participação na carta magna, assim como nas leis que a procedem.  

Na saúde, a lei específica é a nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, dispondo 

quando a participação da comunidade na gestão do SUS e a transferência intergovernamental 

de recursos financeiros para a política. No seu artigo 1º, esta lei elege duas instâncias 

colegiadas para cada esfera de governo, afim de garantir essa participação, são elas a 

Conferência de Saúde e os Conselhos de Saúde e no artigo 2º descreve os Conselho de Saúde:  

 

§ 1° A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos 
vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para 
a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder 
Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde. 
§ 2° O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado 
composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de 
saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da 
política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e 
financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. 
 

Esta forma de participação da comunidade é nomeada mais comumente na 

literatura como Controle Social, no entendimento de que a sociedade civil controle as ações 

do Estado. Eles podem ser considerados modelos de participação da sociedade para uma 

cogestão da política pública.  

Contudo ao se tratar da participação da comunidade no viés da participação 

política em prol dos ideários da reforma sanitária e das diretrizes e princípios do SUS, 

afiançados nas experiências de participação por lutas de direitos sociais vivenciados nos anos 

80, pode ser encontrado neles espaços de contradição.  

Kruger (2008, p. 81) realizará uma série de criticas a “crença” nas conferências e 

conselhos como instrumentos de participação e controle social. Para esta autora os integrantes 

de diferentes movimentos na luta pela democratização viam o caminho da lei como 

suficientes para a democratização e ampliação de direitos sociais; além desta crítica, ela 

aponta para a falta de cultura política de participação que esses modelos demandam, além de 

enfatizar a heterogeneidade da sociedade caracterizando como tais ideias baseadas numa 

perspectiva “basista” e “romântica”. 
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As críticas desta autora são importantes para pensar o processo de participação 

nestes espaços e da formação de participação política da história da sociedade brasileira. 

Porém é inegável o quanto participação política é atrelada e presente na política de saúde, 

como já mencionado no capítulo anterior.  

As instâncias previstas legalmente como modelo de participação, também não 

podem ser deslegitimadas, esta mesma autora além das criticas traçadas afirma o caráter 

democratizador destes espaços.  Ela afirma que,  

 

A implementação da diretriz constitucional de participação da comunidade para as 
políticas sociais não promoveu mudanças de paradigmas, mas abriu um espaço para 
os segmentos populares começarem a conhecer e debater a agenda pública estatal. 
Portanto, esse espaço tem que ser ocupado e qualificado com bases nos interesses e 
necessidades coletivas. O exercício dessa participação social enfrenta várias 
dificuldades, mas é certo que os Conselhos têm levado muitos gestores, nas três 
esferas de governo, a dividirem o poder, a prestarem contas e a não terem mais a 
exclusividade das decisões. (KRUGER, 2008, p. 89) 
 
 

Seu pensamento vem somar ao de Neves (2008, p. 14) que afirma que “esses 

novos espaços públicos irão representar a construção de uma cultura participativa com base 

em um processo de co-gestão com o Estado, no qual terão lugar a negociação e as disputas na 

política”. Outro autor que converge este pensamento é Mendes (1996, p. 55) que expõe que 

“ainda que, em muitos lugares, esses conselhos sejam motivo de distorções partidárias, 

clientelistas ou corporativas, o resultado global é positivo e aponta para um movimento 

democratizador na saúde, sem precedentes em nenhum outro espaço social da vida nacional.” 

 Entendem-se estes espaços como potencia para participação e ampliação de 

direitos sociais, porém também espaços de contradições, interesses e conflitos. Diferentes 

pesquisas apontam resultados que revela baixa participação e pouco poder de deliberação e 

efetivação das demandas destes espaços. Uma questão importante que Neves (2005) traz para 

a discussão e que põe em risco o caráter democrático e participativo desses espaços, já foi 

mencionado brevemente acima em Kruger (2008), é a despolitização da sociedade civil.  

 

O argumento central é que há uma despolitização da sociedade civil frente à cultura 
e à política em que existem traços não tão democráticos, colocando em risco a 
aposta participativa em torno dos chamados espaços públicos no Brasil [...]. 
Constatamos que se deve ter cuidado ao analisar o significado da participação e do 
poder de decisão dos atores dos novos espaços públicos em semelhante processo, 
uma vez que existe o risco dessa participação ser despolitizada no enfrentamento ao 
governo local com forte prática clientelista, de modo que se possa perder o conteúdo 
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crítico voltado para o campo dos direitos e da democracia universal (NEVES, 2005, 
p. 197). 

 

Ela afirma que na participação popular existiu uma idealização otimista do 

potencial democratizador “negligenciando-se aspectos tradicionais da cultura política 

brasileira.” (NEVES, 2005, p. 199). Outra questão importante que Neves (2005) ressalta é a 

ofensiva neoliberal na década de 1990, período que se inicia o “boom” de implementação 

desses espaços democráticos, 

 

Há, nessa década, um processo de institucionalização da participação, pela qual se 
reorganiza o cotidiano dos atores sociais no poder local, evidenciando a estreita 
relação entre democracia e cidadania, em que se tenta a construção de novos direitos 
e a ampliação dos espaços democráticos. Portanto, a participação é algo construído 
coletivamente e passo necessário na busca da cidadania. Contudo, o incentivo à 
participação da sociedade civil também sofre a influência do projeto neoliberal e 
coloca em risco o campo democrático popular” (NEVES, 2005, p. 209). 

 

Compartilhamos com esta autora, ao avaliar como necessário ter uma atenção e 

cuidado a se estudar a política e a participação. Ela enfatiza como dois “projetos políticos 

absolutamente antagônicos disputam e direcionam a ‘participação da sociedade civil’” 

(NEVES, 2005, p. 210), estes projetos políticos são o que ela denomina de democrático 

popular e o projeto neoliberal. Deste modo, pode-se ter uma sociedade civil que atua de forma 

propositiva numa perspectiva de cogestão ou uma sociedade civil associada e atrelada ao 

mercado (p. 210-211) “numa perspectiva mais liberal, conservadora e individual” (p.214).  

 

2.3  CONSELHOS DE SAÚDE E O CONSELHO LOCAL COMO INSTRUMENTO DE 

PARTICIPAÇÃO 

  

Os conselhos de saúde são previsto nas três esferas de gestão: municípios, estados 

e governo federal, conforme já mencionado sobre a Lei 8.142. Além desta legislação, na atual 

pesquisa tomamos ciência da resolução nº 333 do Conselho Nacional de Saúde, de 04 de 

novembro de 2003 que aprova as diretrizes para criação, reformulação, estruturação e 

funcionamento dos Conselhos de Saúde.  Essa resolução menciona os Conselhos Locais os 

considerando como que contribuindo para o processo de descentralização e como auxiliares 

dos Conselhos Municipais de Saúde em seu estabelecimento  
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O processo bem sucedido de descentralização tem determinado a ampliação dos 
Conselhos de Saúde que ora se estabelecem também em Conselhos Regionais, 
Conselhos Locais, Conselhos Distritais de Saúde, incluindo os Conselhos Distritais 
Sanitários Indígenas, sob a coordenação dos Conselhos de Saúde da esfera 
correspondente. O Conselho de Saúde consubstancia a participação da sociedade 
organizada na administração da Saúde, como Subsistema da Seguridade Social, 
propiciando seu controle social. (RESOLUÇÃO Nº 333, 2003, p. 4). 

 

Em consulta, através de e-mail, ao Conselho Nacional de Saúde, referente à 

legislação em âmbito nacional que embase a criação dos Conselhos Locais de Saúde, o 

mesmo nos encaminhou a Resolução 453/2012 e a Cartilha do Tribunal de Contas da União, 

informando que estes contém o tema importante para o presente estudo.  

A resolução 453/2012 aprova diretrizes para instituição, reformulação, 

reestruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde trazendo elementos novos frente a 

resolução 333, de forma a ampliar algumas discussões, porém este não cita os Conselhos 

Locais em seu texto. A cartilha “Orientações para conselheiros de saúde” (2010) do Tribunal 

de Saúde faz referências às legislações já mencionadas neste trabalho e realiza orientações 

acerca do Controle Social e das atribuições e competências dos Conselhos de Saúde. Em 

nenhum momento menciona os Conselhos Locais, citando o Nacional, Estaduais e 

Municipais, contudo parte-se da compreensão que tais orientações cabem também para estes 

espaços. 

A criação de Conselhos Locais de Saúde não é uma determinação legal, é 

opcional aos municípios e aos Conselhos Municipais de Saúde, como instrumento de 

ampliação da democracia e participação popular. Na presente pesquisa foi encontrado 

produções que faziam menção em relação à existência de Conselhos Locais em cidades como: 

 

• São Carlos/SP, denominados de Comissões Locais ou Conselho Gestor Local. Datam 

de 2000, regulamentados Pelo decreto 376 (BARBOSA, 2008; MUTUOKA, OGATA, 

2010);  

 

• Campinas/SP, denominados Conselhos Locais. Datam de final da década de 1980 e 

regulamentados por lei municipal (FERRAZ, 2009); 
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• Salvador/BA, denominado Conselho Local de saúde. Data de 2007 foi feito o relato de 

experiência da implementação do Conselho em uma unidade de Saúde da Família. 

Citam uma comissão eleitoral, porém não registram se houve algum instrumento 

jurídico na cidade que legisle sobre o Conselho Local (NOGUEIRA; LIMA; 

WOLFOVITCH; NASCIMENTO; LOPES, 2008); 

 

• Diadema/SP, denominados Conselhos Gestores de Unidade. Datam de 1992 e criados 

por Lei Municipal nº 1.211 (COSTA, 2012); 

 

 

É evidente que não existem somente essas experiências no Brasil em seus 5.564 

municípios, porém foram as produções que citavam esse instrumento de controle social, 

encontradas no decorrer da pesquisa. É possível observar que tais mecanismos já são 

utilizados há algum tempo, havendo experiências datadas de 1992, o que acarreta um acumulo 

e balanço desses arranjos participativos. A proliferação destes espaços, sugere que estes 

podem estar dando respostas às demandas de ampliação da participação popular.  

Na cidade pesquisada, Santos SP, os Conselhos Locais foram implementados 

através do Conselho Municipal de Saúde da cidade por meio de Resolução Normativa 

nº1/2006 (ANEXO III). Nesta resolução é mencionado que a criação dos Conselhos Locais de 

Saúde já eram demandas de Conferências passadas e decisão da 8º Conferência Municipal de 

Saúde e já lhe atribuiu caráter permanente (art.1).  

Assim como as legislações determinam esta resolução prevê a paridade contando 

com usuários do SUS (50%), gestores (25%) e representantes dos trabalhadores de saúde 

(25%) e estão destinados ao “acompanhamento, fiscalização, avaliação e controle da execução 

das políticas e das ações de saúde definidas na Conferência Municipal de Saúde, e 

subordinado ao Conselho Municipal de Saúde” (art.2). 

 Tendo como competências, tendo observadas as diretrizes do SUS: 

 

I - acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços e as ações de saúde prestados à 
população na área a qual pertence a Unidade Básica de Saúde (UBS); 
II - propor ao Conselho Municipal de Saúde de Santos - CMS medidas para 
aperfeiçoar o planejamento, a organização, a avaliação e o controle das ações e dos 
serviços da unidade de saúde; 
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III - solicitar e ter acesso às informações de caráter técnico-administrativo, 
respeitados os preceitos éticos e legais, econômico-financeiro e operacional relativas 
à unidade de saúde; 
IV - examinar propostas, denúncias e queixas a ele dirigidas, e encaminhar ao CMSS 
com suas sugestões; 
V - propor ao Conselho Municipal de Saúde de Santos - CMS estratégias de ação 
visando à integração do trabalho da unidade de saúde aos planos locais, municipais, 
regionais, estaduais e nacionais de Saúde, assim como a planos, programas e 
projetos intersetoriais; 
VI - elaborar e encaminhar ao Conselho Municipal de Saúde de Santos - CMS suas 
normas de funcionamento; 
VII - possibilitar à população amplo conhecimento dos dados e estatísticas 
relacionadas com funcionamento das unidades; 
VIII - prestar contas à comunidade semestralmente das atividades desenvolvidas. 
(art.10) 

 
Percebe-se que não difere muito das recomendações das legislações quanto as 

atribuições de um Conselho de Saúde, contudo direcionado a subsidiar o Conselho Municipal 

de Saúde em suas atribuições e contato direto com a população usuária do SUS, nos “limites” 

da Atenção Básica. 

 

2.4        A CIDADE DE SANTOS E SUA ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL NA 

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

 

Conforme dados oficiais4, a cidade de Santos estima uma população de 

aproximadamente 433.153 habitantes (IBGE, 2013 apud PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SANTOS). Ela foi fundada em 1546, sendo uma das cidades mais antigas do Brasil. Possui o 

maior porto da América Latina que gera a maior fonte de riqueza da cidade, tendo na pesca e 

no turismo outras importantes fontes da economia local. Está em 5º lugar como a cidade com 

melhor qualidade de vida pelos Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) da Organização 

das Nações Unidas (ONU).  

A cidade de Santos está localizada no Litoral paulista, próximo à capital 

(aproximadamente 72 km). A população da cidade está majoritariamente localizada na região 

insular da cidade (Chamada Ilha de São Vicente) embora esta seja de menor extensão 

territorial (39,4 km²) abrigando 99.2% da população frente a área continental que conta com 

271 Km² abrigando o restante da população. (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, 

2014). 

                                                 
4 Extraído do site da Prefeitura Municipal de Santos. Acesso em 14 de julho de 2014. 
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O Departamento de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Santos (DEAB) 

organiza suas intervenções dividindo o território em 04 grandes blocos: 

 

• Área Central Histórica/Área Continental e Ilha Diana; 

• Zona Noroeste; 

• Morros e;  

• Orla; 

 

Cada território tem características próprias e no DEAB cada um destes grandes 

territórios conta com uma coordenação.  

Observamos a Área Central/Histórica com grande concentração de moradias 

coletivas (cortiços) e uma população em sua maioria flutuante. A área continental que é 

constituída por dois bairros, Caruara e Monte Cabrão, além de alguns sítios mais afastados 

tem características mais rurais. Já a Ilha Diana é uma pequena Ilha com uma comunidade 

caiçara dita tradicional com população de aproximadamente 150 pessoas. Embora sejam 

territórios afastados e diferenciados o município definiu em sua reforma administrativa por 

aglutinarem em uma coordenação.   

A zona noroeste tem uma característica de periferia, uma vez que fica localizada 

na cidade por trás dos morros e um pouco afastada do Centro e da Orla. Tem uma população 

majoritariamente imigrante da Região Nordeste do país. Já a região da Orla embora tenha 

bolsões de pobreza, é majoritariamente configurada com prédios luxuosos e com população 

abastada. 

A região dos Morros, eleita por esse estudo como território a ter seus Conselhos 

Locais pesquisados, geograficamente é constituído por um grande morro que é dividido por 

bairros. Percebemos ainda mais no decorrer da pesquisa o quanto esse território é 

fragmentado em suas características tanto geograficamente, como no modo e dinâmica dos 

moradores e do poder público, na condução e forma de se relacionarem no cotidiano com este 

território. Contudo, os bairros que compõem os Morros possuem em comum uma população 

mais estática, com famílias que habitam este território a décadas. Alguns bairros são vítimas 

de forma mais agressiva do poder paralelo, com forte presença do tráfico armado com grande 
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violência. Os Morros possuem também uma população majoritariamente desfavorecida 

economicamente.  

Na cidade a rede de atenção primária à saúde, até o momento da pesquisa5, é 

composta por 19 (dezenove) Unidades Básicas de Saúde (UBS), 10 (dez) Unidades de Saúde 

da Família, além de 01 (um) Centro de Saúde e 02 (dois) Postos de Pronto Atendimento que 

compões essa rede que ficam dívidas da seguinte forma:  

 

Região da Orla – composto pelas UBS Gonzaga, Aparecida, Embaré, Ponta da 

Praia, Conselheiro Nébias, Campo Grande e José Menino/Pompéia; 

 

Região do Centro – composto pelo Centro de Saúde Martins Fontes, as UBS 

Valongo e Vila Mathias, o P.S. do Porto, e as USF do Centro Histórica com duas equipes - 

Paquetá e Vila Nova, além da unidade da Ilha Diana, que é um posto avançado da USF Centro 

Histórico, e a USF Caruara e Monte Cabrão, que estão situadas na parte continental de Santos 

e, embora sejam uma seção única, estão em espaços físicos distintos, fato decorrente da 

distância geográfica e das peculiaridades dessa região da cidade; 

 

Região da Zona Noroeste – composto pelas UBS Alemoa/Chico de Paula, Bom 

Retiro, Jardim São Manoel/Piratininga, São Jorge/Caneleira, Radio Clube, e as USFs Areia 

Branca I e II, Piratininga e Castelo I, II, III e IV.  

 

Região dos Morros – composto pelas UBS Jabaquara, Marapé, Nova Cintra, São 

Bento e as USF Santa Maria/Vila Progresso (com duas equipes), José Menino, Penha e Monte 

Serrat. 

 

 

                                                 
5 Até o fim deste trabalho (agosto 2014) a Atenção Básica do município permanecia com esta configuração. 
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CAPÍTULO III: CONSELHOS LOCAIS DE SAÚDE: DESTRINCHANDO OS DADOS 

 

3.1 CAMINHOS PERCORRIDOS: A METODOLOGIA E O CAMPO 

 

A metodologia de trabalho é essencial para o processo de toda pesquisa, uma vez 

que deve possuir um caminho e rigor metodológico para a validade de seus resultados e a 

caracterização destes como ciência. No entanto, no caso da presente pesquisa, não é intenção 

fazer da metodologia o foco, entendendo e trazendo a contribuição de Demo (2012), 

 

É um erro superestimar a metodologia, no sentido de cuidar mais dela do que de 
fazer ciência. O mais importante é chegarmos onde nos propomos chegar, ou seja, a 
fazer ciência. A pergunta pelos meios de como chegar lá é essencial também, mas é 
especialmente instrumental. Somente metodólogos profissionais fazem dela sua 
razão de ser, principalmente o filósofo da teoria do conhecimento. Mas, para o 
cientista em geral, é apenas disciplina auxiliar. (DEMO, 2012, p. 19). 

 
Esta pesquisa fez uso de abordagem qualitativa, uma vez que acredita-se como 

legitima para dar repostas aos objetivos. Deste modo concordamos com Minayo (2012) 

quando afirma que: 

 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se ocupa, nas 
Ciências Sociais, com um nível de realidade que não pode ou não deveria ser 
quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das 
aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. Esse conjunto de fenômenos 
humanos é entendido aqui com parte da realidade social, pois o ser humano se 
distingue não só por agir, mas por pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações 
dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com seus semelhantes (MINAYO, 
2012, p. 21). 
 

Esta pesquisa fundamentou-se no materialismo histórico dialético, considerando 

ainda a contribuição de Minayo (2010): 

 

o materialismo histórico representa o caminho teórico que aponta a dinâmica do real 
e da efervescência de uma sociedade. Por sua vez, a dialética refere-se ao método de 
abordagem da realidade, reconhecendo-a como processo histórico em seu peculiar 
dinamismo, provisoriedade e transformação. (MINAYO, 2010, p. 105-106). 
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E ainda DEMO (2012), ao tratar da dialética que acredita “ser a metodologia mais 

correta para as ciências sociais, porque é aquela que, sem deixar de ser lógica, demonstra 

sensibilidade pela face social dos problemas” (DEMO, 2012, p. 85). 

Considerando Gil (2011), esta pesquisa é um estudo de campo e, como proposta 

de análise dos dados nos baseamos na análise de conteúdo explanado por este autor com base 

em Laurence Bardin.  Este método tem em sua teoria as fases de pré-analise; exploração do 

material; e tratamento dos dados, interferência e interpretação de análise.  

Nesse sentido, executamos dois momentos, uma fase exploratória com o propósito 

de obter informações quanto ao atual funcionamento do Conselho Local, além de outros 

dados pertinentes para elegibilidade para segunda fase, através de visitas às unidades de 

saúde. O segundo momento foi de aprofundamento qualitativo por meio de entrevistas, após 

selecionar os sujeitos que atingiam os critérios de inclusão e exclusão delimitados.  

Na primeira fase, contatamos as 08 (oito) unidades de saúde que compõem a 

atenção primária no território dos Morros, sendo possível realizar visita em apenas 07 (sete) 

destas. Para realizar as visitas efetuamos contato telefônico, com o objetivo de articular junto 

ao gestor da unidade o agendamento da visita. As 08 (oito) unidades, contam com 06 (seis) 

gestores, uma vez que 03 (três) USF compõem uma seção única que possui equipes distintas, 

porém um único gestor responsável. Apesar de ter sido possível contatar todos, em algumas 

situações encontramos certa dificuldade, pois algumas equipes não se sentiam seguras em 

receberem a pesquisadora para falarem do Conselho Local.  

Em alguns casos as equipes não sabiam onde se encontravam as atas dos 

conselhos, entre outras questões desta ordem. Além disso, como os gestores têm uma rotina 

de agenda fora da unidade, em reuniões, capacitações e afins, vivenciamos por vezes 

dificuldades para encontrá-los na unidade e assim fazer uma primeira aproximação, além da 

necessidade de conciliar as agendas do gestor e da pesquisadora.  

Nossa intenção foi fazer uma primeira aproximação, para apresentação dos 

objetivos da pesquisa, além de coleta no Livro Ata. Desta maneira, a proposta apresentada era 

que, no mesmo dia da visita, a coleta de dados já fosse iniciada. Isto foi um facilitador, já que 

de modo geral o material era separado previamente, e o gestor nos aguardava para 

conversarmos sobre o conselho.  
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Conforme a coleta de dados era realizada, em alguns casos, por conta da 

organização do Livro Ata, era necessário esclarecer algumas dúvidas com o gestor. Muitas 

vezes não estavam claras algumas informações, tais como dia da eleição e quais os 

conselheiros eleitos.  Além disso, verificou-se a ausência de algumas atas, não arquivadas ou 

registradas, entre outros problemas.  

A realização dessa visita era específica, conforme a dinâmica da unidade, havendo 

a necessidade, por vezes, de regressar até 02 (dois) ou 03 (três) dias para coleta do material 

proposto. Somente uma unidade não pôde ser visitada, após alguns contatos e três 

agendamentos, desmarcados pela pesquisadora ou pela gestora. Na última tentativa, o Livro 

Ata estava guardado em um armário trancado, e cuja chave estava com a gestora, que não 

estaria na unidade no dia da visita.  

Este acontecimento aponta para a questão do acesso às atas, o que foi recorrente 

nas visitas. A fim de equacionar essa dificuldade, a gestora desta unidade propôs o envio do 

Livro Ata à outra unidade de saúde, de mais fácil acesso, para que fosse possível fazer a 

coleta, o que foi prontamente aceito e realizado. O levantamento de dados desta fase foi 

realizado através de instrumento próprio específico para essa coleta (ver APÊNDICE I). O 

instrumento privilegiava informações referentes ao dia da primeira ata; quando se dava a 

primeira eleição; os dias e horários das reuniões, assim como as possíveis alterações; os 

conselheiros eleitos; os dias que foram realizadas as reuniões até  o momento; número de 

participantes e o registro das principais queixas, sugestões e discussões que constem em ata; e 

por fim um campo para observações. Ao final da coleta nas atas, o resultado da sistematização 

era mostrado ao gestor, que fazia esclarecimentos pertinentes e uma cópia destes dados era 

deixada com a unidade de saúde. 

Essas informações serviram de subsidio para elegibilidade dos Conselhos a serem 

entrevistados. O critério para a segunda fase, a entrevista, era que o Conselho Local estivesse 

tendo reuniões sistemáticas, ao menos nos últimos quatro meses da visita em campo6, já que 

por legislação o CLS deve se reunir ordinariamente uma vez por mês. Os dados também nos 

orientaram em relação aos possíveis entrevistados, considerando os critérios de inclusão e 

exclusão descritos a seguir.  

                                                 
6 A fase de visitas as unidade e coleta na atas foram realizadas de 20 de junho de 2013 até 29 de agosto de 2013. 
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O processo de visita às unidades de saúde foi muito rico para a pesquisa, pois foi 

possível levantar dados pertinentes à consecução de nossos objetivos, além de ter propiciado o 

conhecimento do território de forma mais próxima em relação a sua geografia. Pudemos ainda 

ter tido contato com as dificuldades enfrentadas pela equipe e comunidade nos serviços de 

saúde e perceber relatos coletados em atas no dia-a-dia dentro da unidade. Possibilitou 

também identificar questões da visão de diferente profissionais referente ao Conselho Local e 

a participação da comunidade.  

Foi de extrema relevância poder participar de uma reunião de Conselho Local no 

dia de eleição para nova gestão, e assim perceber as impressões, falas e posturas que 

trouxeram grandes contribuições no processo de reflexão e análise desse trabalho. Em todo 

processo da pesquisa fizemos uso de diário de campo, espaço que registramos os processos 

realizados e impressões da pesquisadora.  

Para um aprofundamento qualitativo, após conclusão da fase exploratória, 

partimos para segunda fase, caracterizada pelas entrevistas semiestruturadas com os 

sujeitos/atores da pesquisa. Realizamos previamente entrevista piloto, concedida por 

conselheiro representante dos usuários, de um Conselho Local de Saúde de outro território 

que não era o proposto da nossa pesquisa. Após as adequações dos instrumentos iniciamos o 

processo de entrevistas (ver APÊNDICE II).  

Definimos cinco categorias para entrevista, elencadas abaixo. Nossa pretensão era 

por uma amostra dentro dos critérios de inclusão e exclusão, de até três atores aleatórios por 

unidade apta. Porém na fase exploratória nos deparamos no total de oito unidades, apenas 

duas estavam com reuniões periódicas nos últimos quatro meses da visita. Desta maneira, 

optamos por entrevistar as cinco categorias de atores nestas duas unidades.  

Considerando que os Conselhos Locais de saúde de Santos são formados 

legalmente a partir de uma tríade de representação, conforme resolução normativa 01/2006, 

constituído por 25% (vinte cinco por cento) de gestores, 25% (vinte e cinco por cento) de 

profissionais da saúde e 50% (cinquenta por cento) de usuários do SUS, o que corresponde 

atualmente a 01 (um) gestor da unidade; 01 (um) profissional de saúde da unidade, e 02 (dois) 

representantes da comunidade local. 

Por outro lado, consideramos que os usuários das unidades de saúde (UBS e USF) 

e os profissionais do SUS, que não estavam atuando como conselheiros teriam muito a 
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contribuir com dados de nossa pesquisa. Desta forma, consideramos estes indivíduos como 

atores envolvidos neste cenário, e passaram a ser também foco de entrevistas.    

Explicitamos assim as cinco categorias de atores considerados na pesquisa: 

 

� Os Conselheiros: representados por usuários, gestores da unidade e profissional de 

saúde; 

� Profissional de saúde que não esteja atuando como conselheiro; 

� Usuário da unidade de saúde que não esteja como representante no conselho; 

 

Consideramos ainda: 

 

Critérios de inclusão: 

 

� Da unidade: pertencer ao território da Região dos Morros de Santos/ SP; 

� Quando conselheiro (gestor, profissional de saúde e usuário): ser conselheiro da gestão 

em vigor até 2013;  

� Quanto profissional: estar atuando junto à equipe por no mínimo 01 (um) ano; 

�  Quando usuário do serviço: ter participado pelo menos uma vez da reunião do 

Conselho Local. 

 

Critérios de exclusão: 

 

� Da unidade: não estar sendo realizada reunião ordinária do Conselho Local a mais de 

04 (quatro) meses consecutivos; 

� Quando conselheiro (gestor, profissional de saúde e usuário): estar ausente das 

reuniões do Conselho Local por mais de 03 (três) encontros consecutivos; 

� Quando usuário de saúde: ser morador da comunidade local a tempo inferior a 01 (um 

ano); 

 

Foram realizadas 10 (dez) entrevistas7, todas com mulheres entre 26 e 63 anos 

com exceção de um entrevistado homem. Foi necessário descartar uma das entrevistas, uma 

                                                 
7 As entrevistas foram realizadas de 12 de agosto de 2013 até 30 de setembro de 2013. 
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vez que o representante dos profissionais de uma unidade não estava participando das 

reuniões há mais de um ano. Por outro lado, esta entrevista não pôde ser substituída, pois a 

profissional que acompanhava os encontros não havia sido votada como representante para o 

conselho.  

É importante frisar que a gestão do Conselho Local tem duração, conforme 

resolução, de 02 (dois) anos. Sendo assim, tivemos o cuidado de observar se a gestão em 

vigor era pertencente à primeira gestão dos Conselhos Locais, pois as entrevistas deveriam ser 

realizadas com os conselheiros que participaram na primeira gestão, que geralmente foi até o 

ano de 2013.  

Salientamos que os entrevistados da categoria dos usuários e trabalhadores que 

não são conselheiros foram indicados pelo gestor da unidade, observando apenas se já 

participaram de alguma reunião do Conselho Local, informação que poderia ser constatada 

através das listas de presença no Livro Ata. Compreendemos que a unidade está mais próxima 

à comunidade e, desta maneira, o gestor ficaria a vontade para indicar alguém que fosse mais 

próximo e vivenciasse a experiência do Conselho Local.  

Além disso, o gestor tem uma dimensão das alternativas de sujeitos a serem 

entrevistados, considerando-se os critérios de inclusão e exclusão propostos. Outro fator é que 

esta forma de seleção poderia evitar algum desconforto frente à unidade, à equipe e à 

comunidade. Por todos os motivos expostos, optamos por esta indicação, que entendermos ter 

sido estratégica para a pesquisa. 

A pesquisa previa ainda visita ao Conselho Municipal de Saúde (CMS) de Santos, 

com propósito de identificar a forma e o entendimento da articulação que este estabelece com 

os Conselhos Locais. Esta ação buscava conhecer a história da idealização dos Conselhos 

Locais, sua implementação, os fluxos internos entre ambos (CMS e CLS) e as percepções e 

perspectivas frente ao nosso objeto de pesquisa. Sendo assim foi realizada mais uma 

entrevista naquele local, independente das cinco categorias descritas acima.  

Destaca-se que esta visita e entrevista no CMS foi realizada após todas as etapas 

no território dos Morros. Foi realizado contato telefônico junto ao CMS e solicitado uma 

entrevista semiestruturadas. Um conselheiro representante dos usuários, que pertence ainda a 

Secretaria Executiva, e participa do Conselho Municipal desde o ano de 1995, concedeu-nos 
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uma entrevista e nos informou que ele participou da idealização, implementação e construção 

das resoluções que gerem os Conselhos Locais.    

Todas as entrevistas ocorreram em sala privada nas unidades de saúde, sendo a 

entrevista do CMS na sede do mesmo, também em sala reservada, com intenção de gerar 

maior comodidade e conforto ao entrevistado. Uma entrevista ocorreu na residência do 

entrevistado conforme solicitação do mesmo. Todas foram gravadas, o fator do sigilo foi 

considerado e todos os participantes receberam Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), e foram informados sobre os objetivos da pesquisa e da possibilidade de retirar o 

consentimento a qualquer momento e deixar de participar da pesquisa, assim como as demais 

condições que constam no termo correspondente (ver APÊNDICE III). Todos concordaram 

voluntariamente em participar da pesquisa. 

O projeto de pesquisa foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da SMS 

de Saúde de Santos e aprovado em 13 de maio de 2013 (ver ANEXO I), e submetido ao 

Núcleo de Bioética da Universidade Federal de São Paulo – campus Baixada Santista, tendo 

sido aprovado em 28 de junho de 2013 (ver ANEXO II), sob o número do parecer 319.769, 

atendendo às normas da resolução 196 de 10 de outubro de 1996 do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS), que regulamenta as pesquisas envolvendo seres humanos. 

Buscamos o auxilio da profissional de biblioteconomia da UNIFESP – Campus 

Baixada Santista da Biblioteca Central na busca bibliográfica nos bancos de dados. Através da 

Bireme8 foi possível encontrar 13 (treze) arquivos, e nos Periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior9 (Capes), 200 (duzentos) artigos. Destes, após 

avaliação dos resumos, foram aproveitados 06 (seis) artigos da Bireme e 04 (quatro) artigos 

da Capes.  

  

3.2        EXPLANAÇÃO DAS PRIMEIRAS ANÁLISES REALIZADAS 

 

Para avaliação dos dados, revisitamos todo o material coletado e elencar as 

categorias predominantes em conformidade com os objetivos da pesquisa. Os apontamentos 

do diário de campo e as situações que eram predominantes nas falas eram postas em conta. 

Além da análise das entrevistas consideramos as informações extraídas nas coletas em atas.  
                                                 
8  Biblioteca virtual em saúde, em www.bireme.br;    
9  Em: http://www.periodicos.capes.gov.br  



51 
 

Foi utilizado o recurso MS Office, por meio do Word e tabelas no Excel para organização e 

avaliação das categorias.  

Para preservar a identidade das unidades e sujeitos, identificamos as unidades pela 

letra “U”, seguida por um número: “U1, U2, U3...” até o número 08 (oito), total de unidades 

com dados coletados. Os sujeitos entrevistados foram identificados por um sistema de letras 

associados às unidades que estão vinculados, apresentando-se da seguinte forma: letra “G” - 

os representantes dos gestores; letra P- profissionais da área; letra S - usuários; letras SN - 

usuários que não estão como representantes nos conselhos e letras PN, para profissionais que 

também não estão como representantes. Demonstrando como exemplo a sigla “U1- PN” para 

profissional da área que não compõe como conselheiro a gestão do conselho na Unidade 1. 

Em relação à entrevista concedida pelo representante do Conselho Municipal de Saúde de 

Santos, utilizaremos a sigla RCMS.  

 

3.2.1 O PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DOS CONSELHOS LOCAIS DA REGIÃO 

DOS MORROS 

  

O CMS optou para o processo de implementação dos Conselhos Locais nas 

unidades de Saúde, a realização do que eles chamam de “Projeto Piloto”. Nas unidades de 

atenção primária de Santos, a primeira unidade que teve a experiência dos Conselhos Locais, 

com objetivo de posteriormente servir de modelo para as demais unidades, encontra-se no 

território pesquisado. Esta unidade é a que denominamos de Unidade 3 (U3), que teve sua 

primeira eleição em 29 de setembro de 2008. Depois deste “Piloto”, o processo de 

implementação nas demais unidades desse território se deram entre outubro de 2010 à 

setembro de 2011. Distribuindo-se da seguinte forma: 

 

• Unidade 8 em 10 de outubro de 2010; 

• Unidades 6 e 7 em novembro de 2010; 

• Unidade 1 em dezembro de 2010; 

• Unidades 5 e 2 no mês de abril de 2011 e; 

• Unidade 4 em setembro de 2011. 
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Juridicamente, Santos optou por criar os Conselhos Locais de Saúde através de 

Resolução 1/2006 do Conselho Municipal de Saúde, que foi publicado 17 de agosto de 2006 

(Ver ANEXO III), contudo só em março de 2008 o CMS emite a Resolução 02/2008, 

convocando e orientando o processo de Eleição dos Conselhos Locais (Ver ANEXO IV), 

tendo sido eleito o primeiro CLS só em setembro e os demais bem depois, iniciando-se em 

final de 2010, como mencionado.  

Essa distância nos períodos revela que não foi um processo fácil em sua 

organização e construção gerencial e política. Segundo o representante do CMS em gestões 

anteriores do Conselho Municipal, em determinada composição da secretária executiva a 

proposta de implementação de Conselhos Locais de Saúde não teria sido aceito: 

 
Eu já vinha querendo fazer quando eu não era da Executiva ainda. Tinha uma 
executiva que era um pessoal assim meio confuso, coisa e tal e eu queria implantar 
isso aí, aí eles se negavam a fazer, coisa e tal, então eu aproveitei na ocasião quando 
eu vim pra Executiva a propor isso pro Conselho, e o Conselho aceitou, e muito 
bem! (RCMS). 

 

Tais questões nos apontam para um direcionamento político nesse processo de 

implementação que foi demorado. Esse direcionamento gera uma não legitimação deste 

espaço dos Conselhos Locais que ocasiona resultados que fragilizam o processo de 

participação e de controle social e serão melhor discutidos nas análises seguintes.  

A escolha para os primeiros Conselhos Locais da Cidade, segundo o representante 

do CMS, foi contemplar Regiões distintas da Cidade, e assim a U3 foi contemplada. 

Considerou-se também a avaliação feita pelo CMS de que ela é uma unidade de saúde com 

bom vínculo com a comunidade local e o fato dela ter uma história de boa participação e 

articulação para promover os interesses coletivos da Comunidade.  

 

O [U3] foi escolhido aleatoriamente, até porque é um local... é isso que eu to te 
falando, é um local que já tem um vínculo com a população. Você chega na 
policlínica do [U3] você vê as pessoas chamarem pelo nome, e os funcionários 
chamarem pelo nome.  (RCMS). 

 

Este representante relata que a intenção de criação do Conselho Local surgiu ao 

observarem que muitas queixas e reivindicações que usuários realizavam, eram de ordem 

organizacional de âmbito local. Ele refere sobre um caso que presenciou junto a outros 

conselheiros em visita a uma unidade, em que os moradores reclamavam que a caixa d’água 
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permaneceu destampada após manutenção. Com auxilio de moradores que estavam presentes 

no momento, resolveram a questão colocando a tampa no lugar.  

Esse episódio teria despertado ao CMS a possibilidade de questões de ordem local 

serem cuidadas, no sentido de fiscalização e auxilio, pela própria comunidade. Acreditando 

que a presença de um conselho de saúde dentro da unidade de saúde poderia promover maior 

vínculo e convivência entre gestores, profissionais de saúde e usuários, 

 

Nós detectamos que os problemas das policlínicas eram tão irrisórios às vezes. [...] 
Então eu vi, que são soluções práticas, se os usuários da policlínica, se interessarem 
na manutenção da policlínica se torna um pouco mais viável a coisa, néh?! E 
policlínica é um local que é característica, não é como um P.S. néh?! Um P.S. ele 
não tem população própria, ‘eu necessito eu vou pro P.S.’ que é o atendimento de 
urgência e emergência, policlínica não, e especialidade não, são três coisas 
diferentes, então, o que que aconteceu, nós falamos, se os usuários juntamente com 
os trabalhadores, e juntamente com o gestor da policlínica se reunir uma vez por mês 
e falarem ‘oh, poh! A gente ta tendo um problema’ ‘qual o problema?’  ‘poh! 
É os seguinte, aquela farmacêutica ela ta, toda vez que eu venho pegar 
medicamento, eu já vi ela maltratar isso... já vi’ a diretora da policlínica ta ali pra 
isso! Então ela vai tomar providência, vai chamar a farmacêutica juntamente com as 
pessoas que foram envolvidas, vamos solucionar esse problema, ele te ofendeu, ela 
te ofendeu, vamos solucionar. ‘Olha o bebedouro ta quebrado’, ‘vamos resolver esse 
problema’, faz uma reunião, mete uma ata manda pro Conselho que eu vou falar pro 
Secretário, ‘secretário, eles não podem passar sede lá não secretário’ néh?! (RCMS) 
 
Porque assim, a intenção de fazer o Conselho Local é voltar aquele vínculo, você 
chegava numa policlínica, você era chamada pelo nome, todo mundo de conhecia, 
coisa e tal, e esse vínculo população com policlínica, hoje você vê uma falta de 
humanização lá dentro. Primeiro que os funcionários não param nas policlínicas, um 
é transferido não sei pra onde... então você perde o vínculo com a população, néh?! e  
não é interesse, você perde o vinculo, você perdeu tudo. (RCMS). 

 

Conforme constatado na pesquisa, foi assim que intencionaram a criação desses 

espaços dentro das unidades de saúde. Para que pudesse garantir um canal direto para 

usuários, profissionais e gestores conversarem e definirem a questões da unidade que fossem 

possíveis nesta gerência.  

Após a criação do CLS na unidade 3, o representante do CMS expõe que o 

Conselho passa a debruçar-se na formulação de um regimento interno dos CLS, partindo das 

questões surgidas nos CLS implementados nessas três unidades de saúde “piloto”. Somente 

após a construção deste regimento interno iniciaram o processo de implementação nas demais 

unidades. Contudo, não foi encontrado registro desse documento nas unidades pesquisadas, e 

os únicos documentos encontrados referentes aos CLS foram as legislações em forma de 
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Resolução mencionadas a cima. Foi solicitada cópia desse regimento, porém até fechamento 

deste trabalho este não havia sido disponibilizado.  

 

Só que a gente em Santos, só existia na [U3] foi o único lugar que começou e que 
tinha dado certo em ter o Conselho Local, aí depois tiveram que implementar em 
todas as unidade néh! Então, ou seja, houve a implementação aqui.  (U2 – G) 
 
Então, enquanto nós fomos fazendo lá, nós fomos arrumando o regimento, 
entendeu? ‘Olha, o que que ta bom aí? O que que ta ruim aí?’ aí ele iam falando e a 
gente ia arrumando. (RCMS). 

  

Quando se iniciou o processo de implementação nas demais unidades, foi 

realizado um Encontro com todos os gestores das Unidades de atenção primária à Saúde. Este 

encontro foi promovido pelo Departamento de Atenção Básica da SMS, e se tinham intenção 

posteriormente de realizar uma capacitação para todos os Conselheiros eleitos, porém esta 

capacitação não ocorreu até então,  

 

Eu lembro que eu fui numa atividade lá na secretaria que até foi a [gestora do 
DEAB] na época fez um encontro, e que daí ela falou um pouco do conselho local 
explicou mais ou menos a função dos conselheiros e tal, foi uma reunião com as 
chefias, eu lembro que teve isso, foi muito bom, néh?! Ela deu umas explicações 
claras tal, muito bom! Apesar de não ser o suficiente eu acho, mas foi muito bom. 
Foi um começo. O que eu entendi é que aquilo era um começo, tanto que até ela 
falou que provavelmente teria capacitação no conselho municipal até para os 
conselheiros representantes da população, então, só que até agora não aconteceu. 
(U1 – G). 

  

Depois de ocorrido as eleições, uma leva de questões surge, e estas serão 

analisadas e avaliadas com mais atenção, a fim de responder os anseios desta pesquisa. Os 

usuários e profissionais da saúde entrevistado relatam seus primeiros contatos, e 

conhecimento da existência de Conselho Local a partir das Eleições nas unidades, 

 

Eu lembro que a gente teve uma reunião, e a gente foi convidado, foi informado e 
foi convidado, com um pessoal da secretaria que veio na unidade, convidou a 
população e foi. Foi implantado isso aí e o pessoal seu prontificou, sei lá ... pegou os 
documentos necessários e teve a votação. (U1 – S) 

 

 Alguns não tinham conhecimento do Conselho Local, tanto de sua existência 

enquanto mecanismo de controle social, assim como da existência do CL na unidade de saúde 

pesquisada.  
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3.3 ANÁLISE DA ORGANIZAÇÃO DAS REUNIÕES - QUANTO DURA UM 

ENCONTRO?  

 

Considerando os momentos distintos de eleição e implementação dos Conselhos 

Locais nas unidades, para realizar análises de algumas questões encontradas nas atas durante a 

coleta de dados, foi utilizado gráfico comparativo, como recurso auxiliar. De 2008, ano de 

eleição do primeiro Conselho Local dos Morros, até 2013, ano da pesquisa de campo, foram 

eleitos os anos de 2011 e 2012 para estes gráficos comparativos que seguem. 

 

Gráfico 1- Número de Encontros e Participantes por Unidade no Ano de 2011 

 
FONTE: Livra ata de cada unidade envolvida na pesquisa. 
Obs.: A Unidade 2 implementou o Conselho Local em abril, a Unidade 4 em setembro e Unidade 5 inicia em 
abril de 2011. Sendo assim, não há como fazer qualquer comparativo nos meses anteriores. Importante frisar 
que, em alguns meses, consta o registro da ata na unidade, porém não consta a lista de presença. Desta forma, 
mesmo existindo o conteúdo das atas, não foi possível registrar o número de participantes.  

 

É possível constatar que os conselhos das unidades que tiveram um número de 

participantes de forma mais constantes foram as unidades 2 e 7. Porém, ao avaliarmos através 

das atas, na Unidade 7, foi possível observar uma boa articulação do Conselho Local com a 

comunidade, Associação de Moradores e a Rede intersetorial. Já a Unidade 2, que participou 

da fase de entrevistas dessa pesquisa, até o momento da coleta realizava suas reuniões 

juntamente com o grupo de Hiperdia10 nos grupos com os insulinodependentes da unidade.  

                                                 
10 Programa do Ministério da Saúde para cadastramento e acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos no SUS. 
Este programa é executado pelo Município pesquisado. 
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Esta situação gerou um número de participantes considerável em relação às outras 

unidades, porém os usuários afirmaram não saber que se tratava ainda de reunião do Conselho 

Local. Eles não tinham a compreensão daquele momento como um espaço de Controle Social, 

e sim um local de cuidados em saúde nas questões da hipertensão e da diabetes. Até mesmo a 

conselheira entrevistada, representante dos usuários, não sabia que estava participando dos 

encontros11 como conselheira. Ela acreditava que participava por conta das ações educativas 

com a equipe de enfermagem e nutrição.  

 

Ah... Aceitei, eu pensei que só ia ser naquele dia. Ai eu participei naquele dia, 
entendeu? Eu vim outras vezes, mas era assuntos que não me interessava, eu não me 
interessava, porque se ainda fosse igual do, da nutrição, é, mas... eles falavam até, 
eles até falam, mas é especificamente para quem tem diabetes. (U2 – S). 
  
Não sei, eu nunca participei, nunca ouvi falar néh! Realmente o quê que era, quando 
ela faze a reunião lá, foi para falar que ia ter essa reunião, que ia tirar alguns 
participantes da reunião para fazer parte do grupo, para ir nas reuniões. (U2 – SN). 

 

A U1 consegue ter uma constante de encontro e oscila pouco o número de 

participantes, os dias que tiveram maior número as pautas eram relacionadas a festa de 

aniversário da unidade que articulou a comunidade no processo de produção do evento e o CL 

foi parceiro. Também foram pautas questões pertinentes a toda comunidade, tais como a 

questão do lixo e do transporte público. Porém, não encontramos uma relação entre número 

de participantes e pauta de reunião, uma vez questões similares foram pautadas em dias com 

menor número de participantes.  

No gráfico, é interessante observar como em alguns encontros o conselho 

consegue mobilizar certo número de participantes, mas, logo após, não mantém a rotina das 

reuniões ou número de pessoas. Até mesmo na Unidade 3, que o CLS existe há mais tempo, 

não há uma constante, embora, quando se reuniam, é a que mobilizou o maior número de 

participantes em relação às demais. Os meses com maior número de participantes foram os 

meses de junho e outubro. Em junho foi realizado eleição e em outubro a pauta era divulgação 

de campanhas educativas e queixas sobre marcação de consultas de especialista e falta de 

remédio. Pautas como estas já tinham sido presentes em outros momentos, o que nos aponta 

para uma possível potencial no processo de divulgação, que acreditamos que foi fortalecido 

para eleição e também na possível eminência da medicação e do especialista pautados.   

                                                 
11 Utilizamos o termo encontro neste trabalho, como o ato do Conselho Local se reunir.  
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A Unidade 6, cujo conselho foi implementado em 2010, não teve nenhuma 

reunião no ano de 2011. Os conselhos das demais unidades, embora com muita oscilação, 

ainda conseguiram se organizar para se encontrar algumas vezes em 2011. Houve muitos 

meses, por vezes seguidos, sem reuniões. Além disto, sentimos a falta do registro das atas 

e/ou registros informando a não realização da reunião por falta de quórum.  

 
 
 

Gráfico 2 - Número de Encontros e Participantes por Unidade no Ano de 2012 

 
FONTE: Livra ata de cada unidade envolvida na pesquisa. 
Obs.: No caso das atas de janeiro a abril de 2012 da Unidade 1, a gestora informa que ocorreu a reunião, contudo 
as atas não foram localizadas até o fim da fase exploratória, logo, seus conteúdos não foram coletados.  
 

 

No decorrer de mais um ano, a análise dos gráficos revela que não houve 

estabilidade do número de participantes nas reuniões, assim como na periodicidade de 

encontros, inclusive apresentando de forma geral uma queda. Esse ano permaneceu como no 

ano anterior, com muitas reuniões sem quórum ou sem registro de atas.  

As unidades que conseguiram ter uma constância de reuniões e números de 

participantes são as Unidades 1 e 7. Em relação à Unidade 1 isso não fica aparente no gráfico, 

pois segundo a gestora, as atas dos primeiros meses do ano, não foram localizadas, mas as 

reuniões teriam ocorrido. Por outro lado, a Unidade 7 que durante os dois anos aqui 

apresentados, conseguiu ter uma constante de encontros e participantes, mas a partir de 

outubro de 2013 também deixa de se reunir. 
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É importante frisar ainda que estas unidades (1 e 7), tiveram em alguns meses o 

cuidado de realizar a reunião em outro momento, no caso da reunião não poder acontecer no 

calendário proposto, por qualquer motivo. Observamos que isso também ocorreu na Unidade 

5. O que revela um cuidado com esse espaço de encontro, e interesse em sua manutenção. No 

entanto, isso não foi constatado nos demais conselhos. Dando sequência, foi constatado que a 

Unidade 8, deixou de realizar as reuniões em 2012, e em contraponto, a Unidade 6 que em 

2011 não realizou nenhuma reunião, em 2012 conseguiu realizar cinco encontros.  

A Unidade 4, que foi a última a ser implementada, em 2012 não realizou nenhuma 

reunião, constando todas como sem quórum. Em registro, desde junho de 2012 aguardavam 

nova eleição. A gestora informou que essa desarticulação e falta de reuniões se deu por conta 

da não adesão da comunidade local. Ela apontou ainda outros fatores relevantes, como a troca 

de coordenação da região e falta de possibilidade do Conselho Municipal de Saúde 

comparecer e acompanhar a unidade para realização de nova eleição, alegando estarem 

sobrecarregados.  

Um fato que despertou atenção ocorreu em novembro de 2012 na Unidade 5. Este 

encontro atingiu uma representação nunca conseguida anteriormente, tendo sido uma reunião 

extraordinária. A pauta, segundo a ata, era a saída de uma médica querida pela comunidade. 

Todavia não consta nas atas posteriores o desencadeamento desta pauta. A coordenadora da 

Região acordou de levar a discussão para a SMS e dar um retorno para a comunidade, porém 

não há mais nenhum registro posterior a sequência do encaminhamento sobre o caso.  

Após esta reunião, uma boa representação da comunidade, o Conselho Local 

realizou outra reunião no mês seguinte, onde o assunto anterior não foi pautado, e houve uma 

menor presença da comunidade e foi apresentada para o conselho a nova chefia da unidade. 

Depois desta última reunião até o fim da pesquisa de campo, este Conselho Local não se 

reuniu mais.  

Nas outras duas reuniões que tiveram quorum neste ano, uma a reunião foi 

realizando junto ao grupo de hiperdia, com intenção de garantir o quórum, contudo registra na 

ata que embora houve algumas questões discutidas a reunião se ateve as questões do 

programa de hiperdia. A outra reunião que teve quórum foi uma nova composição do CL, 

porém não tem registro de eleição. 
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Em outras unidades foi possível observar nas atas que, principalmente quando 

ocorre troca de chefia e profissional de enfermagem, seja por substituição definitiva, férias ou 

licença, tem-se uma tendência à descontinuidade do trabalho12. Foram coletadas em atas de 

diferentes unidades, situações em que a reunião não aconteceu quando a gestora não pôde 

estar presente. Isso tudo aponta para uma reflexão que deve ser feita.  

Nesse sentido cabe registrar que o Conselho Local deve ser um espaço autônomo, 

não podendo ficar vinculado ou referenciado a apenas um sujeito, seja ele da unidade ou do 

conselho. Todos devem se responsabilizar pela periodicidade e garantia do espaço de 

discussão, que se dá neste modelo através das reuniões mensais.  

Apenas duas unidades (U1 e U2) tiveram reuniões nos últimos quatro meses da 

visita da pesquisadora. Cabe informar que a U1 é possui a estratégia de saúde da família e a 

U2 modelo tradicional UBS. Constando a Unidade 1 com realização de reuniões todos os 

meses e a Unidade 2 apenas nos meses de janeiro e abril. Além destas, a Unidade 3 também 

conseguiu realizar reuniões nos meses de fevereiro, março e abril de 2013, não constando ata 

das reuniões que deveriam ter acontecido dos meses de maio a agosto, e assim não cumprindo 

os critérios de inclusão13. 

Avaliamos que o Conselho Local ainda não conseguiu solidificar uma rotina de 

encontros, discussões, sistematizações, horários, etc. da ordem de organização, periodicidade 

e identidade desse espaço junto à unidade e comunidade, que se apresentaram de forma 

decrescente no período aqui exposto. Desde o processo de implementação, ao analisarmos a 

região como um todo, e não os conselhos individualmente, notamos que estes espaços foram 

se perdendo no contexto da unidade de saúde, talvez da própria comunidade dos Morros, e até 

mesmo dentro da gestão da SMS. 

Vale registra que não entendemos o número de reuniões e de participantes como 

indicador de participação ou de controle social de uma forma isolada. Contudo o espaço do 

encontro nas reuniões previstas pela legislação vigente, são espaços privilegiados para o 

diálogo e debate necessários no processo de gestão compartilhada. Assim como as discussões 

a serem travadas nestes espaços. Desta forma, essa análise nos dá uma direção para outras 

                                                 
12 Contudo é um dado, que embora indique uma leitura da realidade seria irresponsável fazer aqui uma relação de 
causa e efeito. 
13 Optamos por não fazermos o gráfico de 2013, pois a pesquisa de campo foi ao fim do primeiro semestre. 
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análises, que foi o que tentamos alcançar neste tópico e nos subsidiar para as análises 

seguintes.   

 

3.4       SENSOS E CONTRA-SENSOS: AS CONQUISTAS E AS FALTAS OBSERVADAS 

NO PODER DO ENCONTRO 

  

Foram analizadas as atas das oito unidades pesquisadas pertencentes ao território 

dos Morros. Na leitura e coleta dos dados foi observado quando os encontros não são 

constantes como já discutido acima. Foi possível notar na análise do conteúdo das discussões 

das atas que apenas duas unidades (U1 e U7) conseguem realizar uma discussão com a 

comunidade para além das questões do serviço de saúde.  

Estas unidades realizaram articulação com outros equipamentos e lideranças 

locais. Inclusive a U7 teve participação de representantes de equipamentos como a 

Companhia de Engenharia de Tráfego (CET); unidades de saúde vizinhas, Centro de 

Referência da Assistência Social (CRAS), Associação de Moradores de bairro, Secretaria 

Municipal de Educação (SEDUC), entre outros. Essa articulação é extremamente positiva, 

uma vez que questões da comunidade que acometem a saúde vão além das questões da 

unidade de atenção primária.  

Outras unidades tiveram questões mais amplas da comunidade levantadas, 

contudo o Conselho Local não teve poder de articulação ou nas atas não foi possível observar 

um avanço no sentindo de pensar caminhos de forma coletiva para equacionar as questões 

levantadas em reuniões. Somente nestas duas unidades observamos este movimento. 

 Entendemos esse movimento de articulação intersetorial de extrema relevância 

para atenção primária e os CLS. Partimos da compreensão da necessidade do trabalho em 

rede, e que a unidade de saúde de atenção primária não é capaz de cuidar sozinha de todas as 

demandas da comunidade.   

Alguns entrevistados entendem que algumas das demandas não são de 

competência do CLS, o que de certa forma têm razão, contudo o CLS pode ser um 

instrumento de mobilização não necessariamente de resolução imediata de assuntos que saem 

do escopo da unidade, ou assuntos de saúde diretamente. A saúde coletiva engloba questões 
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mais amplas do que somente as biológicas, considerando as questões psicossociais. O trecho a 

seguir demonstra a interpretação por parte da gestora,  

 

então vieram pessoas aqui, pra discutir assim, coisas absurdas, tipo: ‘você não vai 
tomar providência pra tirar o mato que ta no terreno do lado?’ escuta, tava gente da 
regional aqui, ta?! A regional pode ver isso, não sou eu que tenho que ver isso, 
primeiro, porque isso aí é da CDHU, é do Estado, pra construir habitação, e porque a 
regional não entra em contato com CDHU pra alguém vir limpar o terreno? Néh? 
Então vieram criar confusão, a gente pode repassar informação, a gente repassa, os 
problemas, não tem problema nenhum, a gente pode repassar, a gente fala pra 
regional, oh, tem isso pra fazer, mas não fazem. Então assim, não participam.  (U2 – 
G). 

 

Eu não sei te dizer assim muito porque quem tem mais contato com a secretaria é a 
[gestora] néh?! Mas assim, a gente tem um problema de território que é um território 
indefinido se é nosso ou do (U2) que isso tem sido discutido em quase todas as 
reuniões do Conselho, inclusive com morador de lá, que ele participa, ele é da 
associação de lá e participa porque é um dos maiores interessados, néh? E a gente 
tem passado pra secretaria isso acho que mais de um ano e não tem tido resposta, 
mas também não é a boa vontade da secretaria, néh?! Acho que é aquela hierarquia, 
néh?! Não depende deles néh?! O processo ta bem devagar, a gente fica até maio 
sem saber o que dizer pro morador porque ... mas tudo que não cabe a nós a gente 
repassa pra ele néh?! Esse retorno é meio devagar.  (U1 – P) 
 
Que a gente, reclamara qualquer um pode reclamar, néh?! Mas tem que ser uma 
coisa mais certa mesmo, se é aquela reclamação ela é plausível? Às vezes não é, as 
vezes a pessoa fala sem saber como funciona o SUS néh? (U1 – NP) 
 
Meu interesse no começo, como eu falei no começo, era criar caso! Era cutucar a 
unidade, mas eu, no decorrer do período eu percebi que o pessoal da unidade, é o 
que menos tem culpa. Eles não tem culpa, porque eles não podem passar pelos 
chefes deles. Você trás o problema, você expões o problema. Que que eles vão 
fazer? Eles vão expor pra chefia, e as respostas que é dada pra eles é que eles vão 
passar ... você não pode levar, se não dá conta. A população pode mas eles não. Esse 
é o limite! (U1 – S) 
 

 

É importante frisar que compreendemos que na atualidade a atenção primária é 

chamada para muitas frentes, e as equipes para atender tais demandas são reduzidas14. Porém 

também não se pode esquecer que o CLS é um coletivo e que este é autônomo ao serviço de 

saúde. Ele deve trabalhar em conjunto não só entre os membros eleitos, mas com a 

comunidade de abrangência da unidade de saúde.  

Das oito unidades com atas avaliadas somente em três foi possível notar um poder 

                                                 
14 Atualmente, considerando que Estratégia de Saúde da Família é a organizadora da atenção básica, o Ministério 
da Saúde orienta para o atendimento de até 4.000 habitantes uma equipe mínima composta por 01 médico 
generalista, 01 enfermeiro, 01 auxiliar de enfermagem e até 06 agentes comunitários. Quando tiver equipe de 
saúde bucal conta ainda com 01 dentista, 01 auxiliar de consultório dentário e 01 técnico de higiene bucal. 
Maiores informações consultar http://dab.saude.gov.br/atencaobasica.php.  
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de articulação com a comunidade para utilizar recursos da própria comunidade em prol do 

atendimento e serviço de saúde, foram as U1; U3 e U7, sendo a U3 de forma mais tímida. 

A U7 relata nas atas as conquistas, frutos da articulação intersetorial e da 

participação da comunidade e equipe da unidade de saúde. Como exemplo, o CLS percebia a 

necessidade de uma demarcação para ambulância no “campinho”. Como a comunidade que a 

unidade atende, sua geografia é composta de muitas escadarias e vielas, existe próximo a 

unidade um espaço onde os moradores que possuem carros, assim como profissionais da 

prefeitura estacionam seus veículos, o “campinho”.  

Contudo, por ser o único espaço para estacionar, está quase sempre com as vagas 

ocupadas. Isso gerava uma apreensão e temor caso existisse a necessidade de emergência e 

ambulância não ter como acessar o território. Outra preocupação era com a velocidade das 

motos e carro em frente a escola municipal e a falta de hidrante para emergências. Estas 

demandas com articulação e cobrança do CLS da U7, foram todas sanadas pelos 

equipamentos competentes. Além de outros relatos extremamente interessantes que pudemos 

observar a importância do CLS no processo de conquista.  

A U1 foi a que mais fez do Conselho Local um articulador do território, 

conseguindo espaços alternativos para realização de atividades de grupos extramuros; 

realização de festa de aniversário da unidade com apoio e doações do comércio local, 

atividades culturais com artistas do território para se apresentar no dia da festa entre outras 

atividades. Também obtiveram sugestões de terrenos para construção da nova unidade entre 

outras formas de articulação em que o CLS foi parceiro do serviço de saúde.  

 

“Eles se envolveram muito, o conselho local se envolveu bastante na festa da 
unidade, foi bem legal, assim, eles super se envolveram, sabe?! Tem uma 
conselheira a [...] que ela faz parte da pastoral da criança, então a gente usou a igreja 
pra fazer um monte de coisa, ela ajudou. O próprio [conselheiro] ajudou um monte 
de coisa depois até entregou uma cartinha, maior bonitinha, entregou uma cartinha 
parabenizando, e tal! Então eu achou que eles se envolveram bastante com isso, é 
bem legal.” (U1 – G). 
 

Partimos da compreensão que esse movimento do Conselho com a Unidade de 

saúde é rico e propicia o processo de mobilização e integração dos usuários com equipe e 

gestores. Foi possível perceber ganhos concretos com a intervenção do CLS. Deste a 

instalação de um simples ar condicionado ou bebedouro na unidade de saúde, até experiências 

como estas descritas acima, das unidades U1 e U7. 
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Vale frisar ainda que o CLS é o coletivo e não deve haver relação de 

superioridade ou coisas do gênero. O encontro desses atores no espaço do Conselho Local 

promove um grande potencial, no qual observamos algumas conquistas e avanços. A fala de 

uma profissional que não está como conselheira reflete um pouco esta integração que deve 

existir, 

 

No caso, se eu fosse! Assim, como profissional eu acho que é um momento legal 
para os munícipes virem fazer, não só reclamar, mas dar as sugestões, idéias, néh?! 
Eu já participei de algumas que até mesmo um dos conselheiros, eles deram umas 
idéias legais, néh?! Que eu fiquei assim, eu fiquei até surpresa, porque às vezes a 
gente acha que a pessoa não tem instrução, não pode dar idéia? Lógico que pode, 
néh?! e as vezes até mais do que a gente que trabalha aqui e vê o dia a dia, néh?! o 
que precisa, o que não precisa, então eu já participei de algumas reuniões que eu 
fiquei até surpresa com alguns moradores reivindicando algumas coisas que eu acho 
que  ninguém tinha pensado nisso, néh?! Eu achei interessante.” (U1 – NP). 
 
 

As atas analisadas descrevem em sua maioria, questões referentes à dinâmica 

(fluxos, horários, funcionamento) dos serviços e atividades oferecidas pela unidade. As 

reuniões também são utilizadas como canal de divulgação de campanhas e orientação de 

questões/doenças tais como a dengue etc. É recorrente queixas e/ou elogios à equipe. Poucos 

são os episódios de solicitação de alteração da dinâmica ou processo de trabalho da Unidade, 

tais como mudança de horários de grupos, solicitação de grupos educativos, mudança de 

horário das próprias reuniões do CLS, etc.  

Há ainda muitas reclamações quanto a infra-estrutura dos equipamentos, 

solicitação de instalação de ar-condicionado, toldos, ampliação de espaços etc., e comumente 

solicitação de ampliação de equipe para atendimentos, solicitação de especialistas, reclamação 

pelo final de contrato de profissionais que desejavam que permanecessem no quadro de 

funcionários etc., além de queixas referentes a fornecimento de medicações. 

Algumas demandas os conselheiros identificam que conseguem contribuir e 

melhorar o serviço, 

 

Eu acho que está melhorando a cada dia, questionavam muito a respeito de médico, 
a gente já conseguiu aumentar a quantidade de médico. A medicação que eles 
questionavam muito conseguimos melhorar. Então eu acho que se todo mundo se 
unir a força fica maior e consegue melhorar a situação. (U2 – NP). 
 
Ah, normalmente são rotinas da unidade que o pessoal questiona a respeito de 
horário de abertura da farmácia, que eles acham que tem que ser um horário. Antes 
era um, a gente conseguiu expandir um pouquinho mais o horário, porque fazia falta 
para os pacientes que entravam mais cedo no trabalho e as vezes não conseguiam vir 
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buscar a medicação.  Acho que a gente consegue, conversando a gente leva os 
problemas e a gente tenta chegar em uma solução comum néh! (U2 – NP). 
 
Eu vou citar um exemplo que você vai ... vai ficar até... a instalação de um ar 
condicionado aqui nessa unidade, aqui no verão ninguém conseguia ficar dentro 
nessa sala aqui, a mulherada vinha fazer o preventivo, um calor, quente, aqui era 
quente, era abafado, muito abafado,  então foi aí, foi que ...abaixo assinado pedindo 
pra que  instalasse, aí chegou a conclusão do que? Que o material tava comprado 
mas teria perdido o tempo de instalação devido a demora, caducou, então não foi 
instalado porque na compra teria um tempo pra instalação e esse tempo caducou, 
então o aparelho estava guardada porque não podia ser instalado que a... parece que 
a unidade não tinha gente apta pra instalar (...). Depois o pessoal pegou no pé e ta lá 
montado, o ar condicionado instalado. (U1 – S) 
 

No entanto, apesar destes avanços observados no espaço do CLS e algum 

amadurecimento pelos atores envolvidos, o CLS ainda está muito aquém da sua capacidade de 

propiciar uma gestão compartilhada e o controle social defendido na luta da reforma sanitária, 

dos movimentos em prol da saúde coletiva e da participação cidadã.  

Embora reconheçam a importância do trabalho do CLS e as conquistas, entendem 

ainda que existam muitos limites e que só a participação na esfera do CLS não garante as 

conquistas almejadas, 

 
Não quando fala não resolve nada, é força de expressão. Porque resolve com 
cinquenta anos, com dez anos, com cinco anos, tu começa a falar hoje, daqui cinco, 
seis anos que vão começar a dar um espaço se você ficar pisando ali, aqui estamos a 
quatro anos pedindo um consultório dentário. Já tem projeto, já tem projeto, mas só 
tem projeto, tem projeto mas nunca faz. (U1 – S). 
 
Então, eu acho que o conselho local, ele ta muito aquém da sua capacidade, eu acho 
que até a gente discuti algumas coisas, mas é muito pouco, eu acho que a gente 
poderia ampliar, discutir muito mais, propor muito mais, néh?! E, eu acho que tem 
muito potencial, tem muito potencial, mas ainda ta bem pequeno, eu acho que não ta 
no seu desenvolvimento pleno, sabe?! Acho que pode melhorar muito, muito, muito. 
(U1 – G). 

 

Outra pauta recorrente principalmente nas U1; U5 e U715 é a acessibilidade até a 

unidade, principalmente se tratando de gestantes, idosos e pessoas com mobilidade reduzida. 

Pela geografia do território dos morros, algumas ruas de acesso são extremamente íngremes, o 

recurso utilizado pelos moradores é o transporte alternativo (vans) que geram um custo que é 

oneroso para algumas famílias. Uma solução que é levantada pelos conselheiros é um 

transporte fornecido pela Prefeitura (kombis) nos horários de atividades da unidade, serviço 

este que relatam já ter existido em tempos passados. Outra solução levantada são unidades 

                                                 
15 Acredita-se que não foi pauta recorrente da U6 por esta só ter realizado seis encontros, dentre estes um para 
eleição não havendo pauta.  
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com estruturas físicas mais adequadas em locais de mais fácil acesso para maioria da 

população referenciada naquelas unidades. Porém em nenhuma reunião foi dado um retorno 

da possibilidade de acolherem as soluções sugeridas pelo Conselho Local.  

Constata-se que pouco das demandas solicitadas foram acatadas pela gestão. Foi 

observado fortes argumentações frente às demandas levantadas pelos usuários. Muitas das 

pautas são contra argumentadas principalmente pela gestão local. O que percebemos que pode 

tornar o espaço do Conselho Local também um espaço educativo, no sentido de compreender 

melhor a política nacional de saúde suas diretrizes e programas. Pode ainda fornecer 

informação quando as prioridades da política municipal de saúde, assim como entender o 

funcionamento da unidade e os serviços prestados. Contudo, existe um grande risco de ser um 

espaço educativo somente da norma, não tendo espaço para uma gestão compartilhada 

conforme a natureza da competência de um CLS.  

Outra observação é que muitas das discussões e demandas se perdem nas reuniões 

posteriores. Muitas pautas parecem “esquecidas” pelo CLS, simplesmente deixam de ser 

discutidas nas reuniões seguintes. A falta de articulação junto a outras instâncias, também 

pudemos observar. Poucas vezes a coordenação do DEAB participou de algumas reuniões por 

exemplo. Assim como os conselheiros não relatam nas atas e nem nas entrevistas concedidas, 

a busca por apoio em outras instâncias tais como o CMS ou o DEAB. Foi observada a falta de 

participação do CMS junto com estes CLS, tema do nosso próximo tópico.  
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3.5       OS NÓS DOS QUE SE SENTEM SÓS 

 

A ausência do CMS nas reuniões de CLS foi muito significativa no processo de 

análise dos dados, uma vez que o CMS deveria ser a principal instância de participação a estar 

próxima desses CLS. Foi o CMS que deliberou a resolução de criação dos CLS e realizou as 

primeiras eleições junto com as equipes de atenção primária, além de ser a principal instância 

de controle social na cidade.  

Sendo os dois instrumentos de controle social e tendo o CMS criado os CLS como 

“braço” para contribuir no processo de participação popular e controle social, nada mais 

esperado que estes fossem parceiros complementares. O CLS é canal privilegiado para 

discussão e entendimento das demandas da comunidade, contudo CMS e CLS não dialogam. 

 

Eu acho que precisa de alguma forma de um vínculo maior com o Conselho 
Municipal, porque ficou uma coisa assim, é como se aqui fosse uma coisa e lá fosse 
outra, a gente não tem um elo de ligação, eu acho que isso falta. (U1 – G). 

 

Nas atas analisadas só foi observada a presença de representantes do CMS em 

reunião em algumas ocasiões na U3 quando ainda era considerado “projeto piloto”. Mesmo 

assim não era uma presença constante. No momento da pesquisa a principal forma de 

comunicação entre estas instâncias (CMS e CLS) eram as atas. O trâmite adotado era o 

seguinte: O CLS reúne-se ordinariamente uma vez por mês conforme resolução. Deste 

encontro é produzida uma ata que é encaminhada ao DEAB/SMS, e este por sua vez as 

encaminham para o CMS.  

Seria interessante que tanto as coordenações do DEAB assim como o CMS 

utilizassem-se deste documento para tomar ciência e providência das demandas discutidas em 

reunião. Contudo parece que este documento não é utilizado como previsto. A questão das 

atas foi assunto recorrente nas entrevistas. Os conselheiros colocam que a utilização desse 

instrumento é uma incógnita para eles, uma vez que não existe um retorno das demandas.  

 

Manda ata todo mês, que eu nem sei se alguém lê. Porque a gente nunca teve 
resposta de uma ata, assim, só porque constava na ata. O caminho que a gente sabe 
que a ata percorre é: a gente manda pra secretaria, a secretaria manda pro Conselho 
Municipal. Esse é o caminho, mas o que é feito, se alguém lê, se alguém se preocupa 
com aquilo, porque todas as atas... teve ata que a gente colocou assim, que a gente 
tinha dúvida sobre a eleição, porque já tinha dois anos, porque a eleição vale dois 
anos, e aí tem que renovar, então, teve reunião do conselho que a gente discutiu isso, 
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e a gente tinha dúvida, a gente não sabia como é que era, e a gente marcava data, se 
o Conselho Municipal que tinha que marcar data, se tinha que vir alguém de fora, se 
a gente podia fazer e a gente registrou tudo isso na ata, e a gente nunca teve uma 
resposta, entendeu?! Então assim, alguém lê essa ata? Pra que serve a ata? Só pra 
arquivar? (U1 – G). 
 
Eu acho, mas é o que eu te disse, eu acho que tem que ter muito mais a participação 
do Conselho Municipal de Saúde, tem que ter alguém do Conselho Municipal de 
Saúde para saber o que está acontecendo nas reuniões de Conselhos Locais. Eles não 
vem, eles não sabem, por mais que a gente passe, qual é a forma que a gente passa? 
A gente passa pra secretaria, por xerox entendeu?! Que a gente faz de uma cópia da 
reunião néh!? Da ata da reunião, do que foi discutido, do que foi falado, mas a gente 
não tem um feedback, não tem um retorno disso. (U2 – G). 
 
Olha, eu não vi ainda nenhuma devolutiva deles, todas as atas que a gente fez assim, 
eu não vi, de todas as reuniões que eu participei de alguma coisa que eles 
questionaram, néh?! Até mesmo na unidade, néh?! Eu não vi, vou ser sincera, eu não 
vi nenhuma devolutiva da secretaria e nem do conselho. (U1 – NP). 
 

A ausência do CMS é sentido de forma muito significativa, de modo que o 

próprio CMS assume essa deficiência. O representante do CMS que concedeu a entrevista 

admite que “A ideia, eu não imaginei que eles ficariam tão distantes da gente assim” (RCMS), 

porém ele enfatiza que não houve uma aproximação do CLS com o CMS. 

 

Não, porque assim, você não tem... O conselheiro de saúde é uma coisa, e o 
conselheiro local é outra, não são as mesmas pessoas, certo? Podem participar das 
reuniões só que não tem nenhum direito de voto, só tem o direito de voz nas 
reuniões, não tem o direito a voto, vota os Conselheiros de Saúde, isso por 
legislação. Não existiu um comprometimento dos outros, por não entenderem muito 
bem, coisa e tal, eu até falava, vocês que moravam na região, faz esse controle na 
região, vai às reuniões coisa e tal, não consegui fazer isso néh?! (RCMS). 

 

 

Todavia, entendemos que primeiro o CMS deve dar apoio e condições para os 

conselheiros dos CLS se integrarem, uma vez que é ele quem os cria. Além disso, partimos do 

entendimento que já possuem uma história e um conhecimento do seu papel enquanto 

controle social na cidade. O CMS é um colegiado que existe há muito mais tempo. 

Percebemos que os representantes dos usuários principalmente, e alguns profissionais de 

saúde pouco entendem o que é e como funciona o CMS. Isso é determinante para que 

aconteça ou não aconteça a integração dessas instâncias e até mesmo para que o CLS cumpra 

um papel enquanto instância de controle social. Certamente isso tudo fragiliza toda e qualquer 

intervenção do CLS uma vez que ele se vê sozinho. 

Esse processo do sentimento de solidão foi percebido na pesquisa por diferentes 

ângulos. Há uma ausência do CMS junto ao CLS no mesmo modo que o CMS através de seu 
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representante se coloca como “sem pernas” para acompanhar os CLS. Ele expõe que no 

momento da pesquisa a intenção com a nova gestão do CMS16 é ter uma proposta de se 

formar uma comissão de acompanhamento para os CLS, o que na gestão vigente no momento 

da pesquisa não existia.  

 
E essa comissão a ser formada é a comissão que vai avaliar as atas, que vai fazer os 
ofícios, que vai responder pra eles, entendeu?! Essa comissão que vai ficar 
encarregada disso, porque hoje a gente não tinha, entendeu?! Então, tudo pra mim, 
tudo... chega uma hora que dá um ‘diudi’ na minha cabeça, dá! Realmente dá. 
(RCMS). 
 
O problema é que assim, as pessoas iniciam um trabalho, mas não terminam, então 
você que ta comprometido com o trabalho, você acaba ficando sozinho. A partir do 
meio do caminho, você acaba ficando sozinho, ai se torna mais pesado. Agora, não 
pode desistir, neh?! (RCMS). 
 

 

Na dinâmica dos CLS foi possível observar também ausências. Sentimos falta da 

participação dos usuários nos momentos em que os representantes de gestão e profissionais 

não assumiam a condução da reunião. Assim como na ausência de representantes dos usuários 

não se discutia a pauta assinando-se a lista de presença e justificando a falta de quórum. 

Certamente existe a necessidade de quórum para discussão de uma pauta, até mesmo por ser 

um espaço colegiado e de participação, mas o que chama atenção é para o pouco cuidado em 

preservar este espaço do encontro.  

Foi possível notar acima quantas reuniões não existiram. Percebemos que os 

Conselheiros não se apropriaram deste espaço como pertencentes deles o que fragiliza o 

potencial do CLS. O estudo não pretende gerar uma dicotomia entre usuários, profissionais e 

gestor, mas acreditamos na autonomia de todos os conselheiros, a fim de sentirem-se 

pertencentes e gestores do CLS, que deve ser um espaço autônomo, e não um espaço da 

Unidade, e sim de todos para a unidade. Percebemos esse processo de solidão por uma 

desarticulação e fragmentação nessa possibilidade do diálogo entre estes equipamentos e 

instrumentos, não só uma solidão dos sujeitos.  

                                                 
16 O representante do CMS que nos concedeu a entrevista informou que seria realizado Processo Eleitoral para o 
CMS de Santos ainda no segundo semestre do ano de 2013.  
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Constatamos que os conselheiros representantes dos usuários e os profissionais de 

saúde depositam a expectativa da resolução das demandas somente na gestão local,  

 
 
Tem, tem, tem.. o que chega na [gestora] ela faz, a [gestora] e a outra [chefe 
administrativo], o que chega ali, nelas, elas resolvem. (U1 – U). 
 
Mas não tem outro jeito porque ninguém assume. (U2 – G). 
 
Assim, tava tendo muita reclamação pela falta de bebedouro, pela falta de lixeira e 
eu via toda hora a direção mandando aviso para prefeitura néh! Pra secretaria 
responsável, sempre, sempre cobrando, cobrando, cobrando, até que conseguiu. 
Demora um pouco, mas assim, eu vejo o empenho dela [gestora]. (U2 – NP). 

 

Todas as falas, seja de usuários, gestores ou profissionais de saúde nos demonstra 

como esperam e depositam a solução das demandas e da manutenção para realização das 

reuniões na gestão local. Porém a gestão local também se vê limitada. Muitas das demandas 

necessitam de intervenção por parte da SMS ou do próprio prefeito. Todavia, segundo as 

gestoras entrevistadas, estas tem pouco respaldo da gestão maior. Percebe-se que elas também 

se sentem fragilizadas e solitárias, 

 

Então, por exemplo, se a comunidade reclamou, se for coisa interna, eu tenho como 
resolver porque é interno da unidade, agora, reclama que ... isso eu escuto sempre, 
reclama porque não tem médico no pronto atendimento, reclama ... eu não posso 
fazer nada, reclama porque a porta fica fechada no pronto atendimento. Já pedi 
guarda municipal, não vem, eles acham que não tem que vir guarda municipal pra cá 
de madrugada, eles não podem ficar com a parta aberta de madrugada, as pessoas 
invadem aqui, chegam bêbadas, não tem como, a maioria que trabalha aqui a noite é 
mulher, não tem como. (U2 – G). 
 
O que eu não concordo é que eu não tenho a participação, por exemplo, muito, nem 
do Conselho Municipal, porque não vem ninguém do Conselho Municipal, nunca 
veio, entendeu?! E também assim, às vezes a gente não vê muito retorno, do que é 
discutido em reunião, da secretaria. (U2 – G). 
 
Eu acho que tem os dois lados, eu acho que tem um lado que é positivo, e tem uma 
lado que é negativo. Tem um lado que é positivo porque assim, então mostra de uma 
certa forma que eles confiam na nossa resolutividade, vai. Nós somos a referência, 
então o que eles tiverem que falar, eles vão falar com a gente. Eu acho que nesse 
sentido é positivo. Mas eu acho também que tem coisas, que daí não cabe só a nós, 
aí se a população levasse pra outras instâncias, teria uma... por exemplo, uma 
unidade mais adequada. Se a população levasse isso pra outra instância, eu acho que 
tomaria um outro rumo, do que só a gente falando, tanto que a gente ta aqui a não sei 
quantos anos, sete anos ... seis anos, néh?! Tem a unidade, e tá do mesmo jeito. O 
[território de ESF] não tem unidade, por exemplo, então tem essa coisa do [território 
da ESF] não ter unidade, eu acho que se a população [...] se organizasse, 
reivindicasse, fossem em outras instâncias, teria outros resultados do que só a gente 
falando. Então eu acho que tem os dois lados, tem o aspecto positivo, porque mostra 
assim, que eles confiam na gente, que eles esperam nossa resposta, tal! Mas tem o 
aspecto negativo, porque outras coisas, eles tinham que se organizar mais, e levar 
pra outras instâncias sim! (U1 – G). 
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Foram duas gestoras entrevistadas, uma acredita que gestores locais não deveriam 

ser membros do CLS, pois para ela, isso influência a dinâmica da reunião: 

 

Eu não concordo ta! Eu acho que fica muito direcionado ao que eu acho que é 
problema entendeu?! O que eu acho que eu tenho que resolver, ta?! Não é a 
participação popular, em relação da comunidade, em relação a isso. Então eu acho 
que fica muito tendenciosa a reunião. (U2 – G). 

 
Já a outra gestora entrevista acredita na importância da gestão da unidade estar 

envolvida, porém critica a forma como lhes é dada essa ‘função’,  

 
Eu acho até que é uma coisa lógica e óbvia, néh?! Porque, como a pessoa que está na 
chefia da unidade não vai participar do conselho local? Eu acho que tem que 
participar mesmo. Pra mim foi tranqüilo, apesar de não ter assim, não ter orientação 
nenhuma, não ter preparo nenhum, sabe? Não ter... não ter nada! Tipo assim ‘oh, é o 
conselho local’, ‘ah, brigada!’ néh?! (U1 – G). 

 

Obviamente que essa falta de preparo e de respaldo irá repercutir diretamente no 

CLS. A gestão da unidade deve estar envolvida com o Conselho, contudo não deve ser eleito 

indiretamente por todos envolvidos, como quem deve resolver as demandas e assumir o 

controle social. Isso faz parecer que controle social é uma atribuição e não um processo 

participativo e de construção coletiva de política pública.  

Devemos lembrar ainda que a gestão da unidade de saúde é cargo comissionado, 

sendo assim dependendo do posicionamento político da gestão municipal e da gestora local 

pode ser desastroso essa relação criada, pois pode ter um caráter mais reacionário, contrário a 

participação popular.  

Todos os entrevistados na pesquisa, sem exceção, consideraram que a população 

não é participativa, até mesmo os representantes dos usuários, assim como os entrevistados 

representantes dos usuários que não estão como conselheiro no CLS. A presença da 

população nas reuniões é irrisória e alguns profissionais de saúde e conselheiro representantes 

dos usuários colocam suas angustias neste sentido. 

 
Eu acho que é uma característica da comunidade. Eu acho que eles vem, quando 
vem, porque você vê que a maioria não vem, quando vem é por questões pessoais, 
néh?! Um ou outro, não vou dizer que não teve, teve! Mas assim, um ou outro que 
veio realmente pra discutir a questão do todo, da comunidade, e até do território, e 
tal! Mas não é a maioria. (U1 – G). 
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Geralmente, ultimamente as pessoas não estão nem aí pra mim, reivindicando nada, 
tão abandonando... tão abandonando, e não tão querendo nem saber da ‘escuta, 
amanhã vai ter eleição lá na unidade de saúde, você vai lá pra votar?’ ‘ah, eu não 
quero saber daquilo lá não’ ‘como assim?’, ‘ah, eu já to passando lá embaixo’, eu to 
falando o pessoal ta debandando. ( U1 – S). 
 
Assim, o que chega até nós, como conselheiros eu acredito que sim, mas falta muito 
ainda, porque eles não participam, néh? Talvez se participassem mais a gente 
conseguisse resolver mais coisas e promover mais educação em saúde, néh? Porque 
pra gente mover precisa ter gente, néh?! E eles não participam, não se interessam. 
(U1 –P). 
 
Que dizer, o povo aqui do Morro não é participativo aqui da (território U2) não é. 
(U2 – NS)  

 

 

Usuária não representante do CLS a ser perguntada se a população é participativa, 

 

Não, aqui no Morro é difícil. (U2 – NS). 

 

Em contraponto, a mesma usuária não sabia do Conselho Local, ainda que 

participasse dele por algumas vezes. Como a U2 realiza as reuniões junto com o grupo de 

Hiperdia, esta usuária que inclusive foi indicada pela unidade para entrevista, desconhecia o 

espaço do CLS. Mais grave que isso foi a própria conselheira representante dos usuários, que 

consta como eleita na primeira ata do CLS desta unidade, desconhecia que ela era a 

representante dos usuários assim como desconhecia o espaço do CLS naquela unidade. Nas 

reuniões não fica esclarecido para os usuários que o que está ocorrendo são reunião de 

Conselho Local. 

O fato das reuniões do CLS acontecerem em conjunto com a reunião do Hiperdia 

é usado pela U2, segundo a gestora, como estratégia para que tenham usuários presentes, 

porém foi constatado que isso gera confusão para os usuários. Eles não entendem tal encontro 

como participativo para discutir questões da política de saúde, e sim como espaço de 

prevenção e promoção no que concerne as questões de pressão alta e diabetes.  

 

Não, só pegaram mesmo o pessoal... você quer participar? Vem? Você quer? Ai 
fomos, assinamos, na época eu tava esperando médico, participei de uma 
reuniãozinha, eu lembro que pegaram a garrafinha, que tinha o pessoal dos 
hipertensos ... e ... dos diabéticos, que era para colocar na garrafa, e não sei o que, eu 
notei que falaram muito para eles, assim, sabe? Do horário, do remédio ... (U2 – S) 
 
Como eu vi que tinha muito o pessoal da nutrição, eu pensava que era alguma coisa 
também envolvida para mim, que eu precisava perder peso, foi isso! (U2 – S) 
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Não sei, eu nunca participei, nunca ouvi falar néh! Realmente o quê que era, quando 
ela faze a reunião lá, foi para falar que ia ter essa reunião, que ia tirar alguns 
participantes da reunião para fazer parte do grupo, para ir nas reuniões. Eu até queria 
ir, já tinha... eu e uma amiga minha, a gente ia, mas não fiquei sabendo o dia, que 
dizer, não consegui participar.(U2 – NS) 

 
 

Inclusive o último relato, a entrevistada afirmou que tinha interesse em participar 

do CLS. Ela lembrou que na época de implementação foi colocado um cartaz na unidade 

informando o dia da eleição, mas como teve compromisso no dia, sua amiga foi à unidade e 

não foi realizada a reunião. Segundo a usuária, a nova data de realização da eleição não foi 

divulgada e ela não soube mais do CLS. Embora tenha sua assinatura como participante das 

reuniões do CLS isso nunca ficou claro para ela, ao menos para a usuária que está como 

representante dos usuários.  

Este dado nos preocupou e chamou a atenção para todo esse processo de solidão 

desencadeado. Ao modo que o CMS não participa do CLS, alguns conselheiros do CLS 

desconhece o CMS assim como não busca outras instância de participação, de reivindicação e 

os espaços que podem solucionar suas demandas. Existem muito desconhecimento e 

informações mal gerenciadas.  

Os gestores locais são colocados por usuários e profissionais de saúde como 

agente da solução das demandas, sendo que tais gestores por vezes não tem autonomia para 

buscar de forma mais incisiva as soluções necessárias. Os representantes dos usuários se vêem 

sem respaldo dos seus representados por não conseguirem articular e garantir a participação 

deles no espaço das reuniões. Os usuários que não estão com representantes fazem queixa da 

pouca divulgação e da necessidade de se mudar as estratégias para a população participar que 

não só cartazes, 

 
É falar, ‘oh, amanhã vai ter, néh?! Olha amanhã nós vamos ter reunião, não é? do 
conselho! Vamos, vocês precisam vir comigo, eu não quero ir sozinha’ assim, no 
caso! ‘eu não quero ficar só! Eu falando por tudo mundo’ porque não adianta eu vir 
falar pela comunidade toda que é atendida, néh?! Não adianta ... eu falar sozinha, 
néh?! é bom quando a pessoa vem, e diz, e coloca a sua posição, néh?! (U1 – NS) 

 

Quando a situação ainda não é pior, como mencionado, que nem ao menos as 

pessoas que estão participando do espaço do CLS sabem que fazem parte dele, como no caso 

dos usuários da U2, que muito nos alarmou. Isso tudo faz-nos refletir onde está o nó que não 
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desata? Para que e para quem serve este CLS? Como promover cogestão? Qual política 

pública é esperada?  

Como um dos resultados desta pesquisa, descobriu-se a importância que essa 

cogestão deve ser compartilhada não só entre unidade de saúde e usuários, mas entre todos os 

atores envolvidos. A SMS e o CMS devem fazer parte desse processo e dar o respaldo 

necessário ao CLS. Estão todos se sentindo muito sós. Os usuários e profissionais de saúde 

devem ser melhor orientados e o gestor ter mais respaldo e abertura para garantir um cogestão 

na unidade que está responsável.  

O CLS corre o risco de existir apenas para dar resposta jurídica a necessidade de 

instâncias de controle social, se tornando um espaço burocrático para produção de atas que 

servirão para serem arquivadas. Existe o risco também de se tornar um espaço educativo da 

norma, aonde os participantes vão e lhes são ministrado os trâmites, protocolos e decisões da 

gestão de saúde, sem que tenha espaço para o diálogo e construção conjunta, conforme 

constatado em muitos momentos na análise dos dados coletados.  

O SUS é um sistema e o processo democrático e participativo também deve seguir 

a lógica de sistema integrado. O controle social deve fazer parte desse sistema. Não se tem 

dado a devida importância ao espaço criado, aos CLS, que foi considerado por todos os 

entrevistados como espaço importante. Julgamos as instâncias de controle social importantes 

até mesmo pela história construída do SUS por meio da participação e entendemos que isso 

não deve ser esquecido.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O fato do território dos Morros ser composto por oito unidades de saúde que 

possuem Conselhos Locais implementados, e apenas dois destes estarem realizando reuniões 

periodicamente é um dado relevante para nossa pesquisa. A falta ou pouco poder de 

organização e mobilização frente a este espaço é uma constatação e desafio atualmente posto, 

que nos revela um posicionamento político da gestão municipal frente ao espaço do CL, 

considerando ainda que estes não sejam obrigatórios por nenhuma legislação federal. Coube-

nos identificar, avaliar e apontar as questões que perpassam este dado.  

Alguns achados desta pesquisa são alarmantes e existe a necessidade de serem 

refletidos para a possibilidade de construir caminhos mais adequados e que garantam 

verdadeiramente participação popular. 

O controle social, ao ser institucionalizado por meio dos Conselhos, embora por 

um lado garanta participação da população nas políticas públicas e respaldo jurídico para tal. 

Por outro lado, correm sérios riscos na efetivação da participação popular. Sendo a 

participação da comunidade um principio do SUS, a gestão municipal deve garantir espaços 

que o propicie, deste modo um dos maiores riscos que estes espaços sofrem é o de tornarem-

se lugares burocratizados que cumprem apenas papel legal. 

Na pesquisa desenvolvida encontramos muita desinformação e desarticulação dos 

atores e instâncias que compõem para o processo de controle social. Conselheiros do CLS que 

não sabem ou entendem que fazem parte desse espaço, não sabendo ao menos que estão no 

espaço do CLS como representes dos usuários através de eleição. Falta de articulação entre os 

CLS e o CMS. Falta de respaldo da SMS para com os gestores das unidades de atenção 

primária. O não retorno das demandas levantadas pelos CLS pelo CMS e SMS foram alguns 

dos achados desta pesquisa que nos aponta para uma falta de cogestão da política local de 

saúde neste território.  

Chama atenção o tempo do processo eleitoral para implementação dos CLS neste 

território. Embora a resolução seja de 2006, a primeira eleição para o que o CMS chamou de 

‘projeto piloto’ só aconteceu em 2008. Esse ‘piloto’ durou dois anos, tendo novas eleições 

nesse território somente em outubro de 2010 terminando o processo nos Morros com a última 

unidade a receber CLS só em setembro de 2011.  
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Consideramos que foi muito demorada a realização dessas eleições, durando 

aproximadamente um ano para realização nas oito eleições. Esse entendimento é feito levando 

em consideração que a resolução é de 2006 e foram dois anos de ‘piloto’ neste território. 

Sendo assim, o adequado seria neste tempo de 2006 a 2010 ter ocorrido um amadurecimento 

com a comunidade e equipes de saúde para que recebessem os CLS entendendo seus objetivos 

e papel naquela comunidade e unidade de saúde. Contudo não foi o que encontramos.  Tão 

logo, esse tempo de um ano pode indicar a falta desse trabalho no território. 

Em contraponto, ao passo que demorou um ano para implementar CLS em todas 

as unidades do território, sendo este tempo avaliado como demorado para o processo. Em 

tempo muito curto os CLS se desarticularam. Na realidade eles não conseguiram forças para 

se consolidar como espaços de cogestão e participação popular. Isso gerou um número 

excessivo de reunião que não aconteceram e participação irrisória da população local nas 

reuniões que aconteciam.  

Em poucos momentos alguns CLS conseguiram articular a rede intersetorial ou 

mobilizar a comunidade local. A articulação e mobilização desfizeram-se em tempo célere. 

Além do fato dos CLS estarem desmobilizados, eles não conseguiram se legitimar, nem ao 

menos no que refere a sua organização, tais como número de reuniões e participação de 

conselheiros e da comunidade local.  

O maior indicador dessa falta de legitimização do espaço dos conselhos foi o fato 

de apenas dois CLS estarem tendo reuniões no momento da pesquisa de campo. Não podemos 

deixar de considerar ainda, que uma das unidades realizava a reunião junto ao grupo de 

Hiperdia. Tal fato garantia para unidade quórum para realização da reunião, executando assim 

o que ela poderia estar entendendo como uma ‘atribuição’ a ser cumprida para SMS, porém 

não garantindo o controle social e participação popular.  

É inegável que a experiência nesta primeira gestão teve conquistas e aprendizados 

importantes para unidade, assim como para os profissionais de saúde, usuários do SUS e 

gestão local. Foram encontradas experiências interessantes de articulação e participação com 

conquistas que atingiram a unidade de saúde ou a comunidade local. Porém tais experiências 

são tímidas frente ao potencial que este espaço gera, todavia indicam e mostram que é 

possível avançar junto ao espaço dos CLS. 
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Não podemos perder de vista que esta é uma experiência nova para cidade, sendo 

sua primeira gestão no território, nada obstante, com tantos desafios postos a participação 

neste espaço, é identificado que merece grande e urgente atenção na eleição para as próximas 

gestões.  

Não se pode esquecer que o CLS é um coletivo e que este é autônomo ao serviço 

de saúde. Ele deve trabalhar em conjunto não só entre os membros eleitos, mas com a 

comunidade de abrangência da unidade de saúde. O CLS pode ser um espaço educativo, de 

troca e integração, porém não pode perder seu caráter de controle social para contribuir com a 

política de saúde. Deve-se ter cuidado para não tornar-se um espaço de educação de normas e 

procedimentos dados pela gestão e aceitos sem questionamentos ou dialogo com a com os 

usuários e profissionais de saúde. 

Por fim enfatizamos a importância que essa gestão deve ser compartilhada 

gerando verdadeiramente uma cogestão, não só entre unidade de saúde e usuários, mas entre 

todos os atores envolvidos. O controle social na atenção primária de saúde deve ser 

incorporado pela gestão municipal ao seu sistema e política, garantindo a participação e 

efetividade nestes espaços com envolvimento de todos: unidade de saúde; usuários do SUS; 

profissionais da área de saúde; CMS; SMS e equipamentos pertinentes às demandas e 

discussões levantadas no espaço do CLS.  
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APÊNDICE I – Instrumentos para coleta das atas 

UNIFESP – Universidade Federal de São Paulo Campus Baixada Santista 

Mestrado, modalidade profissional  

Programa Ensino nas Ciências da Saúde 

 

Pesquisa:  SAÚDE E COGESTÃO POPULAR: Os limites e desafios da implementação e 

efetivação dos Conselhos Locais de Saúde na cidade de Santos/SP 

 

Dados exploratórios 

Conselho Local – USF/UBS_______________ 

 

1ª Ata – Dia ___ / ___ / ___ (Primeira ata) 

 

Conselheiros Eleitos 

 

Conselheiros eleitos: 

Representante do Gestor: 

Representante dos Profissionais da Área: 

Representantes dos Usuários: 

 

Dia de reunião:   

Horário das reuniões: 

 

Informações extraídas do livro de Atas que se encontra na unidade: 

DATA DA 

REUNIÃO 

Nº DE 

PARTICIPANTES 

PRINCIPAIS 

QUEIXAS/SUGESTÕES/DISCUSSÕES  

   

   

   

   

Obs.:   
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APÊNDICE II – Roteiros de entrevistas 

 

UNIFESP – Universidade Federal de São Paulo Campus Baixada Santista 

Mestrado, modalidade profissional  

Programa Ensino nas Ciências da Saúde 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA CONSELHEIROS 

REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS 

 
Pesquisa:  SAÚDE E COGESTÃO POPULAR: Os limites e desafios da implementação e efetivação dos Conselhos Locais de Saúde na 

cidade de Santos/SP 

 

Data: ___/____/____ 

I – Identificação: 

Idade: ________________________________________________________ 

 

II – Entrevista 

  

1. Como se deu o processo de implementação e eleição do Conselho Local? 

2. Esta inserido em mais algum espaço de participação popular e defesa de direitos? 

3. Costuma participar do Conselho Municipal de Saúde e das Conferências? 

4. O que é o Conselho Local e quais são suas atribuições? 

5. Como ocorrem as reuniões do Conselho Local? 

6. Como teve conhecimento da existência dele? Qual era o seu interesse em participar do 

Conselho Local? 

7. Acha que é importante ter um Conselho Local na Unidade que discuta a atenção básica 

de saúde da comunidade? 

8. O que o Conselho Local discute atende as expectativas/demandas da comunidade?  

9. Você acha que deve haver alguma mudança no Conselho? Caso sim, o quê e por quê? 

10. Como acolhe as demandas dos usuários para serem discutidas nas reuniões do Conselho? 

11. Como é feita a devolutiva das discussões junto a seus representados? 

12. Você acha que a população é participativa?  
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13. Há participação da comunidade deste território nos interesses coletivos?  

14. Quais têm sido/foram suas principais demandas dentro do Conselho? Percebeu algum 

retorno dessa demanda? 

15. De que maneira é feita a troca e o acompanhamento das demandas pelo Conselho local 

nas instâncias superiores? 

16. Como você percebe a participação da Secretaria Municipal de Saúde e do Conselho 

municipal de saúde, junto ao conselho local? 

17. O Conselho Local contribui para construção e efetivação de política de saúde no seu 

território? 

18. O Conselho Local é estimulado e divulgado junto à comunidade? 

19. Você acha que ele propicia uma gestão compartilhada da política local de saúde? 

Observações e/ou comentários. 
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UNIFESP – Universidade Federal de São Paulo Campus Baixada Santista 

Mestrado, modalidade profissional  

Programa Ensino nas Ciências da Saúde 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA USUÁRIOS QUE NÃO SÃO 

RERESENTANTES JUNTO AO CONSELHO LOCAL 

 

Pesquisa:  SAÚDE E COGESTÃO POPULAR: Os limites e desafios da implementação e 

efetivação dos Conselhos Locais de Saúde na cidade de Santos/SP 

 

Data: ___/____/____ 

I – Identificação: 

Idade: ________________________________________________________ 

 

II – Entrevista 

  

1. Como se deu o processo de implementação e eleição do Conselho Local? Você elegeu 

algum conselheiro? 

2. Esta inserido em algum espaço de participação popular e defesa de direitos? 

3. Costuma participar do Conselho Municipal de Saúde e das Conferências?  

4. O que é o Conselho Local e quais são suas atribuições? 

5. Como ocorrem as reuniões do Conselho Local? 

6. Como teve conhecimento da existência dele? Qual seu interesse em participar de alguma 

(s) reunião? 

7. Acha que é importante ter um Conselho Local na Unidade que discuta  a atenção básica 

de saúde da comunidade? 

8. O que o Conselho Local discute atende as expectativas/demandas da comunidade?  

9. Você acha que deve haver alguma mudança no Conselho? Caso sim, o quê e por quê? 

10. O Conselho Local é estimulado e divulgado junto à comunidade? 

11. Como você percebe que os representantes dos usuários levam as demandas para serem 

discutidas nas reuniões do Conselho? Existe esse movimento? 

12. Como é feita a devolutiva das discussões junto aos usuários? 
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13. Você acha que a população é participativa?  

14. Há participação dos profissionais de saúde deste território nos interesses coletivos? 

15. Quais têm sido/foram suas principais demandas dentro do Conselho? Percebeu algum 

retorno dessa demanda? 

16. De que maneira é feita a troca e acompanhamento das demandas realizadas pelo 

Conselho local nas instâncias superiores? 

17. Como você percebe a participação da Secretaria Municipal de Saúde e do Conselho 

municipal de saúde, junto ao conselho local? 

18. O Conselho Local contribui para construção e efetivação de política de saúde no seu 

território? 

19. Você acha que ele propicia uma gestão compartilhada da política local de saúde? 

Observações e/ou comentários. 
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UNIFESP – Universidade Federal de São Paulo Campus Baixada Santista 

Mestrado, modalidade profissional  

Programa Ensino nas Ciências da Saúde 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA CONSELHEIROS 

RERESENTANTE DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE 

 

Pesquisa:  SAÚDE E COGESTÃO POPULAR: Os limites e desafios da implementação e 

efetivação dos Conselhos Locais de Saúde na cidade de Santos/SP 

 

Data: ___/____/____ 

I – Identificação: 

Idade: ________________________________________________________ 

Cargo: ________________________________________________ 

 

II – Entrevista 

  

20. Como se deu o processo de implementação e eleição do Conselho Local? Você foi 

eleito por seus pares? 

21. Esta inserido em mais algum espaço de participação popular e defesa de direitos? 

22. Costuma participar do Conselho Municipal de Saúde e das Conferências?  

23. O que é o Conselho Local e quais são suas atribuições? 

24. Como teve conhecimento da existência dele? Qual era o seu interesse em participar do 

Conselho Local? 

25. Sabe como ocorrem as reuniões do Conselho Local? 

26. Acha que é importante ter um Conselho Local na Unidade que discuta da atenção básica 

de saúde da/na comunidade? 

27. O que o Conselho Local discute atende as expectativas/demandas da comunidade?  

28. Você acha que deve haver alguma mudança no Conselho? Caso sim, o quê e por quê? 

29. Como acolhe as demandas dos profissionais da área para serem discutidas nas reuniões 

do Conselho? 

30. Como é feita a devolutiva das discussões junto a seus representados? 



87 
 

31. Você acha que a população é participativa?  

32. Há participação dos profissionais de saúde deste território nos interesses coletivos? 

33. Quais têm sido/foram suas principais demandas dentro do Conselho? Percebeu algum 

retorno dessa demanda? 

34. De que maneira é feita a troca e o acompanhamento das demandas pelo Conselho local 

nas instâncias superiores? 

35. Como você percebe a participação da Secretaria Municipal de Saúde e do Conselho 

municipal de saúde, junto ao conselho local? 

36. O Conselho Local contribui para construção e efetivação de política de saúde no seu 

território? 

37. O Conselho Local é estimulado e divulgado junto à comunidade?  

38. Você acha que ele propicia uma gestão compartilhada da política local de saúde? 

Observações e/ou comentários. 
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UNIFESP – Universidade Federal de São Paulo Campus Baixada Santista 

Mestrado, modalidade profissional  

Programa Ensino nas Ciências da Saúde 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA QUE 

NÃO SÃO RERESENTANTES JUNTO AO CONSELHO LOCAL 

 

Pesquisa:  SAÚDE E COGESTÃO POPULAR: Os limites e desafios da implementação e 

efetivação dos Conselhos Locais de Saúde na cidade de Santos/SP 

 

Data: ___/____/____ 

I – Identificação: 

Idade: ________________________________________________________ 

Cargo: ________________________________________________ 

 

II – Entrevista 

  

1. Como se deu o processo de implementação e eleição do Conselho Local? Você 

participou da eleição/teve ciência desta? 

2. Esta inserido em algum espaço de participação popular e defesa de direitos? 

3. Costuma participar do Conselho Municipal de Saúde e das Conferências?  

4. O que é o Conselho Local e quais são suas atribuições? 

5. Como teve conhecimento da existência do Conselho Local? Tem/tinha interesse em 

participar do Conselho Local? 

6. Como ocorrem as reuniões do Conselho Local? 

7. Acha que é importante ter um Conselho Local na Unidade que discuta a atenção básica 

na/da comunidade? 

8. O que o Conselho Local discute atende as expectativas/demandas da comunidade?  

9. Você considera que deva haver alguma mudança no Conselho? Caso sim, o quê e por 

quê? 

10. Você leva demandas da unidade enquanto profissional de saúde para o Conselho Local? 

11. Como é feita a devolutiva das discussões junto aos profissionais de saúde? 
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12. Você acha que a população é participativa?  

13. Há participação dos profissionais de saúde deste território nos interesses coletivos? 

14. Quais têm sido/foram suas principais demandas dentro do Conselho? Percebeu algum 

retorno dessa demanda? 

15. Como é feita a troca com a gestão da atenção básica das demandas discutidas? E de que 

maneira são acompanhadas as demandas realizadas pelo Conselho local nas instâncias 

superiores?  

16. Como você percebe a participação da Secretaria Municipal de Saúde e do Conselho 

municipal de saúde, junto ao conselho local? 

17. O Conselho Local contribui para construção e efetivação de política de saúde no seu 

território?  

18. O Conselho Local é estimulado e divulgado junto à comunidade?  

19. Você acha que ele propicia uma gestão compartilhada da política local de saúde? 

Observações e/ou comentários. 
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UNIFESP – Universidade Federal de São Paulo Campus Baixada Santista 

Mestrado, modalidade profissional  

Programa Ensino nas Ciências da Saúde 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA RERESENTANTES DA GESTÃO 

 

Pesquisa:  SAÚDE E COGESTÃO POPULAR: Os limites e desafios da implementação e 

efetivação dos Conselhos Locais de Saúde na cidade de Santos/SP 

 

Data: ___/____/____ 

I – Identificação: 

Idade: ________________________________________________________ 

 

II – Entrevista 

 

1. Como se deu o processo de implementação e eleição do Conselho Local?  

2. Como foi a aceitação da sua indicação para a representação? 

3. Esta inserido em mais algum espaço de participação popular e defesa de direitos? 

4. Costuma participar do Conselho Municipal de Saúde e das Conferências?  

5. O que é o Conselho Local e quais são suas atribuições? 

6. Como teve conhecimento da existência do Conselho Local?  

7. Como ocorrem as reuniões do Conselho Local? 

8. Acha que é importante ter um Conselho Local na Unidade que discuta a atenção básica 

de saúde da comunidade? 

9. O que o Conselho Local discute atende as expectativas/demandas da comunidade?  

10. Você considera que deva haver alguma mudança no Conselho? Caso sim, o quê e por 

quê? 

11. Como é feita a troca com a gestão da atenção básica das demandas discutidas? E de que 

maneira são acompanhadas as demandas realizadas pelo Conselho local nas instâncias 

superiores?  

12. Como você percebe a participação da Secretaria Municipal de Saúde e do Conselho 

municipal de saúde, junto ao conselho local? 

13. Quais têm sido/foram suas principais demandas dentro do Conselho? Percebeu algum 
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retorno dessa demanda? 

14. Você acha que a população é participativa?  

15. Há participação dos profissionais de saúde deste território nos interesses coletivos? 

16. O Conselho Local é estimulado e divulgado junto à comunidade? 

17. O Conselho Local contribui para construção e efetivação de política de saúde no seu 

território? 

18. Você acha que ele propicia uma gestão compartilhada da política local de saúde? 

Observações e/ou comentários. 
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UNIFESP – Universidade Federal de São Paulo Campus Baixada Santista 

Mestrado, modalidade profissional  

Programa Ensino nas Ciências da Saúde 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

Pesquisa:  SAÚDE E COGESTÃO POPULAR: Os limites e desafios da implementação e 

efetivação dos Conselhos Locais de Saúde na cidade de Santos/SP 

 

Data: ___/____/____ 

 

I – Identificação: 

Idade: ________________________________________________________ 

Representação: ____________________________________________________________ 

Quanto tempo acompanha o CMS? ____________________________________________ 

 

II – Entrevista 

1. Qual é a trajetória para criação dos Conselhos Locais de Saúde no município e seu 

vínculo com o Conselho Municipal? 

2. Como foi o processo de implementação dos Conselhos Locais? 

3. Como se deu/dá o acompanhamento das Eleições dos Conselhos Locais? 

4. Como é realizado o acompanhamento dos Conselhos Locais pelo Conselho Municipal de 

Saúde? Quais instrumentos, periodicidade entre outros, são utilizados? 

5. De que maneiras as demandas/reivindicações dos Conselhos Locais são atendidas? 

6. Quais são os procedimentos realizados com as atas enviadas pelos Conselhos Locais? 

7. Como avalia esses primeiros anos de implementação dos Conselhos Locais? 

Observações e/ou comentários. 
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APÊNDICE III – Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 
 

O senhor (a) está sendo convidada a participar do projeto: “SAÚDE E COGESTÃO 

POPULAR: limites e desafios na implementação e efetivação dos Conselhos Locais  de Saúde 

na cidade de Santos/SP”. 

Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária nesta 

pesquisa, que tem como objetivo verificar e analisar o desenvolvimento, funcionamento e 

impacto dos Conselhos Locais de Saúde na cogestão da atenção básica do SUS no município 

de Santos SP a partir de uma região administrativa específica. Além dos seguintes objetivos 

específicos: Conhecer os Conselhos Locais de Saúde de um território administrativo 

específico do município de Santos (Morros);Verificar o processo de participação popular na 

gestão do SUS na atenção primária, por meio dos Conselhos Locais implementados na Região 

dos Morros de Santos;Analisar a legislação referente aos Conselhos Locais de Saúde na 

Atenção Básica de Saúde a nível municipal. 

 O senhor (a) receberá todos os esclarecimentos necessários antes e no decorrer da 

pesquisa e lhe asseguramos que seu nome não aparecerá e será mantido o mais rigoroso sigilo 

através da omissão total de quaisquer informações que permitam identifica-la.  

 A sua participação será por entrevista a ser realizada em local a ser combinado com o 

senhor (a) na intenção de proporcionar maior conforto e sigilo, podendo ser utilizado, se 

necessário, gravador. 

 Informamos que o senhor (a) pode se recusar a participar de qualquer procedimento, 

bem como não responder qualquer questão que lhe traga constrangimento. Há a possibilidade 

também de desistir de participar da pesquisa em qualquer momento sem nenhum prejuízo para 

o senhor (a). Sua participação é voluntária, isto é, não há pagamento por sua colaboração. O 

risco existente neste estudo é mínimo.  

 Os resultados da pesquisa serão divulgados na Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP), podendo ser publicados posteriormente. Os dados e materiais utilizados ficarão 

sob a guarda do pesquisador e serão utilizados somente para esta pesquisa. 

 Se houver qualquer dúvida em relação a pesquisa, favor telefonar para Profª Dra. ANA 

ROJAS ACOSTA, que pode ser encontrado no endereço: Edifício Central: R. Silva Jardim, 

136 - Vl. Mathias - Santos/SP - CEP: 11015-020 - Fone(13) 3878-3700. 
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 Se houver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, 5571-

1062, FAX: 5539-7162. E-mail: cepunifesp@unifesp.br. 

Acredito ter sido suficientemente informada a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Saúde e Cogestão Popular: Os limites e desafios 

da implementação e efetivação dos Conselhos Locais de saúde da cidade de Santos SP”. 

Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 

realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes. 

Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 

realizados e as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro 

também que minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente em participar 

deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o 

mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter 

adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

Assinatura do entrevistado: 

 

____________________________________________ 

Data: ____ / _____ / _____ 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 

deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

Assinatura do responsável pelo estudo:    

 

____________________________________________ 

Data: ____ / _____ / _____ 
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ANEXO I – Autorização do Comitê de Ética da SMS/Santos 
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ANEXO II – Parecer Consubstanciado do CEP 
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ANEXO III- Resolução de Criação dos Conselhos Locais 
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ANEXO IV – Resolução de Regulamento de Eleição para os Conselhos Locais 

 

 

 

 

 


