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Apresentação
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É com entusiasmo que apresentamos esta publicação, que contém as 
súmulas dos trabalhos premiados e selecionados da 3ª edição do Prêmio 
Sergio Arouca de Gestão Participativa. Entusiasmo sim, pois a Secretaria 
de Gestão Estratégica e Participativa (SGEP) conseguiu um feito inédito: 
realizar, em apenas cinco anos de sua criação, três edições do evento, que 
é referência no âmbito da gestão participativa de saúde no País. 

Desde sua instituição, em 2005, o Prêmio Sergio Arouca de Gestão 
Participativa em Saúde conseguiu mobilizar algumas centenas de traba-
lhadores, pesquisadores, profissionais, movimentos sociais e estudiosos 
da Saúde que inscreveram mais de 600 trabalhos, entre relatos de ex-
periências exitosas e artigos acadêmicos. É compromisso da SGEP, do 
Conass e do Conasems, promotores do evento, a publicação impressa 
da síntese dos trabalhos que foram premiados e selecionados, colocan-
do em evidência o esforço dos autores, promovendo a socialização das 
experiências e dos artigos e subsidiando a reflexão sobre o tema da par-
ticipação social na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS).

O Prêmio foi criado com a intenção de homenagear esse que foi um 
dos mais importantes protagonistas da Saúde no Brasil, o médico, pro-
fessor e deputado Dr. Antonio Sergio da Silva Arouca. E a produção des-
te evento pela Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa significa a 
afirmação de suas ideias, pois foi ele o grande incentivador e o militante 
intransigente da participação da sociedade no Sistema Único de Saúde.

O Prêmio compreende duas categorias, descritas a seguir.
· Experiências exitosas: relatos analíticos de iniciativas em gestão 

participativa que tenham sido realizadas nos últimos cinco anos, em 
serviços, organizações ou sistemas de saúde.

· Artigos acadêmicos: artigos sobre o tema gestão participativa no 
SUS, que podem ser apresentados em diversas abordagens, tais como: 
revisão bibliográfica, reflexão crítica, conceitual ou experimental.

A primeira etapa de avaliação desta terceira edição selecionou 31 
trabalhos (16 na categoria experiências exitosas, por empate de notas, 
e 15 em artigos acadêmicos) entre o total de 143 inscritos. Já a segunda 
etapa selecionou dez trabalhos para diplomação e premiação com in-
centivo financeiro. 

Os trabalhos em destaque abordaram temas como a assistência hos-
pitalar, a efetivação da participação pelos movimentos sociais, conselhos 
locais de saúde, direitos reprodutivos, educação permanente e equidade. 

Dos autores premiados neste terceiro evento, sete têm formação 
acadêmica na área da Saúde e três em Ciências Humanas. Em sua am-



pla maioria, os trabalhos selecionados versaram sobre experiências de 
gestão nas regiões Sul e Sudeste do País, especialmente nos estados do 
Rio Grande do Sul e de Minas Gerais. Dois relatos foram sobre a região 
Nordeste, nos estados do Maranhão e do Ceará.

A SGEP e seus pares nesta iniciativa – Conass e Conasems – acredi-
tam que a reflexão e a socialização do conhecimento sobre gestão partici-
pativa são fundamentais para o fortalecimento da democracia nos servi-
ços do Sistema Único de Saúde. E, na busca por colocar esse importante 
princípio do SUS no cotidiano dos serviços, é que ações como esta terão 
sempre espaço na agenda da participação social do Ministério da Saúde.

Antônio Alves de Sousa
Secretário de Gestão 
Estratégica e Participativa

Antonio Carlos Figueiredo Nardi
Presidente do CONASEMS

Osmar Terra
Presidente do CONASS
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O PROCESSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE POTENCIALIZANDO  
O CONTROLE SOCIAL NO SUS 

Autora: Heloisa Helena Rousselet de Alencar

Resumo

O presente trabalho relata uma experiência vivenciada no Conselho 
Municipal de Saúde (CMS) de Porto Alegre, desde 2006, quando foi im-
plementado o Programa de Educação Permanente, tendo como norte as 
Diretrizes para uma Política de Educação Permanente para o Controle 
Social no SUS, deliberada pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS), na 
Resolução nº 354/05.

Objetivos

O Programa de Educação Permanente estabeleceu os seguintes tópi-
cos entre seus principais objetivos:

a) socializar informações ao conjunto de conselheiros;
b) qualificar a tomada de decisões no âmbito do controle social no SUS;
c)  aprofundar conhecimentos entre os conselheiros e membros das 

comissões internas do CMS, aprimorando a sua atuação;
d) ampliar a participação das pessoas em defesa da saúde;
e)  difundir na sociedade o papel do controle social, previsto na 

Constituição brasileira, na gestão das políticas públicas;
f)  estimular que as pessoas assumam as funções de conselheiros de 

saúde, engajando-se nas questões locais e no âmbito da cidade;
g)  ampliar a participação dos conselheiros na organização e no pla-

nejamento do funcionamento do CMS;
h)  potencializar a ação do controle social na defesa dos direitos 

da população.
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Metodologia
O processo de estruturação do Programa de Educação Permanente 

está dividido em duas grandes etapas, a saber:
· 1ª etapa: Diagnóstico e Plano de Ações – que se caracterizou como 

etapa de avaliação e planejamento e foi desenvolvida mediante um le-
vantamento junto aos Conselhos Distritais de Saúde (CDS), a fim de 
conhecer a situação de sua organização e de seu funcionamento. Os 
resultados foram debatidos no primeiro Seminário de Avaliação e Pla-
nejamento, onde definiu-se por estabelecer um Programa de Educação 
Permanente para o Controle Social.

2ª etapa: Desenvolvimento do programa propriamente dito – a pro-
posta apresentada ao Núcleo de Coordenação do CMS estabelecia que o 
processo de educação permanente devia acontecer de forma transversal 
e permanente, não se restringindo aos momentos específicos identifi-
cados como “capacitação dos conselheiros”. Neste sentido, o programa 
previu os cursos de capacitação nos módulos introdutório e avançado 
e, posteriormente, também na forma descentralizada nas regiões. Mas 
principalmente adotou-se uma atitude pró-ativa no sentido de produ-
zir espaços de discussão e acesso à informação em todos os momentos 
em que os debates em pauta exigiam maior apropriação por parte dos 
conselheiros a respeito das questões em disputa. Quanto aos cursos de 
capacitação, o módulo introdutório é desenvolvido em treze encontros 
semanais de 3 horas, em metodologia expositivo-dialogada, oficinas, 
apresentação de filmes e vídeos institucionais. A metodologia e a temá-
tica abordadas objetivam proporcionar informações e conhecimentos 
a respeito do Sistema Único de Saúde, contemplando todos os seus as-
pectos. Para isso, foi elaborado material didático, disponibilizado aos 
participantes, juntamente com textos auxiliares, todos redigidos com 
linguagem acessível. No módulo avançado, foram eleitos temas de inte-
resse dos participantes, e cada tema foi trabalhado em vários encontros, 
de acordo com a necessidade. 

Resultados

A partir do Seminário de Avaliação e Planejamento, estabeleceram-
se diretrizes e metas para a gestão do Conselho Municipal de Saúde, tais 
como: revisão do Regimento Interno e da Lei Municipal nº 277/92 (que 
criou o Conselho Municipal de Saúde), alterando-os e adequando-os 
à Resolução nº 333 do Conselho Nacional de Saúde; criação de nova 
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estrutura para o CMS, com a inclusão da Comissão de Educação Perma-
nente, de Comunicação, Informação e Informática, além de definir com 
mais clareza as instâncias descentralizadas: conselhos distritais, locais, 
gestores e câmaras técnicas.

A educação permanente, desde 2006, tem potencializado a ação 
do Conselho na defesa da saúde da população de Porto Alegre. Assim 
ocorreu em diversos embates com o gestor municipal de saúde, como 
no chamado “episódio dos implantes”, no final do ano de 2006, que 
envolveu o Ministério Público, estendeu-se para o CNS e o Conselho 
Estadual de Saúde, além de envolver ativamente entidades e conselhos 
de outras políticas públicas, como as políticas da mulher, da criança 
e do adolescente e a de direitos humanos. Da mesma forma ocorreu 
em relação ao fechamento, por parte da Secretaria Municipal de Saú-
de, do Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul (Pacs), onde também se 
localiza a única emergência psiquiátrica municipal, em que a popu-
lação ficou por 21 dias sem a assistência de urgência e emergência do 
maior pronto-atendimento da região. Na crise que se estabeleceu na 
gestão do Programa Saúde da Família (PSF) e, consequentemente, da 
rede de Atenção Básica, na metade do ano de 2007, o debate envolveu 
as entidades representativas das diferentes categorias profissionais que 
atuam no PSF, bem como as diversas entidades e representações das co-
munidades. Assim, por determinação do Ministério Público, o gestor 
municipal teve de encaminhar projeto de lei para o Legislativo munici-
pal ainda no ano de 2008, a fim de criar os cargos na forma prevista na 
Constituição, ou seja, mediante concursos públicos. 

O processo de educação permanente tem se debruçado também 
sobre instrumentos importantes para as tarefas de fiscalização, acom-
panhamento e planejamento da gestão do SUS, como os relatórios de 
gestão, o acompanhamento dos recursos financeiros e a reestruturação 
da Comissão de Fiscalização.

Conclusões

A participação social nas definições, nas proposições, no controle e 
na avaliação do Sistema de Saúde, ao mesmo tempo em que imprimiu 
avanços inegáveis e vitórias concretas, também se apresenta, ainda, em 
muitos aspectos, desprovida do poder político previsto na Constituição.

Se levarmos em consideração a heterogeneidade de que são consti-
tuídos os conselhos de saúde, que têm seu funcionamento estabelecido 
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nas relações entre usuários, trabalhadores de saúde, prestadores de ser-
viço e gestores, num processo permanente de negociação entre diferen-
tes interesses no âmbito da política de saúde, os processos educativos 
precisam levar em conta esses fatores para produzir as transformações 
desejadas pela maior parte dos conselheiros, em especial os usuários dos 
serviços de saúde.

No presente trabalho pretendeu-se apresentar o processo de educa-
ção permanente que vem sendo desenvolvido junto ao Conselho Mu-
nicipal de Saúde de Porto Alegre como uma experiência exitosa, cuja 
metodologia de trabalho vem possibilitando potencializar a prática da 
atuação do CMS, numa relação positiva de organização social mobiliza-
da na defesa dos direitos sociais. 
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“O CAMINHO SE FAZ AO CAMINHAR”: PROCESSO DE REATIVAÇÃO  
DE CONSELHOS LOCAIS DE SAÚDE EM SOBRAL (CE) A PARTIR  

DO PROTAGONISMO DE ATORES SOCIAIS

Autores: Hermínia Maria Sousa da Ponte
José Otaviano Lopes Filho

José Reginaldo Parente Feijão
Francisca Lopes de Souza
Expedito Vidal dos Santos

Carlos Hilton Albuquerque Soares

Introdução

O controle social na política de saúde do Sistema Único de Saúde 
(SUS) é um dos princípios fundamentais da Reforma Sanitária brasilei-
ra e uma importante inovação garantida pela Constituição, pois a gestão 
participativa no SUS contribui para a ampliação da cidadania, uma vez 
que reconhece os usuários como membros de uma comunidade organi-
zada com direitos e deveres.

Os Conselhos Locais de Desenvolvimento Social e Saúde (CLDSS) 
são dispositivos de participação comunitária, na construção social de 
saúde, que superam o modelo hegemônico tradicional centrado no 
acompanhamento e na fiscalização do sistema de saúde, prática que 
ainda é muito presente no cotidiano do serviço e da sociedade de uma 
forma geral. O CLDSS de Sobral (CE) é um espaço de interação e nego-
ciação entre os diversos atores envolvidos no território. 

Objetivos

Descrever o processo de formação política de lideranças populares 
com vistas à reativação dos Conselhos Locais de Desenvolvimento So-
cial e Saúde no município de Sobral a partir do protagonismo social.
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Metodologia/desevolvimento

O processo de formação teve como principais abordagens metodoló-
gicas a observação participante e a pesquisa-ação, visando à geração de 
aprendizagem significativa, incentivando a cogestão de coletivos, qua-
lificando a ação e proporcionando o empoderamento e o protagonismo 
dos sujeitos populares (VASCONCELOS, 2001).

Optamos por trabalhar com atores sociais da própria comunidade, 
voluntários com perfil para mobilização popular e que não fossem pré-
candidatos nas eleições municipais de 2008. Assim, os CLDSS seriam 
organizados por iniciativa popular e não desencadeados por profissio-
nais de saúde. Para a execução da estratégia de ação do projeto foram 
considerados necessários dois representantes de cada localidade.

Os atores locais foram escolhidos em processo democrático e legíti-
mo de indicação popular, totalizando 48 (quarenta e oito). Nas localida-
des onde houvesse CLDSS, foi indicado um ator local entre seus pares. 
Caso contrário, a comunidade realizou a escolha.

O processo de formação ocorreu em 10 (dez) oficinas temáticas de 
4 horas durante o mês de abril de 2008, com metodologia dialógica re-
avaliada e planejada após cada oficina, contemplando as necessidades 
apontadas pelo grupo e o acompanhamento das ações em território 
para o apoio técnico e pedagógico. Em maio, realizamos um Seminário 
de Educação Popular em Gestão Participativa, que contou com a pre-
sença de gerentes de unidades de saúde, diretoras e/ou coordenadoras 
pedagógicas de escolas públicas, com seus representantes estudantis e 
membros de associações comunitárias. Após uma avaliação, percebe-
mos a necessidade de cuidar desse coletivo mediante uma política de 
educação permanente.

Resultados

Os resultados são complexos e sua mensuração só faz sentido a par-
tir de uma perspectiva qualitativa. Não negamos, entretanto, algumas 
evidências que se apresentam do ponto de vista quantitativo.

Após o processo de formação, foram evidentes as movimentações 
comunitárias, tais como: reuniões com os conselheiros municipais, com 
a equipe de saúde e os membros da comunidade; realização de semi-
nário participativo do conselho local, onde a comunidade discute as 
suas necessidades, pactua prazos e responsabilidades entre os membros, 
proporcionando o resgate da autoestima da participação popular; maior 
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divulgação das ações do CLDSS em rádios comunitárias e espaços di-
versificados de encontros, tais como em praças públicas.

Outro aspecto relevante foi o impulso na reativação de CLDSS, pois 
passamos de 5 (cinco) para 20 (vinte) formados. Entre as principais 
ações dos conselhos locais, obtivemos: 1) a discussão sobre a melhoria 
da unidade de saúde; 2) a realização do primeiro show de talentos “Viva 
a Natureza! –Vila União Talentando sem Dengue”; 3) a realização do 
primeiro arraiá “Luar do Sertão”; 4) a aquisição de telefone público; 5) a 
retirada do carnaval de rua de uma localidade rural devido ao aumento 
dos casos de acidentes e violência; 6) a negociação com a polícia e a 
criação do posto policial em setor modelo; 7) as parcerias com Sebrae 
para a capacitação de mulheres em atividade de corte e costura, para 
complementação da renda familiar; e 8) a escolha do Dia de Cidadania 
da Comunidade, para comemoração.

Conclusões

Quando pautamos a formação de lideranças comunitárias para o 
exercício da democracia participativa, é para que haja esse “rompimen-
to” cultural da democracia representativa e de decisões verticalizadas. 
Assim, o processo pedagógico objetivou metodologias interativas e con-
textualizadas à realidade local, a fim de provocar transformações nos 
microespaços das atividades comunitárias.

Por todos esses determinantes, consideramos que a nossa experiên-
cia de fortalecimento popular para a efetivação da democracia partici-
pativa é uma iniciativa inovadora em nível local, porém temos ciência 
de que qualquer tomada de consciência é um processo lento e pluri-
dimensional que está intrinsecamente vinculado às especificidades dos 
movimentos e da história local (PONTE et al., 2008).

Por isso, trabalharemos para o fortalecimento das organizações co-
munitárias e estamos conscientes de que o rumo dessa história depende 
deles, independentemente de ser por intermédio de CLDSS, pois po-
dem emanar da dinâmica comunitária outras formas de organização, 
até mesmo a opção de continuar em seus movimentos isolados, sem a 
busca por espaços de articulação ampla.
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EXPERIÊNCIA DE GESTÃO PARTICIPATIVA  
EM SÃO FRANCISCO DE PAULA (RS)

Autor: Luiz Carlos Bolzan
Coautora: Janaína dos Reis Tedesco

A experiência de gestão participativa desenvolvida no município de 
São Francisco de Paula (RS) ocorre durante os anos de 2005 e 2008. 
O município contava com população de aproximadamente 20 mil ha-
bitantes, sendo que cerca de 1/3 representava população rural. Com 
3.280km² de extensão territorial, o município apresenta forte precipi-
tação pluviométrica, frio intenso no inverno, frequente neblina e pouca 
incidência de luz solar.

A economia gira em torno da produção de madeira, leite, calçados 
e comércio, sendo o serviço público municipal fator importante para o 
desenvolvimento econômico local. As propriedades rurais são tipica-
mente latifundiárias, em sua ampla maioria.

No início de 2005, o serviço de saúde pública caracterizava-se por 
funcionamento ambulatorial médico precário e inconstante, com escas-
sas incursões desse serviço junto às comunidades rurais, uma vez que 
não atendia mais do que 5 das mais de 20 comunidades rurais e sempre 
com frequência incerta, o mesmo valendo para o serviço odontológico. 
Ausência de serviços de saúde mental, nutricional e mesmo de promo-
ção da saúde voltados para áreas de atividade física, manifestações de 
violência, dependência química e falta de estruturação de serviço de vi-
gilância eram constatações percebidas no município.

Como consequências encontradas, salientavam-se a dificuldade de 
acesso ao serviço de saúde, acentuada ainda mais para as populações 
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rurais, estrangulamentos de mais de 4 anos de espera para especialida-
des médicas e ausência de interlocução da gestão com demandas po-
pulares em saúde.

Dadas as condições precárias do serviço de saúde, tomou-se por ini-
ciativa a construção de agendas com as comunidades urbanas e rurais 
para estabelecer diagnóstico situacional da saúde municipal, a partir da 
percepção da população local, bem como da gestão sobre o tema.

Ao final da primeira rodada de agendas, somando-se 22 reuniões 
com as comunidades, foi formulado o plano municipal de saúde, que 
foi submetido ao Conselho Municipal de Saúde (CMS) para apreciação 
e deliberação. Ao longo dos quatro anos de gestão, foram realizadas 
reuniões com as comunidades, perfazendo ao menos uma reunião anu-
al com cada localidade ou mesmo mais do que isso em alguns casos. Da 
mesma forma, o plano municipal de saúde foi anualmente reavaliado 
no Conselho Municipal de Saúde para apreciação das ações programa-
das e possíveis inclusões ao plano.

Tanto quanto as agendas comunitárias, também as reuniões com 
as equipes de trabalhadores de saúde foram adotadas, seja no coletivo 
maior ou por unidades de saúde. Como consequência das deliberações 
da III Conferência Municipal de Saúde, houve a instituição de conse-
lhos gestores em unidades de saúde. A própria realização da Confe-
rência de Saúde constituiu-se um marco de participação popular, visto 
ter contado com a realização de pré-conferências em todas as comuni-
dades rurais e bairros da cidade, assegurando mais de 300 delegados à 
etapa final na sede do município, além de somar mais de 900 partici-
pantes em todo o processo.

Além de reuniões comunitárias e audiências públicas realizadas du-
rante 2005 e 2008, também a prestação de contas trimestral na Câmara 
de Vereadores foi observada, conforme legislação federal, após a devida 
apreciação e aprovação do CMS.

Durante o ano de 2008, conselheiras do Conselho Nacional de Saú-
de (CNS) foram convidadas a conhecer a experiência local e participa-
ram durante três dias de atividades no município, entre elas reunião do 
CMS, reunião com comunidade rural, agenda com trabalhadores de 
saúde, prestação de contas na Câmara Municipal de Vereadores, além 
de outras atividades.

Essas foram algumas das atividades que constituíram a experiência 
de gestão participativa no SUS municipal em São Francisco de Paula, o 
que contribuiu para constituir a saúde pública local com 4 equipes de 
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saúde da família, assistência à saúde da população rural e atendimento a 
mais de 20 comunidades rurais com periodicidade minimamente men-
sal. Tal atendimento chegou mesmo a ocorrer, em algumas comunida-
des, em periodicidade semanal, contando com implantação de serviço 
odontológico urbano e rural (5 equipes de saúde bucal por 40 horas), 
incorporação tecnológica na área, serviço de vigilância, organização da 
assistência farmacêutica, serviço nutricional e serviço de saúde men-
tal por Centro de Atenção Psicossocial (Caps). O atendimento contava 
ainda com promoção da saúde, mediante ações relacionadas à atividade 
física no SUS, por intermédio da Academia do SUS, e com atendimento 
às vítimas e aos perpetradores de violência, além de garantir acesso às 
especialidades médicas antes inacessíveis, como as de tráumato-orto-
pedia, otorrinolaringologia, oftalmologia, neurologia, cirurgia vascular, 
psiquiatria e urologia.

Para além da participação social, a experiência exercitou o controle 
social, pois já havia o entendimento de que é necessário mais do que 
participação da população, mas o exercício do controle popular sob as 
prática de gestão como garantidoras do êxito do acesso aos serviços de 
saúde, mediante a prática dialógica da cidadania. Tais atividades alça-
ram, à posição de protagonistas da construção do SUS municipal, pes-
soas que, ao longo dos anos, foram submetidas à lógica da gestão impo-
sitiva, monopolista e não dialógica.

Mais do que uma experiência acabada, demonstra-se um exercício 
contínuo de educação popular e gestão da política de saúde. Exercício 
constante que promove saúde e cidadania na ressignificação das rela-
ções materiais estabelecidas em São Francisco de Paula.



30

GESTÃO PARTICIPATIVA EM UM HOSPITAL PÚBLICO DE URGÊNCIA  
E DE ENSINO: UM MODELO QUE DÁ CERTO

Autoras: Susana Maria Moreira Rates
Andréia Augusta Diniz Torres

Maria Helena dos Santos
Miriam Maria Souza

Yara Cristina Neves Marques Barbosa Ribeiro

Segundo dados de 2006 do Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), são 7.155 os estabelecimentos com internação (incluindo 
serviços públicos e privados) que possuem unidades de urgência. Para-
lelamente, verifica-se no Brasil, de 1992 até 2005, uma redução de 18,6% 
de leitos hospitalares.

O crescimento da oferta de equipamentos médicos no País não acon-
tece de forma uniforme nas diferentes regiões. Percebe-se uma inade-
quação da utilização dos serviços de urgência, visto que cerca de 70% 
dos atendimentos poderiam ser realizados em unidades básicas. Porém, 
não se pode concluir de forma linear que a insuficiência e a falta de 
resolutividade da assistência básica sejam os únicos fatores a contribuir 
para isso. Muitos usuários procuram nos serviços de urgência acesso 
à atenção especializada e às tecnologias médicas, o que sobrecarrega o 
atendimento de urgência. 

Quanto ao modelo de gestão, são vistas, em geral, organizações bu-
rocráticas, autoritárias e centralizadoras com um diretor geral e o cor-
po clínico organizado por departamentos. A assistência é impessoal e 
fragmentada. Esta organização do trabalho em hospitais de urgência 
também contribui para a alienação dos profissionais de saúde que não 
vislumbram os resultados do seu trabalho.
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Este artigo tem por objetivo propor a transformação deste modelo 
centralizador, fragmentado e (por que não dizer?) ultrapassado, para 
um modelo participativo de gestão baseado numa nova racionalidade 
na gestão de coletivos que reconheça a multiplicidade de lógicas e pro-
cure lidar com esta polaridade dos coletivos, tomando os trabalhadores 
como “sujeitos sociais”.

A ideia parte do modelo desenvolvido por Campos (2000), intitula-
do “Roda”. Mediante esta metodologia, propõe-se a estruturação de uni-
dades de produção e de equipes de referência para a reorganização dos 
processos de trabalho, da lógica gerencial e a pactuação pelos diferentes 
atores. Para isso, foram realizados seminários e oficinas (pelo Método.
da.Roda), que contaram com a participação de trabalhadores e gerentes. 
Foi realizado também um curso de desenvolvimento gerencial, minis-
trado pelo professor Dr. Gastão Wagner (da Unicamp), com módulos 
teórico-práticos que abordavam temas como organização de unidades 
funcionais com seus processos de trabalho, funções gerenciais, etc.

São apresentadas aqui importantes conquistas obtidas pela gestão 
participativa, especialmente aquelas direcionadas à humanização das 
relações de trabalho e entre a equipe de saúde e seus usuários, com da-
dos quantitativos e qualitativos. As unidades de produção avançaram de 
forma satisfatória com o cumprimento das metas pactuadas no contrato 
interno de gestão. Podemos aferir que, de uma maneira global, houve 
84% de metas alcançadas.

Verifica-se que os avanços apontados resultaram do amadurecimen-
to dos colegiados das unidades, do colegiado ampliado, da ouvidoria e 
mesmo da comissão de ética institucional, demonstrando que as “praças” 
são essenciais como espaços democráticos para a interação dos sujeitos.

Todos estes processos de construção coletiva, no Hospital Municipal 
Odilon Behrens (HOB), promoveram mudanças em seu modo de ges-
tão. Entendendo que a implantação da humanização está vinculada a 
este modo de fazer includente dos diversos atores, cada sujeito assume, 
em sua prática, o protagonismo de sua própria história. A vinculação e 
a responsabilização de cada ator garantem o fortalecimento do modelo 
com sua reprodução cotidiana em cada ambiente e a todo momento. 

A prática do modelo de gestão participativa vivenciada no HOB pro-
picia a produção de saúde e vida, com o olhar dos diferentes sujeitos. 
Esta é a prática que buscamos consolidar.
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UMA AÇÃO SINÉRGICA EM DEFESA DE UMA POLÍTICA DE DIREITOS 
SEXUAIS E REPRODUTIVOS

Autora: Telia Negrão
Coautora: Neusa Heinzelmann

Objetivo da experiência relatada

Reverter o quadro configurado em novembro de 2006, em Porto Ale-
gre (RS), buscando a suspensão do programa de implantes subdérmicos 
de hormônios em adolescentes de 15 a 18 anos, ação esta implementa-
da pela Secretaria Municipal de Saúde em convênio com uma ONG de 
Porto Alegre. Além disso, buscou-se envolver os diversos setores inte-
ressados e propor uma política de direitos sexuais e reprodutivos, para 
o município de Porto Alegre, baseada em pressupostos de autonomia e 
respeito às/aos adolescentes, tendo como protagonista o Conselho Mu-
nicipal de Saúde, em parceria com o movimento de mulheres, numa 
ação sinérgica e potencializadora do capital social.

Metodologia (ou estratégia)

· Tornar públicas as irregularidades constatadas e valorizar o papel 
do Conselho Municipal de Saúde como instância de deliberação sobre 
as políticas, sensibilizando seus integrantes quanto aos direitos sexuais 
e reprodutivos.

· Explicitar as violações no campo bioético, com base em argumentos 
sólidos.

· Debater, no sentido do convencimento com a principal comuni-
dade envolvida, o bairro da Restinga, o conteúdo dos direitos sexuais 
e reprodutivos.
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Resultados

· Publicação de Resolução do Conselho Municipal de Saúde determi-
nando a suspensão do Programa de Implantes Hormonais e a distribuição 
do estoque restante para a Rede de Saúde e sua aplicação de acordo com 
critérios técnicos, respeitando a autonomia de jovens e mulheres adultas.

· Publicação de Resolução da Câmara de Vereadores de Porto Alegre 
sobre a necessidade de elaboração de uma Política Municipal de Plane-
jamento Familiar baseada em direitos reprodutivos.

· Participação da sociedade organizada, em especial do movimento 
de mulheres, no processo de debate e decisão.

· O reconhecimento do papel político e legal do Conselho Munici-
pal de Saúde como instância de discussão e deliberação sobre os pro-
gramas municipais.

Conclusões

A adoção do paradigma dos direitos reprodutivos, ou seja, da possi-
bilidade de reconhecer o direito de adolescentes, jovens, homens e mu-
lheres decidirem, de maneira informada e livre, sobre sua saúde sexual 
e reprodutiva é um desafio que coloca em debate padrões culturais e 
relações de poder.

O Brasil adotou esse paradigma ao assinar tratados internacionais e 
ao elaborar leis nacionais e normas de saúde com o foco no respeito aos 
direitos. No entanto, sua transformação em políticas de âmbito regional 
e local enfrenta obstáculos de toda ordem, entre os quais o reconheci-
mento da sociedade organizada como sujeito-parte das decisões.

A aliança entre o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Muni-
cipal dos Direitos da Mulher e o movimento de mulheres, em especial 
com a Rede Feminista de Saúde e suas filiadas, propiciou um grande 
debate público e a elaboração de uma nova política, que – embora não 
observe todos os parâmetros desejáveis – resultou de uma ação coletiva.

Essa ação, em alguns momentos conflitiva, resultou na ampliação do 
capital social dos movimentos envolvidos, que puderam explicitar seus 
saberes e sua capacidade de construir processos.

Esta história não acabou e mantém-se na agenda dos conselhos e do 
movimento feminista e de mulheres de Porto Alegre.



Menções Honrosas
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PROGRAMA DE RECURSOS DESCENTRALIZADOS  
(PROREDE SAÚDE)
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O Programa de Recursos Descentralizados (Prorede Saúde) foi 
criado pela Lei Municipal nº 6.195/2006, de Guarulhos (SP). Este pro-
grama é uma das mais importantes estratégias do modelo de gestão 
descentralizada e participativa adotada pela administração pública da 
cidade de Guarulhos na área de saúde.

O programa tem como objetivo transferir recursos financeiros do 
tesouro municipal às unidades de saúde da Rede mediante convênios 
assinados com os conselhos gestores de saúde atuantes na unidade. Os 
recursos transferidos são destinados para manutenção, conservação e 
pequenos reparos do imóvel e dos equipamentos, assim como para a 
compra de materiais de consumo, realização de atividades de promoção 
da saúde e contratação de pequenos serviços.

O Prorede Saúde tem sido considerado um potente instrumento re-
solutivo dos pequenos problemas relativos à manutenção dos equipa-
mentos públicos de saúde, com sua dinâmica processual simplificada 
e de grande agilidade. De maneira mais significativa ainda, o Prorede 
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Saúde tem se revelado uma potente ferramenta de gestão participativa, 
por intermédio da qual os usuários e os servidores de saúde tornam-se 
atores protagonistas da gestão dos recursos financeiros destinados à 
unidade de saúde. Essa experiência afirma, acima de tudo, o sentido 
de uma cidadania ativa, cogestora e corresponsável pelo destino dos 
recursos públicos.

O Prorede Saúde tem como objetivo transferir recursos financeiros 
próprios às unidades de saúde da Rede Municipal, a fim de que sejam 
utilizados na manutenção, na conservação e em pequenos reparos do 
imóvel e de seus equipamentos, assim como para a realização de ati-
vidades de promoção de saúde e a contratação de pequenos serviços 
de manutenção.

Além disso, o Prorede Saúde tem como objetivos a descentralização 
da gestão e o incentivo à plena participação dos conselhos gestores no 
processo de tomada de decisões, na implantação das ações planejadas, 
no controle e na prestação de contas, bem como no processo de avalia-
ção das melhorias das condições do atendimento e no impacto sobre a 
qualidade dos serviços prestados aos usuários.

O programa descentralizado Prorede Saúde foi concebido enquan-
to ferramenta de gestão descentralizada e participativa em resposta à 
necessidade de se dispor de procedimentos simplificados, ágeis e reso-
lutivos, dentro do marco legal e administrativo do serviço público e do 
SUS, para se atender às inúmeras demandas de manutenção, conserva-
ção e pequenos reparos dos equipamentos que se acumulam nas uni-
dades de saúde e como ordens de serviço no setor de manutenção da 
Secretaria de Saúde. 

Assim, preocupados com o correto andamento do processo adminis-
trativo e o fiel cumprimento das normas legais, amparados na própria 
Lei de Licitações, fizemos da modalidade convênio um instrumento para 
a gestão descentralizada submetida diretamente à participação e ao con-
trole social. Um fator favorável a essa opção, foi o fato de que a Rede 
Municipal de Saúde da cidade de Guarulhos dispõe de atores sociais já 
consolidados como parceiros na forma de conselhos gestores. Outro fa-
tor preponderante para o sucesso desta experiência foi o fato de que a Se-
cretaria de Educação já havia implantado uma experiência similar junto 
à Rede Municipal de Educação, de tal forma que o trabalho da equipe 
que cuidaria da implantação deste programa da saúde estaria focado, es-
pecialmente, na adaptação e no aprimoramento desta experiência.
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Da experiência realizada na área de Educação, resgatamos, aprofun-
damos e ampliamos o sentido de uma gestão descentralizada e partici-
pativa, na qual a comunidade local, por intermédio do conselho gestor, 
partilha junto aos gestores públicos a responsabilidade pela busca de 
soluções e a melhor gestão dos recursos públicos. No fundo, trata-se de 
uma radicalidade na prática da gestão participativa e do controle social.

Com base na experiência-piloto realizada na UBS Jardim Palmira, 
fomos realizando o passo a passo do processo junto à Rede Municipal 
de Saúde. No fim, foi feito um trabalho de sensibilização com todos os 
conselhos gestores de saúde, com discussão sobre a importância do pro-
grama e as diversas etapas de sua implantação. Nessas rodadas de dis-
cussão, marcadas pelo grande senso crítico da comunidade e dos seus 
conselheiros, surpreendeu de maneira positiva o alto compromisso e a 
vontade dos conselhos gestores de assumir o desafio da cogestão. Dessa 
maneira, a equipe da Secretaria de Saúde orientou e acompanhou a rea-
lização de 87 assembléias para a criação das Associações Prorede Saúde. 
Da mesma forma, foram orientados e acompanhados todos os passos 
subsequentes de registro em cartório, obtenção do CNPJ junto à Receita 
Federal, abertura de conta bancária, elaboração dos planos de trabalho 
e dos planos de aplicação dos recursos, assim como cada um dos passos 
necessários até a assinatura do convênio.

Deste processo participaram ativamente todos os coordenadores re-
gionais de saúde (3), os interloculores distritais (14), os gerentes de uni-
dade (87), com suas respectivas equipes de servidores, e os conselhos ges-
tores (em média, 14 pessoas por unidade de saúde). Somaram-se, a esses 
profissionais, diversos outros profissionais das áreas administrativas, de 
recursos humanos, finanças, assessoria jurídica, assessoria especial para 
a participação popular e assessoria do gabinete da Secretaria de Saúde. O 
processo de implantação do Prorede Saúde atingiu a expressiva marca de 
mobilizar e envolver mais de 1.000 pessoas. Certamente, o fato mais im-
portante desta empreitada foi ter conquistado a adesão dos conselhos ges-
tores para assumir uma tarefa de cogestão e de mútua responsabilidade.

Em julho de 2008, o convênio havia sido assinado por 21 unidades 
de saúde, que começaram a receber os recursos financeiros do Prorede. 
De lá para cá, os recursos descentralizados têm produzido um impac-
to positivo na afirmação do modelo de gestão descentralizada e na so-
lução imediata dos problemas de manutenção e pequenos reparos nas 
unidades de saúde. Entretanto, podemos antecipar que esta experiência 
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até aqui desenvolvida tem gerado um intenso e significativo processo 
de aprendizado de gestão descentralizada e participativa. Nesta expe-
riência, os conselhos gestores têm assumido um papel protagonista na 
identificação dos pequenos problemas, na definição de prioridades, na 
destinação dos recursos financeiros, no controle e na prestação de con-
tas, bem como na gestão participativa como um todo.
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O COMPARTILHAMENTO DO CUIDADO: UMA EXPERIÊNCIA EM 
FORTALEZA (CE) NA PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL  

NO TERRITÓRIO E NA COGESTÃO DE UM CAPS

Autora: Ana Paula Fernandes Viana 
Coautores: Maria Gabriela Curubeto Godoy

Kamilla Angélica G. de Vasconcelos

Introdução

Este trabalho trata da experiência de parceria entre a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de Fortaleza (CE) e uma organização não-governa-
mental, o Movimento de Saúde Mental Comunitária do Bom Jardim 
(MSMCBJ), que tem proporcionado a expansão de ações psicossociais 
de promoção em saúde e a cogestão do Caps II Comunitário do Bom 
Jardim (Centro de Atenção Psicossocial tipo II para adultos). O MS-
MCBJ, situado na Regional V, área com piores indicadores sociossanitá-
rios de Fortaleza, realiza atividades no campo da atenção psicossocial há 
12 anos. Mediante a nova parceria e o convênio firmados em 2005 com 
o poder público municipal, diversas atividades realizadas pela entidade 
têm sido expandidas para o território da Regional, ampliando-se os gru-
pos de terapia comunitária e massoterapia. Além disso, a integração de 
ações em uma base territorial e a diversificação de atividades ofertadas 
pelo MSMCBJ conjugaram-se à criação de um Caps, o que tem possi-
bilitado novas incursões na construção da integralidade no campo da 
atenção psicossocial. 
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Objetivo

Proporcionar a possibilidade de exercitar novas formas de abordagem 
de problemas psicossociais da população mediante ações de promoção, 
proteção e recuperação da saúde que favoreçam a inclusão social, eco-
nômica e simbólica de pessoas e comunidades desfavorecidas no resgate 
da dignidade e da cidadania, estimulando novas formas de interlocução 
e parceria entre o Estado e a sociedade civil, de maneira a constituir uma 
sociedade mais participativa e democrática.

Resultados

Entre algumas dificuldades encontradas neste processo estão as ca-
racterísticas distintivas entre organizações públicas e organizações civis, 
com maior burocratização das ações nas primeiras, além dos impasses 
entre diferentes visões de mundo, como as apresentadas por trabalha-
dores com perfil mais técnico do serviço público e a visão mais coletiva 
e comunitária dos integrantes do MSMCBJ. No entanto, os tensiona-
mentos proporcionados por essa experiência possibilitam novas pers-
pectivas na construção de um cuidado compartilhado em saúde entre 
entidades da esfera pública estatal e civil. 

Conclusão

Consideramos que a experiência de gestão compartilhada em curso 
não se limita à ampliação da oferta e à articulação de ações variadas em 
uma perspectiva de construção da integralidade em saúde mental, mas 
também possibilita a emergência de novas formas de protagonismo e 
participação de entidades da sociedade civil como o MSMCBJ, enga-
jadas na busca de uma sociedade mais igualitária, mais solidária, mais 
inclusiva e orientada em  direção a uma cultura de paz.
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PROGRAMA VOLUNTÁRIOS DO CONTROLE EXTERNO (VOCÊ)

Autor: Arnóbio Alves Viana
Coautora: Marilza Ferreira de Andrade

Objetivo

O Você tem por objetivo contribuir para o melhor desempenho da 
gestão pública, mais especificamente da saúde como política pública, 
motivando e tornando viável o controle social, via participação efetiva e 
voluntária de um segmento da sociedade civil – os idosos usuários das 
UBS – no acompanhamento e na verificação das ações básicas de saúde 
dos seus municípios, para que, capacitados e agindo de forma sistemáti-
ca como auxiliares do TCE no controle externo, enquanto as ações estão 
em curso, ofereçam aos gestores a condição de corrigirem as eventuais 
não-conformidades detectadas, o que resultará numa contribuição para 
a melhoria na prestação dos referidos serviços de saúde a toda a popu-
lação nos respectivos municípios.

Metodologia

Em cada cidade onde se vai implementar o Você, o primeiro passo 
é conseguir a adesão de idosos voluntários; nesse sentido, os potenciais 
voluntários podem ser encontrados nas Pastorais dos Idosos sob res-
ponsabilidade do Clero, nas diversas formas de centros de convivência 
de idosos, cujo acesso é permitido mediante parcerias estabelecidas com 
instituições que, historicamente, desenvolvem trabalho com idosos, a 
exemplo do Sesc, de ONGs, da Casa Brasil ou, ainda, das indicações dos 
líderes comunitários locais. 
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O passo seguinte compreende a aplicação de cursos de capacitação 
estruturada aos prováveis voluntários, contemplando assuntos perti-
nentes, relevantes e essenciais ao desenvolvimento das competências 
necessárias à prática do programa, com nuanças de boas e corretas prá-
ticas administrativas e de gestão pública relativas à saúde, além das exi-
gências legais aplicáveis a essas práticas. Esse treinamento dá destaque 
especial à função do controle social, ao papel do cidadão voluntário, à 
sua postura e ao que o TCE espera dessa parceria, mostrando o desdo-
bramento e a importância das suas ações, bem como a relevância do 
distanciamento indispensável das questões político-partidárias locais e/
ou regionais. São apresentados aos voluntários, por fim, a conceituação 
detalhada do objeto-alvo de controle eleito, a metodologia e o treina-
mento prático na ferramenta aplicável (um questionário padrão) para o 
exercício efetivo do controle por parte deles.

As visitas aos PSF só se dão após o lançamento do programa no mu-
nicípio, para o qual o gestor e as autoridades locais são convidados, oca-
sião em que poderão tomar conhecimento da proposta desse trabalho. A 
partir de então, devidamente identificados com os seus cartões nominais 
e as camisetas do programa, eles vão, no período estabelecido, aos órgãos 
municipais onde se ofereçam as questões básicas de saúde à comunidade, 
preferencialmente as unidades de PSF (também denominadas unidades 
básicas de saúde) ou os postos de saúde, na inexistência daquelas. 

No local, eles utilizam a percepção, a observação e a conversa com 
representantes da comunidade em atendimento ou atendidos, bem 
como com profissionais da unidade, com vistas a obter as respostas das 
questões sugeridas pelo TCE. 

Os questionários respondidos são entregues, então, ao Tribunal de 
Contas, na data-limite estabelecida, e os seus dados tabulados servirão 
de base para a análise da auditoria, a qual fará inspeção in loco, utilizan-
do o critério de amostragem, nos equipamentos de saúde que entender 
conveniente.

À auditoria cabe a elaboração do relatório final, a partir da consoli-
dação das constatações dos idosos e do técnico do Tribunal, que elegeu 
as não-conformidades que serão objeto do Pacto de Ajustamento de 
Conduta, a ser firmado com o gestor da saúde do município, com prazo 
para correção das eventuais falhas.

Expirado este prazo, novamente os idosos são treinados, desta fei-
ta em novo questionário específico de verificação do cumprimento dos 
pontos pactuados, e aplicam tal instrumento durante novas visitas. Pro-
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cedimento semelhante ao da primeira etapa se aplica ao recebimento 
dessas informações, com verificação in loco das constatações e pronun-
ciamento do Tribunal via relatório da auditoria. 

O não-cumprimento do Pacto por parte do gestor constituir-se-á um 
agravante para a apreciação da respectiva PCA do município. 

Resultados e conclusões

Iniciado em 14 de junho de 2007, tendo por meta os 223 municípios 
do estado, o Você já foi implementado, até dezembro de 2008, em 27 
municípios, entre os quais os dois maiores, havendo visitado 41% das 
unidades básicas de saúde do estado. A verificação do cumprimento dos 
pontos de melhoria pactuados, feita em três municípios, representa a 
verificação em 43% do total de UBS fiscalizadas.

O Você foi sempre muito bem acolhido em todos os municípios onde 
foi implementado, demonstrando a aprovação do modelo concebido. O 
cunho de parceria tem permeado as relações do TCE com a totalidade 
dos gestores de saúde locais. Em todas as cidades, os voluntários têm 
tido o trabalho facilitado e sido muito bem recebidos nas unidades de 
saúde pelos profissionais, que se dispõem a lhes mostrar a unidade de 
saúde e a lhes responder as questões colocadas.

Aspecto de suma importância a ser destacado é a contribuição que o 
TCE dá (mediante a capacitação oferecida pelo Você) ao idoso voluntá-
rio do programa, que doravante passa a agir com um novo olhar, crítico, 
exercendo o efetivo controle social, sabendo que não está trabalhando 
apenas pelos idosos, mas por toda a comunidade. Assim, exerce o papel 
de agente de mudança, pela conscientização do seu valor, na definição 
e avaliação de todas as políticas públicas – e não somente da saúde pú-
blica –, seguro do papel que lhe cabe como cidadão. Dessa maneira, age, 
ainda, como multiplicador e disseminador do conhecimento adquirido 
e, pelo seu novo comportamento, é merecedor do respeito e da admira-
ção por parte dos que, antes, o viam como improdutivo e desatualizado. 

Por fim, temos a certeza de que para o êxito do programa muito con-
tribuíram as parcerias estabelecidas entre o TCE e as instituições que 
trabalham com idosos mediante a adoção do viés participativo – não 
caritativo e assistencialista –, incentivando-os às mais diversas ativida-
des, a exemplo do Sesc, do Clero (pelas Pastorais dos Idosos), das asso-
ciações comunitárias, dos centros de convivência de idosos e das ONGs. 
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A EXPERIÊNCIA DA ASSESSORIA DE PROMOÇÃO DA EQUIDADE 
RACIAL EM SAÚDE DE SALVADOR (BA) NA IMPLANTAÇÃO  

DA POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE  
DA POPULAÇÃO NEGRA

Autora: Denize de Almeida Ribeiro
Coautora: Liliane de Jesus Bittencourt

A população da cidade de Salvador, capital do estado da Bahia, pos-
sui, segundo o IBGE, 83% de indivíduos negros (pretos e pardos). Da 
colonização até os dias de hoje, a população majoritariamente negra de 
Salvador apresenta os piores indicadores de saúde. Os negros encon-
tram-se super-representados nas iniquidades e sub-representados nos 
melhores indicadores, dados que refletem os efeitos perversos do racis-
mo na sociedade baiana. Isso nos obriga a analisar este fenômeno numa 
outra perspectiva, em que precisamos rever os dados epidemiológicos, 
demográficos, socioeconômicos e os aspectos históricos e culturais ins-
critos na trajetória de vida do povo baiano que justifiquem tais desi-
gualdades, para que, a partir daí, possamos compreender os efeitos de-
terminantes do racismo na gênese dessas iniquidades. O racismo é um 
dos principais determinantes da baixa expectativa de vida da população 
negra baiana. Assim, em Salvador, no ano de 2005, assumimos o desafio 
de implantar uma política de saúde focada na equidade racial, contem-
plando as necessidades da maioria dos seus munícipes, a população ne-
gra. A metodologia adotada pela gestão municipal naquele período foi 
a criação do Grupo de Trabalho de Saúde da População Negra, com as 
atribuições de: 
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· Elaborar um diagnóstico de saúde da população negra de Salvador; 
· Implantar o programa de atenção às pessoas com doença falciforme; 
· Implantar a política de saúde da população negra e articular intra e 

intersetorialmente ações para o desenvolvimento desta política. 

A partir da análise das principais atividades desenvolvidas pelo GT 
de Saúde da População Negra de Salvador, para a implantação da Política 
Municipal de Atenção Integral à Saúde da População Negra, e da avalia-
ção das dificuldades encontradas no processo de implantação desta po-
lítica, este trabalho tem por objetivo apresentar a estratégia de ação ado-
tada e, com base nesta experiência, estimular a implantação da Política 
de Atenção Integral à Saúde da População Negra em outros municípios. 

Metodologia: O caminho percorrido pelo GT priorizou a descen-
tralização das ações mediante a criação de grupos de pontos focais e a 
inclusão de representantes de diversos movimentos sociais no desenvol-
vimento de todas as suas ações. 

Resultados.obtidos: Foi elaborado e publicado o I Diagnóstico de 
Saúde da População Negra de Salvador. A partir disso, implantamos o 
Programa de Atenção às Pessoas com Doença Falciforme e a Política de 
Atenção Integral à Saúde da População Negra, além de diversas ações 
que foram e continuam a ser executadas para a implementação intra e 
intersetorial desta política no município. De igual forma, implantamos o 
Programa de Combate ao Racismo Institucional (PCRI) e institucionali-
zamos o GT, transformando-o, por reivindicação do Conselho Munici-
pal de Saúde, em Assessoria de Promoção da Equidade Racial em Saúde. 

Conclusão: Entendemos que a instabilidade política que afeta o se-
tor Saúde em alguns municípios é um entrave no avanço do SUS que te-
mos para o SUS que merecemos. Mas percebemos que, ao caminharmos 
juntos na comunidade, passando pelas suas representações e lideranças, 
praticamos uma política de equidade que tem no sujeito, no usuário do 
SUS, o principal ator habilitado para conduzir este processo, por viven-
ciar na “pele”, literalmente, todos os dias, os efeitos perversos do racis-
mo na sua saúde. 
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“RODAS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE” NA ATENÇÃO BÁSICA  
DE SAÚDE: ANALISANDO CONTRIBUIÇÕES 

Autora: Ivana Macedo Cardoso

O Ministério da Saúde instituiu em 2004, por intermédio da Portaria 
nº 198, a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, como 
estratégia para a formação e o desenvolvimento dos trabalhadores do 
SUS (BRASIL, 2004a). Essa política estabelece que os processos educati-
vos desses profissionais se deem de modo descentralizado, ascendente e 
transdisciplinar. Partindo do pressuposto da aprendizagem significativa, 
tal política propõe que a transformação das práticas profissionais deva 
estar baseada na reflexão crítica sobre o processo de trabalho desenvol-
vido pelas equipes na rede de serviços de saúde. Assim, a mudança das 
estratégias, da organização e do exercício da atenção à saúde deverá ser 
construída na prática concreta das equipes, de forma participativa, a 
partir da problematização do processo de trabalho local. 

Essa política previa a criação dos Pólos de Educação Permanente nas 
locorregiões de saúde do país, com a finalidade de gerir os processos de 
formação e capacitação dos trabalhadores do setor Saúde em seu terri-
tório de abrangência. Estabelecia também como estratégia de gestão dos 
pólos as “Rodas de Educação Permanente”, instância de negociação e pac-
tuação composta por distintos atores, que constituíam o chamado “qua-
drilátero de formação”: instituições de ensino em saúde, trabalhadores, 
usuários e gestores do setor saúde de cada locorregião (BRASIL, 2004b).

Tomando como referência as Rodas de Educação Permanente pro-
postas para os Pólos, a Secretaria Municipal de Saúde de Vitória (Se-
mus), capital do estado do Espírito Santo, com 314.042 habitantes, 
adotou esse dispositivo em sua política educacional e de humanização, 
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implantando em 2005 as “Rodas de Educação Permanente” (REP) na 
Rede de Atenção Básica (unidades básicas de saúde, unidades de saú-
de da família, unidades de serviço da rede e centros de referência mu-
nicipais). Essas Rodas tinham como princípios norteadores a Política 
Nacional de Educação Permanente, na vertente da educação, descrita 
anteriormente; o Método da Roda, na vertente da gestão; e a Política 
Nacional de Humanização, na vertente do cuidado (CAMPOS, 2005; 
BRASIL, 2004 c).

As Rodas de Educação Permanente da Semus são espaços democra-
tizados de discussão entre profissionais da equipe de saúde local, ges-
tores, usuários do SUS e instituições de ensino em saúde (professores e 
alunos que utilizam as unidades como campo de aprendizagem), com os 
seguintes objetivos (SEMUS, 2006):

· Contribuir para a transformação das práticas de saúde, melhorando 
a qualidade do cuidado e promovendo a humanização da assistência;

· Promover a gestão participativa, afirmando a indissociabilidade en-
tre a gestão e a atenção;

· Fortalecer o trabalho em equipe, integrando saberes e profissionais;
· Realizar levantamento de problemas na percepção dos trabalhado-

res, gestores e usuários e construir coletivamente as soluções;
· Disparar processos e apontar temas prioritários que devem ser 

aprofundados em fóruns, capacitações ou oficinas específicas;
· Promover a participação popular na construção do SUS.
As REP possuíam facilitadores, em número de um ou dois por gru-

po, provenientes de um grupo de 22 técnicos da Coordenação de Edu-
cação em Saúde da Semus (médicos, enfermeiros, psicólogos, assistente 
social e pedagogo) que tinham concluído o Curso de Formação para 
Facilitadores de Educação Permanente, promovido pelo Ministério da 
Saúde e pela Fiocruz, e que já tinham experiência em educação para 
profissionais de saúde.

Em novembro de 2006, havia 56 grupos de REP distribuídos em 25 
serviços da rede municipal de saúde, de um total de 38, sendo a maioria 
Unidades de Saúde da Família. Os temas discutidos nas Rodas diziam 
respeito à organização e ao aperfeiçoamento do processo de trabalho 
nas unidades de saúde. Também foram realizadas capacitações nas 
REP, com metodologias ativas de aprendizagem, em temas escolhidos 
pelos participantes.

Uma primeira avaliação desse dispositivo, conduzida pela Coorde-



52

nação de Educação em Saúde da Semus, com apoio de consultores do 
Ministério da Saúde em 2006, mostrou os resultados descritos a seguir. 

Das 56 REP, 15 contavam com a presença de instituições de ensino, 37 
com a do diretor do serviço e apenas em 2 havia participação de usuários. 
Em todas, o segmento de maior número era de profissionais de saúde, 
de todas as categorias. Dos 2.781 servidores de toda a secretaria, 1.482 
(53,3%) frequentavam as Rodas.

De um total de 434 decisões tomadas coletivamente nas REP no ano de 
2006, 318 (73,2%) foram implementadas (181 totalmente e 137 parcial-
mente) e 107 decisões não foram implementadas (SEMUS, 2007). 

Em uma pesquisa que aferiu o grau de satisfação dos servidores em 
relação às REP (629 questionários respondidos em novembro de 2006), 
os servidores classificaram seu crescimento pessoal a partir das REP 
como “ótimo” (8%), “bom” (54%), “pequeno” (27%) e “nenhum” (10%). 
Eles consideraram que após um ano do início das Rodas o processo de 
trabalho nas unidades melhorou (44%), piorou (2%) ou não se alterou 
(54%). Em relação ao grau de satisfação com as REP, 50% dos servidores 
consideraram-se satisfeitos, 4% muito satisfeitos, enquanto que 36% es-
tavam pouco satisfeitos e 10% insatisfeitos (SEMUS, 2007). 

A pesquisa procurou também avaliar a contribuição das Rodas na 
transformação das práticas de saúde nas unidades, sendo que a maioria 
considerou as REP um instrumento “bom” ou “ótimo” para “fortalecer o 
trabalho em equipe”, “levantar problemas”, “construir soluções”, “organi-
zar o processo de trabalho”, “melhorar a qualidade do cuidado prestado 
ao usuário”, “humanizar as relações de trabalho” e “promover capacita-
ções”. Porém, a maioria também considerou as Rodas um instrumento 
“regular” ou “ruim” para “promover a participação do usuário na cons-
trução do SUS” (idem).

As sugestões apresentadas na pesquisa para melhoria das REP di-
ziam respeito, em sua maioria, a aumentar a resolubilidade das Rodas, 
melhorar a participação dos vários atores e cobrar maior comprometi-
mento dos profissionais na execução das decisões tomadas. 

Como todo novo dispositivo, as REP necessitam ser continuamente 
avaliadas e aperfeiçoadas. Essa primeira análise indica que elas repre-
sentam um importante espaço coletivo de discussão nas unidades de 
saúde da Rede Municipal de Vitória e apresentam um grande potencial 
para promover a gestão participativa, para possibilitar que os trabalha-
dores se apropriem das políticas de saúde pública e para humanizar as 
relações de trabalho. Porém, as REP apresentam alguns desafios, tais 
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como melhorar a participação de todos os atores envolvidos, para que 
elas se tornem mais resolutivas. Mas as REP parecem ser um caminho 
para a construção da integralidade da atenção e para a instituição da 
gestão participativa nos serviços de saúde, onde os atores envolvidos 
podem “decidir juntos a melhor maneira de se fazer saúde”.
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O DESENVOLVIMENTO PARTICIPATIVO DA ÁREA DE MEDICINA 
TRADICIONAL INDÍGENA, PROJETO VIGISUS II/FUNASA

Autora: Luciane Ouriques Ferreira

No Brasil, a atual Política Nacional de Atenção à Saúde Indígena 
(PNASI, 2002), que reconhece as especificidades étnicas e culturais e os 
direitos territoriais dos grupos indígenas, a fim de prestar um atendimen-
to diferenciado à saúde indígena, orienta-se por diretrizes que objetivam 
garantir aos povos indígenas o acesso à atenção integral à saúde, guarda-
das as particularidades sócio-político-culturais, geográficas e históricas 
destes povos. A articulação do sistema de saúde oficial com os sistemas 
médicos tradicionais indígenas é uma destas diretrizes (4.4) no sentido 
de proporcionar a “melhoria do estado de saúde dos povos indígenas”. 

No Projeto Vigisus II, a Área de Medicina Tradicional Indígena 
(AMTI), por constituir-se em uma iniciativa inovadora, integra o Sub-
componente II – Ações Inovadoras em Saúde Indígena. A AMTI possui 
um caráter estruturante e está voltada para o desenvolvimento de estra-
tégias para a articulação entre o sistema de saúde oficial e os sistemas 
médicos tradicionais indígenas, conforme preconizado pela Diretriz 4.4 
da PNASI. 

Os objetivos gerais da AMTI são: 1) desenvolver estratégias para a 
articulação entre os sistemas médicos indígenas e o sistema oficial de 
saúde; 2) contribuir para a valorização, o fortalecimento, a manutenção 
e a atualização dos saberes e das práticas tradicionais de cuidado com a 
saúde; 3) produzir conhecimentos que subsidiem a construção de polí-
ticas públicas voltadas para as medicinas tradicionais indígenas e para 
a saúde indígena; 4) colaborar para a consolidação do direito à atenção 
diferenciada à saúde indígena. 
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Já os objetivos específicos se constituem em: 1) formulação de estraté-
gias para a qualificação da articulação entre os sistemas médicos indíge-
nas e o sistema médico oficial; 2) realização de projetos de pesquisa-ação 
sobre aspectos das medicinas tradicionais indígenas; 3) constituição da 
Rede de Monitoramento de Medicinas Tradicionais Indígenas; 4) docu-
mentação e divulgação do processo de articulação das MTI ao sistema 
de saúde oficial; 5) contribuição para a manutenção e atualização dos 
sistemas médicos tradicionais indígenas.

Para o trabalho da AMTI, considerou-se que os sistemas sociomédi-
cos indígenas, onde estão inscritos os conhecimentos e as práticas tradi-
cionais de promoção, prevenção e recuperação da saúde, são de domínio 
dos próprios grupos indígenas, tanto das comunidades quanto de seus 
praticantes. Além disso, considerou-se que os sujeitos indígenas exercem 
uma agência ativa e, relativamente, autônoma quando decidem sobre a 
adequabilidade dos recursos terapêuticos que devem ser empregados 
nos episódios patológicos. De igual forma, considerou-se a falta de co-
nhecimentos sistematizados sobre a medicina tradicional indígena como 
o primeiro âmbito de assistência a que se recorre em eventos de doen-
ça. Por tais considerações, a AMTI Indígena adotou, de forma estraté-
gica, metodologias participativas para o desenvolvimento de seu Plano 
de Ação, propiciando a emergência de espaços de diálogo interétnico 
e intercultural entre distintos agentes – governamentais, não-governa-
mentais, movimentos e comunidades indígenas – que participaram da 
construção e da execução das ações realizadas.

Entre as atividades realizadas para o desenvolvimento participativo 
da AMTI estão: 1) projetos participativos de pesquisa-ação sobre temas 
relacionados às medicinas tradicionais indígenas; 2) reuniões indígenas 
comunitárias para a autossistematização dos saberes e das práticas médi-
cas tradicionais dos povos indígenas; 3) reuniões de monitoramento das 
atividades executadas pela AMTI. 

As ações e os projetos da AMTI estão organizados em três eixos temá-
ticos: saúde da mulher e da criança, recursos terapêuticos, xamanismo e 
intermedicalidade. O eixo de saúde da mulher e da criança foca, princi-
palmente, nas relações entre os sistemas tradicionais de parto indígenas e 
o sistema oficial de saúde. O uso de plantas medicinais feito em contextos 
socioculturais particulares compõe o eixo de recursos terapêuticos. O 
terceiro eixo é o de xamanismo e intermedicalidade, que encerra ações 
e projetos voltados para o conhecimento e o fortalecimento das institui-
ções, dos rituais e dos praticantes das medicinas tradicionais indígenas. 



58

As atividades da Área de Medicina Tradicional Indígena foram exe-
cutadas no âmbito de 12 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI): 
Alto Juruá, Alto Purus, Leste de Roraima, Pernambuco, Alagoas/Sergi-
pe, Litoral Sul, Interior Sul, Xavante, Cuiabá, Tocantins, Maranhão e Vi-
lhena, perfazendo um total de 35,29% dos DSEI com atividades de MTI 
implementadas. A população indígena abrangida por tais atividades, 
direta ou indiretamente, compõe um total de 96.253 indivíduos, organi-
zados em 41 etnias inscritas em 8 famílias linguísticas diferentes. Entre 
os anos de 2004 e 2008, a AMTI desenvolveu 8 projetos de pesquisa-
ação, sendo que 5 deles abordam as questões em medicina tradicional 
indígena com interface com as áreas de saúde da mulher e da criança, 
sendo caracterizados 27 sistemas de parto tradicionais indígenas, base 
para a elaboração das propostas de articulação destes com o sistema 
oficial de saúde. 

Para alcançarmos a integralidade da atenção diferenciada à saúde 
dos povos indígenas, se faz necessário o reconhecimento das medicinas 
tradicionais indígenas como um âmbito comunitário da assistência à 
saúde. Assim como a estratégia de articulação entre os sistemas médicos 
indígenas com o sistema oficial de saúde pode contribuir para melho-
rar a qualidade da atenção prestada aos povos indígenas, por meio do 
diálogo e da construção conjunta, entre profissionais de saúde e povos 
indígenas, de rotinas compartilhadas de cuidado com a saúde.

Enquanto estratégias metodológicas, os projetos participativos de 
pesquisa-ação podem subsidiar o desenvolvimento de um modelo de 
Vigilância em Saúde Indígena, no sentido amplo, baseado na articula-
ção entre as medicinas tradicionais e o sistema oficial de saúde. Dessa 
forma, os praticantes das medicinas tradicionais indígenas atuariam 
conjuntamente com os profissionais de saúde, colaborando tanto para 
a produção de informações confiáveis quanto para o planejamento e as 
ações de saúde. Assim, estaríamos contribuindo para a implantação de 
uma atenção diferenciada à saúde indígena.
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O Projeto de Extensão Liga de Saúde da Família (PEXLSF) surgiu 
do protagonismo de estudantes e professores da área de saúde, com o 
apoio da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza (CE) e da Arti-
culação Nacional de Movimentos e Práticas em Educação Popular em 
Saúde (Aneps-CE). 

O PEXLSF nasce da necessidade de construção de práticas interdis-
ciplinares, calcadas no princípio da integralidade e fincadas na atenção 
primária à saúde (APS), por intermédio da Estratégia de Saúde da Fa-
mília (ESF). O projeto tem como estratégia institucional organizativa 
e eixo metodológico de trabalho o método da roda (Campos, 2007), 
que permite a fluidez necessária para a construção compartilhada entre 
universidade-serviço-comunidade. 
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A proposta do PEXLSF, situada no contexto da extensão comuni-
tária e na perspectiva da gestão participativa no Sistema Municipal de 
Saúde-Escola, traz a importância de que a formação em saúde atue no 
cotidiano de vida das classes populares e produza projetos pedagógicos 
de forma compartilhada com o saber popular, por meio da participação 
de grupos populares locais em todo o desenho pedagógico e operacio-
nal do projeto. 

O projeto constitui-se como uma estratégia de gestão participativa 
no campo da formação, na medida em que agrega atores que histori-
camente não possuíram interfaces de diálogo. A partir disso, o projeto 
vai sendo tecido a partir de ideias-força que orientam o seu desenvolvi-
mento, tais como a educação permanente em saúde, a educação popular 
em saúde, as equipes multiprofissionais e interdisciplinares, a atenção 
primária à saúde, a promoção da saúde, a estratégia de saúde da família, 
as metodologias participativas e a atuação inserida no território vivo. 

O objeto geral se constitui em desenvolver a inserção de estudantes 
de graduação da área da Saúde na estratégia de saúde da família de For-
taleza (CE), permitindo a construção de uma parceria na perspectiva da 
gestão participativa entre universidades, serviços de saúde e a comuni-
dade, para a formação profissional na atenção primária em saúde, tendo 
como eixo metodológico o método da roda. 

O caminho trilhado se constituiu em: (1) desenvolver dispositivos 
de integração ensino-serviço-comunidade, a partir do método da roda, 
como espaços coletivos de cogestão; (2) propiciar a vivência de traba-
lho em equipe multiprofissional na atenção primária para estudantes 
de graduação da área da Saúde a partir do princípio da integralidade; 
(3) estimular o estudo e o debate sobre o Sistema Único de Saúde e a 
estratégia de saúde da família; (4) propiciar aos estudantes do campo 
da Saúde a vivência na comunidade e o aprendizado dos saberes e fa-
zeres ali construídos; (5) discutir um campo comum de conhecimento 
e intervenção das diversas categorias profissionais na ESF; (6) discutir 
os núcleos específicos de conhecimento e intervenção das diversas ca-
tegorias profissionais na ESF; (7) potencializar o desenvolvimento de 
pesquisas, especialmente as participativas, na comunidade. 

A Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza insere, na iniciativa, 
os profissionais de saúde que formam a equipe técnica de coordenação 
do projeto, bem como os facilitadores que acompanham as atividades 
de campo nos centros de saúde da família e nas comunidades onde as 
equipes de estudantes estão inseridas.
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A proposta metodológica do projeto se alimenta da tradição das 
ciências sociais e humanas em saúde, destacando-se as metodologias 
qualitativas participativas de pesquisa.

A equipe interdisciplinar inicia o processo de inserção comunitária, 
considerado uma etapa importante e de caráter transversal do projeto, 
por meio da técnica de investigação ação-participante.

A Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza (CE) tem apoiado am-
plamente esta iniciativa, sendo fundamental, para a construção do pro-
jeto, a participação de profissionais de saúde do SMSE que compõem 
a equipe técnica de coordenação e a equipe de facilitadores de campo.

Destacamos a complexidade de um projeto de extensão de cunho 
popular e de caráter interdisciplinar. Diante dessa complexidade, surgi-
ram problemas organizativos e de cumprimento da carga horária defini-
da pelo projeto. Contudo, foi identificado, por professores e professoras 
em sala de aula, no cotidiano do ensino, um diferencial na formação 
dos estudantes, pois os docentes perceberam uma ampliação do olhar 
crítico e propositivo dos alunos e o ganho na capacidade de trabalhar 
em equipe. Desde então, alguns estudantes têm se aproximado de mo-
vimentos sociais, como a Aneps-CE, tendo exercido um papel protago-
nista também na organização do IV Encontro Nacional de Educação 
Popular em Saúde, ocorrido em Fortaleza (CE). 

Dessa forma, o trabalho em equipe de forma interdisciplinar avan-
çado numa perspectiva comunitária foi percebido durante o processo 
de avaliação como um dos maiores avanços, ao lado da perspectiva de 
trabalho comunitário. 

Compreendemos o projeto como uma comunidade ampliada de 
aprendizagem, o que permite uma integração entre ensino, serviço e 
comunidade, atendendo a uma perspectiva de gestão participativa e 
dialógica. 
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HUMANIZAÇÃO E GESTÃO HOSPITALAR: O PROTAGONISMO DOS 
TRABALHADORES DE SAÚDE NA FUNDAÇÃO  
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Resumo

Objetivos:.(1) Envolver trabalhadores e gestores num processo de cor-
responsabilização e cogestão para desencadear a implementação da Po-
lítica Nacional de Humanização (PNH) na Fundação Hospital Adriano 
Jorge (FHAJ) com a participação efetiva dos trabalhadores de saúde; (2) 
elevar a autoestima e a motivação de funcionários da FHAJ e desen-
cadear o entrosamento das equipes de profissionais e funcionários do 
FHAJ; (3) despertar as equipes para uma nova postura em relação aos 
usuários e aos colegas de trabalho; (4) motivar as equipes e os funcio-
nários para a melhoria no ambiente de trabalho e, consequentemente, 
no atendimento ao usuário, divulgando os princípios e as diretrizes da 
PNH; e (5) detectar os principais problemas enfrentados pelos profis-
sionais no cotidiano de trabalho e discuti-los junto aos gestores, para 
viabilizar alternativas de soluções adequadas e transformadoras.

Metodologia: O trabalho foi desenvolvido em etapas. Porém, antes da 
execução, foi elaborado um projeto macro que buscava envolver direta-
mente os trabalhadores de saúde e indiretamente os usuários, após a for-
mação de um Grupo de Trabalho em Humanização (GTH). Na primeira 
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fase foram realizados encontros de capacitação com o GTH para estudo, 
pesquisa e discussão dos dispositivos da Política Nacional de Humaniza-
ção e planejamento coletivo das ações que deviam ser executadas. No se-
gundo momento foram realizadas as oficinas de sensibilização em huma-
nização com os trabalhadores de saúde da fundação nos três turnos, para 
possibilitar a participação da maioria dos trabalhadores. Posteriormente, 
foi realizada uma cerimônia de certificação para valorizar a participação 
dos envolvidos.

Resultados:.Formação do Grupo de Trabalho em Humanização com a 
participação de vinte e dois trabalhadores de saúde, que foram divididos 
em subgrupos para a execução das tarefas. Foram realizados encontros 
e reuniões semanais com os integrantes do grupo para fortalecimen-
to e elaboração coletiva das atividades, cujos objetivos maiores eram 
o estudo e a discussão da Política Nacional de Humanização e de seus 
dispositivos, que fariam parte do conteúdo programático das oficinas de 
sensibilização para os funcionários e servidores da FHAJ. Além disso, 
houve a realização de 34 oficinas no ano de 2007, que contaram com a 
participação de 339 servidores, inclusive da presidência. Nas oficinas fo-
ram trabalhados conteúdos e temas (relacionados ao acolhimento e aos 
direitos dos usuários da saúde) e um diagnóstico da situação dos setores 
envolvidos nas oficinas, a partir da experiência dos trabalhadores par-
ticipantes. Realizou-se ainda uma cerimônia para a entrega dos certifi-
cados aos participantes das oficinas, com a presença de convidados que 
fazem parte da política estadual e local de humanização e da diretoria da 
fundação. A proposta estava voltada à valorização da participação dos 
trabalhadores, para dar visibilidade à política de humanização adotada.

Conclusões: A experiência do trabalho realizado foi significativa, por-
que possibilitou um momento de reflexão das práticas cotidianas reali-
zadas no local de trabalho e, mais ainda, do contexto maior (o SUS) do 
qual somos parte. Porém, mais do que uma reflexão, foi a reelaboração 
das práticas, a partir da experiência vivenciada e discutida por todos 
os trabalhadores, que teve a oportunidade de expor seus problemas e 
suas insatisfações. Foi possível realizar mudanças tímidas, mas impor-
tantes no contexto da atuação dos profissionais, como a implantação do 
atendimento ambulatorial aos servidores, cuja demanda foi recorrente 
no balanço do diagnóstico da situação exposta pelos que passaram pe-
las oficinas de sensibilização. Por outro lado, foi possível perceber que 
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os problemas sempre existirão, mas a forma como enfrentá-los é o que 
faz a diferença. Além disso, percebemos que as estratégias podem ser 
construídas coletivamente. O Grupo de Trabalho em Humanização tem 
sido um instrumento de mudanças e tem se constituído num espaço de 
encontro de subjetividades e de reflexão das ações desenvolvidas nos 
espaços do Hospital Adriano Jorge. A participação dos profissionais na 
gestão e no desenvolvimento da proposta foi um momento de descober-
ta, reflexão e revisão de posturas e conceitos que estão arraigados nos 
profissionais de saúde e são tidos como certos e verdadeiros. A sociali-
zação de saberes e a troca de experiência têm sido possibilitadas pelo 
ouvir e pelas vivências diárias de cada membro. Além disso, têm sido 
trazidas para o debate de forma dialogada e aberta, o que certamente 
tem possibilitado a transformação de posturas e conceitos antigos em 
novas atitudes e novas posturas diante do próprio processo de trabalho. 
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Resumo

Este estudo tem como objeto as ações das Cirandas da Vida, em 
seu dialogismo entre o princípio da comunidade e a esfera institucio-
nal na formulação e implementação de políticas no campo da Saúde. 
De igual forma, tenta apreender, nessa experiência, como se expres-
sam o dialogismo e a arte na gestão em saúde, buscando a perspectiva 
popular. Busca, ainda, capturar como a população das comunidades 
envolvidas nessas rodas expressa as diversas dimensões da sua his-
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tória de luta, mediante as linguagens da arte como fertilizadoras do 
princípio de comunidade. Além disso, este estudo procura analisar 
como os atores e as atrizes populares se inserem na formulação e im-
plementação dessas políticas, bem como compreender como os dife-
rentes grupos geracionais percebem e expressam suas diversidades 
de leituras da realidade no dialogismo vivido no contexto da gestão 
atual em saúde. Por fim, procura-se analisar como as linguagens da 
arte contribuem para a construção de atos-limite como estratégias 
de superação das situações-limite apontadas nas rodas das Cirandas. 

A Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza (CE) adotou a Estra-
tégia Saúde da Família como estruturante da sua rede de serviços, bus-
cando a ampliação efetiva da cobertura assistencial. Nesse percurso, 
tem se orientado por critérios de avaliação de risco e vulnerabilidade 
nos diversos territórios da cidade, como estratégia de priorização na 
ampliação do acesso aos serviços. Ao mesmo tempo, tem buscado 
construir um desenho organizativo e uma proposta de gestão que po-
tencialize a efetiva participação dos diversos atores institucionais na 
tentativa de constituir espaços coletivos para análise das informações 
e tomada das decisões. Neste contexto, adotou como política estrutu-
rante de organização e de gestão do serviço o Sistema Municipal de 
Saúde-Escola (SMSE), que nasceu com o intuito de fortalecer e con-
solidar a estratégia da educação permanente no município. 

As Cirandas da Vida surgem por iniciativa de atores e atrizes vin-
culados à Aneps e inserem-se no contexto do SMSE, objetivando a 
inclusão da educação popular nas ações educativas deste sistema a 
partir da dialogicidade, da problematização, da criatividade e essen-
cialmente do “saber-de-experiência-feito” (FREIRE, 1999) dos diver-
sos sujeitos implicados, na perspectiva de construção da autonomia. 

Para a realização deste estudo, trabalhamos com a pesquisa-ação, 
método que envolveu 7 pesquisadores-atores populares, que conduzi-
ram a ação nas diferentes regiões da cidade e construíram uma escrita 
coletiva, que partiu de questões geradoras levantadas na comunidade 
ampliada de pesquisa, onde também se construíram os indicadores, 
tendo como referências a observação participante, os relatórios pro-
duzidos e os produtos artísticos construídos no processo. Ancora-
do numa proposta multirreferencial, que traz a base conceitual da 
educação popular e dos referenciais da arte e da saúde coletiva, este 
estudo propõe a experiência coletiva vivida nas Cirandas da Vida, as 
situações-limite apontadas pela população, bem como os atos-limite 
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para os seus enfrentamentos, na perspectiva de construção do inédi-
to-viável, como categorias de análise. 

Por se tratar de uma proposta que se coloca do ponto de vista 
popular, os pesquisadores-atores sociais, institucionais e comunitá-
rios vão construindo uma escrita coletiva, que parte de questões gera-
doras levantadas pelos diferentes atores da comunidade ampliada de 
pesquisa. A análise dos indicadores desvelou potencialidades locais 
para a superação das situações-limite apontadas. Em quatro regiões 
de Fortaleza, a violência aponta como uma situação-limite prioriza-
da pelo conjunto de atores e atrizes, revelando singularidades nesse 
processo. Entre elas, podemos destacar o impacto da violência para a 
juventude de algumas regiões onde a questão surge de forma bastante 
contundente, apontando a necessidade de construção de atos-limite 
para um coletivo de jovens que vivem em situação de vulnerabilidade 
social mais profunda, tais como jovens em situação de conflito com a 
lei e adolescentes e jovens em situação de exploração sexual. 

Nesse sentido, as linguagens da arte (como teatro, hip-hop, artes 
plásticas, entre outras) têm-se revelado espaços de criação, expressão, 
formação, problematização e transgressão/transfiguração da realida-
de, potencializando o envolvimento desses jovens em situação de vul-
nerabilidade social na construção de políticas. Isso ocorre no âmbito 
de espaços do orçamento participativo, a interface com as políticas 
de juventude, esporte e lazer, possibilitando a aproximação com a co-
munidade escolar e potencializando o envolvimento com processos 
formativos e a estruturação de redes de arte cultura e saúde. 

Nesse processo, a arte para o conjunto dos atores infanto-juvenis 
tem se revelado também o principal ato-limite para o enfrentamen-
to da questão. Estes reconhecem nessas expressões a possibilidade de 
ressignificar espaços que vêm se constituindo cenários de produção de 
violência na perspectiva de promover a vida, oportunizando a ocupa-
ção e reconfiguração desses espaços. A violência doméstica também 
revela o enfoque de gênero, e as trilhas apontam atos-limite, tais como 
incubadoras femininas, feiras e outras estratégias de socioeconomia 
solidária, grupos de arte e processos formativos com este enfoque. 

A dificuldade de acesso aos serviços de saúde, outra situação-li-
mite apontada, revelou na caminhada das Cirandas a necessidade de 
fortalecer a humanização da atenção. As práticas populares de cui-
dado e as linguagens da arte como o teatro, a música e a produção 
de histórias em quadrinhos surgem como atos-limite possíveis sob 
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o protagonismo dos atores populares. Estes têm ocupado rodas de 
gestão das unidades, apontando para a inclusão de outros olhares e 
práticas no cotidiano do trabalho em saúde, a partir da terapia co-
munitária, da massoterapia e dos grupos de autoestima, entre outros. 

Por fim, a moradia em área de risco trouxe a necessidade de pro-
blematizar as causas e os determinantes da ocupação do mangue 
e seus impactos sobre as vidas dessas pessoas. No processo, outras 
questões foram evidenciadas, tais como a ausência de políticas de ge-
ração de emprego e renda, além do confronto entre as leis de proteção 
ambiental e a realidade concreta de pessoas vivendo em ambientes 
hostis, onde a falta de oportunidades gera agressões ao ambiente. Por 
outro lado, a participação de atores institucionais dos vários setores 
da gestão municipal trouxe, para as pessoas que residem hoje no ter-
ritório, a possibilidade de escuta de suas necessidades e a conquista 
de algumas questões, tais como a coleta de lixo, a liberação de casas 
para a área de maior vulnerabilidade e a ação da equipe de saúde da 
família no território. 

Outra questão fundamental do processo diz respeito à inclusão 
dos cirandeiros na constituição do grupo-sujeito da Comunidade.
Ampliada.de.Pesquisa.(CAP), metodologia que conjuga, no mesmo 
processo, a investigação e a ação. Tal estratégia viabiliza a compreen-
são da importância do encontro entre trabalhadores e pesquisadores 
para que construam um diálogo crítico entre os saberes fundados na 
experiência-vivência prática dos trabalhadores com os saberes “for-
mais” de pesquisadores, configurando uma forma original de pesqui-
sa-ação, possibilitando a coautoria de todos os atores na pesquisa. 

Neste sentido, a produção de conhecimento é vista como ativa, 
historicamente construída, contribuindo para a mudança do que está 
instituído. Dessa forma, a expressividade da arte, no dialogismo vi-
vido na gestão das rodas da Ciranda, tem estimulado a criação de 
laços solidários e comprometidos com a emancipação humana, vista 
também como a chegada das potencialidades dos sujeitos, em suas 
amplas dimensões.

Assim, a caminhada com as Cirandas da Vida vem desvelando 
possíveis espaços-cenários de dialogicidade entre saberes diferencia-
dos. Bordando falas, narrativas, gestos, as diversas linguagens da arte 
vão ajudando a construir novos. sentidos, atos-limite no tempo de 
agora. Buscam, ainda, fazer uma suspensão crítica sobre a realidade 
social, tentando tecer conexões entre os microuniversos das comuni-
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dades e dos sujeitos-atores/atrizes envolvidos(as) nas Cirandas, com 
a complexidade do tecido social, na perspectiva de abrir caminhos 
nos espaços da gestão do sistema municipal de saúde, constituindo o 
inédito viável. 

FREIRE, P. Pedagogia da Esperança: um reencontro com a pedagogia do 
oprimido. 6. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1999. 
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3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA PAULISTA:  
A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NO PROCESSO  

DE PRIORIZAÇÃO E COMPROMISSO POLÍTICO

Autores: Luís Fernando Nogueira Tofani
Maria do Carmo Cabral Carpintéro

Resumo

A gestão municipal de Várzea Paulista (SP) eleita para o quadriê-
nio 2005-2008 tomou a participação popular como diretriz de governo, 
tendo atuado nestes anos de forma a ampliar os espaços de formação 
política e de participação da sociedade, mediante a realização de 13 con-
ferências municipais dos mais variados temas. Além disso, implantou 
11 conselhos e instituiu o orçamento participativo na cidade. Em espe-
cial no âmbito de atuação da Secretaria de Saúde, foram implantados 16 
conselhos locais em unidades e serviços, foi reorganizado o Conselho 
Municipal e foram realizadas 2 conferências e 2 formações para conse-
lheiros, além da implantação da Ouvidoria do SUS.

É a partir deste cenário que detalhamos a realização da 3a Confe-
rência Municipal de Várzea Paulista em 2008, com ampla participação 
social e realizada de forma ascendente, que teve como objetivos: (1) en-
volver grande parte da sociedade local para analisar a situação de saú-
de do município; (2) priorizar coletivamente as necessidades em saúde 
para oferecer subsídios à elaboração do Plano Municipal de Saúde para 
o próximo quadriênio; (3) eleger membros para o Conselho Municipal 
de Saúde, com representatividade social e familiaridade com as propos-
tas aprovadas, para qualificar o exercício das funções de conselheiro. 
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Tendo Várzea Paulista realizado sua 2a Conferência Municipal de Saúde 
em 2005, cujo relatório serviu de base para a elaboração do Plano Mu-
nicipal de Saúde 2006-2009, fez-se a opção de, em 2007, realizar uma 
Etapa Municipal da 13a Conferência Nacional de Saúde, tendo sido o 
debate prioritariamente centrado nos 3 grandes eixos e a elaboração de 
propostas de abrangência estadual e nacional. 

Foi então aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde a realização 
da 3a Conferência Municipal de Saúde de Várzea Paulista no início de 
2008, focada em questões locais. Com a formação de uma comissão pa-
ritária, elaborou-se uma proposta de regimento interno que previu a 
realização da 3a Conferência Municipal de Saúde em três etapas: Ple-
nárias Locais, Pré-Conferências Regionais e a Conferência Municipal, 
com fluxo ascendente de propostas e delegados. Aprovou-se o tema da 
conferência (Garantindo o Direito à Saúde), debatido mediante 5 eixos 
temáticos (Gestão em Saúde e Participação Social, Atenção Básica em 
Saúde, Assistência Especializada e Hospitalar, Assistência Farmacêutica 
e Vigilância em Saúde), correspondentes aos cinco blocos de financia-
mento do Pacto pela Saúde, o que facilitou a posterior transformação 
das propostas em ações do Plano Municipal de Saúde, também a ser 
organizado em blocos. 

Dentro da metodologia proposta, destacou-se a atividade de “priori-
zação das propostas” nas Pré-Conferências Regionais. Tratava-se de um 
exercício de ampliação da participação direta da sociedade no processo 
de escolha de suas necessidades frente ao cenário possível, pela limita-
ção do número de propostas da região que deviam ser encaminhadas 
para a 3a Conferência Municipal, a partir do condensado das plenárias 
locais. Com o iminente final do mandato dos membros do Conselho 
Municipal de Saúde, propôs-se que a eleição para renovação fosse rea-
lizada ao final da conferência, elegendo conselheiros a partir dos dele-
gados, qualificando a representatividade no conselho e o compromisso 
com as deliberações da 3a Conferência Municipal de Saúde.

Também foi aprovado no Conselho Municipal de Saúde que o Rela-
tório Final da 3a Conferência Municipal de Saúde deveria ser encami-
nhado a todos os futuros candidatos a prefeito nas eleições de outubro, 
com a expressa solicitação de que se comprometessem com suas delibe-
rações para a elaboração de seus Planos de Governo. Tal medida garan-
tia, assim, que a definição da política pública de saúde para o próximo 
quadriênio respeitasse as diretrizes de participação da comunidade no 
SUS por intermédio da Conferência. O processo resultou em um am-
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plo debate realizado em 18 plenárias locais, em cada serviço de saúde, 
envolvendo, no total, mais de 300 participantes, incluindo usuários, tra-
balhadores, prestadores e gestores, e a realização de 3 pré-conferências 
regionais.

Ao final da 3a Conferência Municipal de Saúde de Várzea Paulista, 
foram aprovadas 100 propostas, que têm bastante propriedade enquan-
to representação das necessidades de saúde do município. Muito mais 
que os aspectos quantitativos de participação de delegados e propostas, 
que foi considerável, foi importante a qualidade do processo enquanto 
debate técnico e político envolvendo a comunidade. Foram verdadeiros 
espaços de troca entre os diversos olhares, incluindo as possibilidades 
técnicas pelas equipes profissionais, as possibilidades político-legais-
financeiras pelos gestores e as demandas sentidas pela sociedade. 

A participação de membros do Conselho Municipal de Saúde e dos 
Conselhos Locais de Saúde, além dos agentes do orçamento participa-
tivo, fez toda a diferença. A partir de diversas formações realizadas ao 
longo de 3 anos e do efetivo exercício da participação social, estes cida-
dãos promoveram um debate que propiciou um verdadeiro processo de 
ensino-aprendizagem para todos os segmentos envolvidos. A organiza-
ção dos eixos de debate pelos cinco blocos do Pacto pela Saúde propi-
ciou a todos uma melhor compreensão das diferentes dimensões e da 
complexidade do sistema de saúde. 

Ao final da Conferência, os mais de 100 participantes da plenária 
final, além de aprovarem as propostas debatidas, elegeram os membros 
titulares e suplentes do Conselho Municipal de Saúde com a garantia 
de que eles se comprometeriam com o acompanhamento do próximo 
Plano Municipal de Saúde, que deverá ser organizado a partir do rela-
tório final. Ainda propuseram que o relatório seria (e foi) encaminhado 
a todos os candidatos a prefeito nas eleições de outubro, cobrando-se o 
compromisso político de que, seja quem fosse o vencedor do pleito, o 
prefeito eleito respeitaria as deliberações para elaboração de seu Plano 
de Governo, garantindo sustentabilidade da política municipal de saúde 
pactuada com a sociedade. 

A partir do vivenciado, podemos afirmar, a título de conclusão, que 
o processo de ampliação das instâncias de participação social em Várzea 
Paulista, em especial na Saúde, tem representado um verdadeiro proces-
so de reforma do estado, garantindo a articulação entre a democracia 
direta com a representativa, transformando a gestão pública municipal 
em promotora da cidadania por intermédio dos conselhos e das confe-
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rências. Além disso, a realização da 3a Conferência Municipal de Saú-
de de Várzea Paulista ocorreu de forma ascendente, com etapas prévias 
locais e regionais, e garantiu a ampliação do acesso à participação da 
comunidade, assim como da representatividade dos delegados eleitos e 
das propostas aprovadas. O processo proposto de “priorização coletiva” 
qualificou o debate, garantindo a pactuação de um projeto viável com 
a sociedade, a partir de um relatório final “enxuto” e organizado pelos 
cinco blocos de financiamento do Pacto pela Saúde, o que facilitou sua 
conversão no futuro Plano Municipal de Saúde, assim como no Plano 
Plurianual (PPA) e nas propostas orçamentárias (LDO e LOA).

O debate acerca da governabilidade sobre as propostas ampliou-se 
para a intersetorialidade e os determinantes sociais do processo saúde-
doença, desencadeando a organização de moções de apelo a vários se-
tores do estado e da sociedade. A eleição dos membros do Conselho 
Municipal de Saúde, entre os delegados presentes na Conferência, foi 
um marco de compromisso e ampliação da capacidade de exercício das 
atribuições dos conselheiros, sobretudo na formulação e no acompa-
nhamento da saúde no município.

A grande riqueza do processo foi a oferta de espaços de debate entre 
os diversos olhares, o que propiciou um processo educativo de ensino-
aprendizagem e a formação política dos gestores, prestadores, trabalha-
dores e usuários participantes. O comprometimento político dos even-
tuais candidatos à sucessão municipal com as propostas aprovadas na 
3a Conferência Municipal de Saúde de Várzea Paulista demonstrou um 
grande empenho dos atores envolvidos na transformação da política 
municipal de saúde e do SUS em uma política de estado e não de gover-
no, garantindo-se a participação da comunidade como eixo estruturante.
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GESTÃO DEMOCRÁTICA COM AUTONOMIA FINANCEIRA:  
A EXPERIÊNCIA DA MATERNIDADE ESTADUAL  

DE RIO BRANCO (AC)

Autora: Mirza Vany Mesquita Félix 
Coautoras: Francisca Veras de Almeida

Felomena Ledoino do Nascimento
Lázara Marcelino de Souza

Maria Lúcia Gomes Ferreira
Carolina Sátiro Macedo

Sebastiana Ferreira da Silva
Maria Bezerra Barreto

Lorena Elizabeth Rojas Seguel

Objetivo da experiência

Este relato de experiência tem como objetivo descrever a importân-
cia da gestão participativa com autonomia financeira em uma unidade 
hospitalar, incluindo a participação de usuários, trabalhadores e gesto-
res na construção coletiva e em colegiados que garantem que o poder 
seja de fato compartilhado, por meio de análises, decisões e avaliações 
em um pacto de corresponsabilidade.

Metodologia

O Governo do Estado do Acre, mediante uma nova concepção ge-
rencial, instituiu a Política de Gestão Democrática e Autonomia Finan-
ceira do Sistema Público de Saúde do Estado do Acre, sancionando a Lei 
nº 1.910, de 31 de julho de 2007 (Diário Oficial nº 9.606), que instituiu o 
Programa de Autonomia Financeira das Unidades de Saúde Estaduais, e 



a Lei nº 1.912, de 31 de julho de 2007 (BRASIL, 2007), que dispõe sobre 
a Gestão Democrática do Sistema Público de Saúde do Estado do Acre. 
Assim, o Conselho Gestor da Maternidade e Clínica de Mulheres Bár-
bara Heliodora teve sua implantação efetivada em 24 de agosto de 2007, 
sendo composto de 8 membros e igual número de suplentes, dos quais 
4 (50%) eram representantes dos usuários; 2 (25%) representantes dos 
trabalhadores da unidade e 2 (25%) representantes da gestão.

Os usuários indicados por entidades da sociedade civil organizada 
foram eleitos em fórum específico para este segmento. Os trabalhadores 
foram eleitos em fórum específico, por votação que contou com a parti-
cipação de todos os profissionais da unidade de saúde e os gestores indi-
cados pelo gerente geral, sendo o gerente administrativo representante 
nato dos gestores. O gerente geral da unidade de saúde participa das 
reuniões do conselho gestor com direito a voz, mas sem direito a voto. 
O conselho gestor tem caráter indeterminado, e a duração de cada man-
dato é de 3 (três) anos, por eleição direta e secreta, tendo sua diretoria 
a seguinte composição: coordenador, secretário-geral e tesoureiro. Os 
conselhos gestores das unidades de saúde atuarão como unidades exe-
cutoras, recebendo, executando e prestando conta dos recursos transfe-
ridos (ACRE, 2007a).

Foram realizados, em conjunto com o conselho gestor e a equipe de 
sistematização da unidade hospitalar, o Plano de Desenvolvimento da 
Unidade de Saúde (PDUS) e o Plano de Trabalho Anual (PTA), com o 
objetivo de realizar uma análise de toda a estrutura hospitalar, verificando 
os cenários favoráveis e desfavoráveis. A partir disso, foram eleitas prio-
ridades que garantissem o fortalecimento da gestão colegiada, a imple-
mentação da Política de Humanização e a valorização dos trabalhadores. 

Acredita-se que essa experiência de gestão participativa com auto-
nomia financeira pode ser disseminada para outros hospitais do SUS no 
Brasil, pois permite a administração dos recursos públicos de forma ágil e 
segura, garantindo a consolidação e a credibilidade do SUS em nosso País.

Resultados 

Ao iniciarmos nosso trabalho em agosto de 2007, realizamos como pri-
meira medida uma visita, juntamente com os representantes dos usuários, 
para apresentação da unidade hospitalar, oportunidade em que ressalta-
mos o fluxo, as rotinas e as demandas diárias. Em nossa primeira reunião 
deliberativa, realizamos em grupo uma análise crítica do funcionamento 
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do modelo de gestão da unidade, cujas ações não eram planejadas, cujos 
servidores não participavam das decisões sobre o rumo da unidade, pois 
estavam desmotivados e insatisfeitos pela falta de condições de trabalho, 
pelos desabastecimentos frequentes de insumos e pela carência de equi-
pamentos, além da sobrecarga de trabalho, o que acarretava um prejuízo 
para o atendimento digno e acolhedor aos usuários.

O conselho, que é composto por gestores, trabalhadores e represen-
tantes dos usuários da unidade (BRASIL, 2006), é um espaço que ga-
rante o processo sistemático de tomada de decisões, com planejamento 
para ações que devem ser desenvolvidas com avaliação de resultados, 
prazos estabelecidos e recursos para o seu cumprimento na unidade. 

Conclusões

Vale ressaltar que tem sido gratificante o fortalecimento do processo 
de cogestão, pois oferece mais agilidade e eficiência à resolução dos pro-
blemas, trazendo como benefícios o fortalecimento da autonomia e do 
protagonismo e o aumento do grau de responsabilidade na produção de 
saúde e de sujeitos. Isso garante o estabelecimento de vínculos solidá-
rios e concretiza a mudança nos modelos de atenção e gestão, pois todos 
participam e decidem o que é melhor para unidade, objetivando a quali-
dade da assistência aos usuários e a valorização dos trabalhadores. Este 
processo garante, ainda, maior aproximação da comunidade à equipe de 
saúde, para uma melhor produção de saúde.
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O EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL NO SISTEMA ÚNICO  
DE SAÚDE: A ÓTICA DO ENFERMEIRO COMO PROPICIADOR  
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Resumo

Este estudo trata de conhecer o posicionamento do enfermeiro sobre 
sua atuação no Conselho Local de Saúde (CLS) de Juiz de Fora (MG) 
frente ao princípio organizacional do SUS (controle social) no planeja-
mento, no acompanhamento e na avaliação das ações de saúde. Os obje-
tivos foram: (1) investigar a atuação do enfermeiro como conselheiro no 
CLS; (2) identificar a percepção do enfermeiro sobre sua atuação no re-
ferido colegiado; (3) detectar possíveis dificuldades de atuação do enfer-
meiro nas reuniões do CLS; e (4) entender como o enfermeiro articula 
a sua posição de conselheiro na reivindicação de condições para assistir 
com qualidade e atender as reais necessidades de saúde da população.

Realizou-se, para isso, uma pesquisa qualitativa exploratória e des-
critiva. Os dados foram coletados por meio de entrevistas a enfermeiros 
de Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Juiz de Fora e atuantes nos Con-
selhos Locais de Saúde. Foram entrevistados 15 enfermeiros, quando 
ocorreu o ponto de saturação dos dados. A análise dos dados foi feita 
sob dois eixos de pensamento: (1) a opinião do enfermeiro em relação 
ao seu papel de conselheiro local de saúde, como parte do exercício de 
controle social na gestão do SUS; e (2) sua opinião sobre como o reflexo 
de sua participação no colegiado é sentido no serviço de saúde (UBS) e 
na condição de saúde da comunidade. 



Assim, foram construídas três categorias de análise. Como resultado, 
a maioria dos entrevistados tem consciência da importância da atuação 
do CLS, porém julgaram excessiva sua função fiscalizadora e satisfatório 
o apoio deste. Além disso, consideraram importante a participação do 
enfermeiro no CLS, pois enfatiza uma formação maior voltada para a 
prática social e de saúde pública, contribuindo para a obtenção de uma 
perspectiva ampliada das questões coletivas. Perspectiva esta que, de 
certa forma, possibilita a melhoria dos serviços de saúde, construindo 
propostas de ações voltadas para a construção do SUS e o atendimen-
to das necessidades reais de saúde da população. Muitos entrevistados 
acreditam que a atuação de um enfermeiro no CLS é importante somen-
te porque lhe propicia um espaço para divulgar as ações e as necessida-
des do serviço de atenção básica à saúde. 

Concluiu-se, assim, que o posicionamento do enfermeiro frente 
ao CLS é de relativa importância, por manter a dignidade do sujeito 
a quem se presta o cuidado de enfermagem, garantindo seu direito à 
saúde e assegurando o controle social nas políticas públicas. Apesar de 
termos encontrado, com esta pesquisa, algumas concepções equivoca-
das quanto à importância deste controle nos Conselhos Locais de Saúde, 
acreditamos que a enfermagem está no caminho certo para a realização 
do cuidado à população por intermédio dos referidos colegiados. 

Descritores: Sistema Único de Saúde; Controle Social; Enfermagem.
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A CONSTRUÇÃO DE COLEGIADOS DE GESTÃO: A EXPERIÊNCIA DE 
GESTÃO DE UMA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ANALISADA 

POR UM ATOR POLÍTICO IMPLICADO

Autora: Aparecida Linhares

O presente artigo tem por objetivo relatar a experiência de gestão do 
Sistema Municipal de Saúde de Amparo (SP), de 2001 a 2006, priori-
zando a análise do processo de construção de espaços coletivos de ges-
tão, a partir da análise documental, bem como das falas de gestores e 
coordenadores de serviços, feitas em grupos focais. Partindo de minha 
situação de gestora e utilizando material empírico, relato neste artigo os 
principais desafios enfrentados para construir um modelo de atenção, 
tendo como eixo estruturante a atenção básica, e um modelo de gestão 
baseado em espaços coletivos de gestão. A construção da equipe central 
da secretaria teve início simultâneo ao início da gestão, em 2001.

Para viabilizar a construção de um novo modelo assistencial, foi 
necessário modificar a gestão do sistema municipal de saúde. Tratava-
se de romper com a forma verticalizada e fragmentada de se tomar 
decisões na instituição, criando coletivos dirigentes e investindo na 
mudança dos processos de produção da saúde.

Desde 2001 trabalhamos com as ferramentas do planejamento es-
tratégico situacional, que orientou inclusive a elaboração do Plano 
Municipal de Saúde.

O maior problema era romper com a visão fragmentada de cada 
coordenador de área e construir um coletivo capaz de planejar e 
fazer a gestão da rede de serviços de saúde de maneira ampla, com 
vistas à integralidade.



83

No campo da política, como gestora de saúde, construí governabi-
lidade a partir de três estratégias principais: a) participação ativa nos 
fóruns regional e estadual do SUS; b) participação nos espaços políticos 
do município, como o orçamento participativo (OP); c) democratização 
da gestão, com ampliação do espaço de discussão (por intermédio das 
conferências municipais de saúde), construção de colegiados de gestão 
e processos participativos de planejamento.

Para aumentar a governabilidade da equipe de gestão da secretaria, 
decidimos, enquanto participávamos de todas as plenárias do orçamen-
to participativo, pela realização de conferências municipais de saúde 
com ampla participação popular.

Assim como havia espaços como o OP, em que a Saúde ganhava go-
vernabilidade, havia espaços nos quais se perdia governabilidade, como 
era o caso da Câmara Municipal de Vereadores, que fazia oposição sis-
temática contra a Saúde. 

A equipe central hoje é, de fato, um coletivo dirigente, que se reúne 
mensalmente para fazer a gestão do SUS no município. As atribuições 
dessa equipe são elaborar e avaliar se as prioridades, definidas no Pla-
no de Saúde e na Programação Anual, estão sendo encaminhadas e, 
também, discutir e decidir questões do funcionamento diário dos ser-
viços e da política de saúde no município. Além disso, a maioria dos 
membros da equipe central está inserida em algum tipo de processo de 
produção do cuidado. 

Em geral, é um coletivo que conta com uma caixa de ferramentas do 
agir governamental, que consegue imprimir mudanças nos processos 
produtivos baseadas nas tecnologias leves do trabalho vivo em ato; é 
um coletivo que planeja, executa, e seus membros se constituem en-
quanto sujeitos desse processo, com seus desejos e suas subjetivida-
des. O colegiado central, cuja própria grupalidade está em permanente 
construção, enfrenta situações de conflito e de sofrimento em relação 
aos problemas dos usuários, dos trabalhadores e de seus próprios con-
selheiros enquanto gestores.

A sessão de grupo focal com a equipe central contou com a parti-
cipação ativa nas discussões, com forte interação, e todos falaram com 
emoção do próprio trabalho. A primeira coisa que chama a atenção é 
que 8 membros da equipe referem ter 19 ou 20 anos de experiências em 
espaços de gestão do SUS. 

Para garantir a participação da população na definição das diretri-
zes do SUS municipal, a Secretaria Municipal de Saúde realizou duas 
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Conferências Municipais de Saúde (CMS), a 4ª CMS, em 2002, e a 5ª 
CMS, em 2005, sendo que as deliberações da 5ª CMS foram incorpora-
das ao Plano Municipal de Saúde para o período de 2005 a 2008. A 4ª 
CMS, realizada em 2002, foi o momento mais importante em termos de 
participação popular, discussão e reflexão sobre o SUS municipal, no 
período de 2001 a 2005.

A constituição do Colegiado de Coordenadores de Saúde da Família 
e a decisão de investir na construção das equipes das unidades de saúde 
da família foram decisões essenciais para o processo de mudança do 
modelo de gestão e de atenção.

Um elemento decisivo para o fortalecimento desse espaço coletivo 
de construção de sujeitos e pactuação de projetos foi o fato de a secre-
taria ter conseguido viabilizar praticamente tudo o que foi decidido nas 
reuniões do colegiado, desde contratação de pessoal, construção de uni-
dades, mudanças na retaguarda laboratorial, fornecimento de medica-
mentos, até capacitação de pessoal para ações específicas das equipes. 

Uma das diretrizes definidas pelo colegiado desde 2001 determinava 
que as equipes deveriam reunir-se para discutir seus processos de tra-
balho, analisar seus problemas e buscar os melhores arranjos possíveis 
para atender as necessidades de saúde da população. O colegiado de 
coordenadores do PSF tem sido um espaço de indução e apoio à im-
plantação do modelo assistencial centrado no usuário e às  mudanças no 
cotidiano dos processos de trabalho, na micropolítica do trabalho vivo. 

Atualmente, todas as equipes da atenção básica reúnem-se regu-
larmente. Assim, temas como acolhimento, tempo para demanda es-
pontânea e programática, trabalho dos agentes de saúde, indicadores 
de saúde, territorialização, trabalho intersetorial e tantos outros fazem 
parte das pautas das reuniões. As equipes e os colegiados são coletivos 
que constroem sua própria grupalidade e assumem a responsabiliza-
ção pela saúde da população. A mudança na Saúde de Amparo ocorreu 
em função das mudanças no processo de trabalho das equipes, decor-
rentes do envolvimento de todos trabalhadores com o próprio trabalho 
e com os usuários.
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A PARTICIPAÇÃO NO CONTROLE SOCIAL DO SUS: CONCEPÇÃO DO 
MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA

Autores: Denise Osório Severo
Marco Aurélio Da Ros

Resumo

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), gestado 
no final da década de 70 e formado oficialmente em 1984, é considera-
do atualmente o maior e mais importante movimento social brasileiro 
e um dos principais no contexto latino-americano. A agenda política do 
MST apresenta três grandes objetivos: a terra, a reforma agrária e a justiça 
social (CALDART, 2004; COLETTI, 2004; SCHERER-WARREN, 2002), 
indicando uma direção de luta que vai além da simples reivindicação por 
terra, o que destaca o movimento também como importante ator social 
na luta pela concretização do direito à saúde e do controle social do SUS. 
O Coletivo Nacional de Saúde (CNS) representa a principal instância no 
interior do MST responsável pelo debate sobre as estratégias relacionadas 
a esse campo. 

Considerando a representatividade política do MST e a importância 
da participação como aspecto estrutural na formação de sujeitos políticos 
atuantes e, consequentemente, na elevação do potencial de saúde da po-
pulação, este estudo busca apreender a concepção dos integrantes do Co-
letivo Nacional de Saúde do MST sobre a participação no controle social 
do SUS e discutir as estratégias adotadas nesta direção. Trata-se de uma 
pesquisa exploratório-descritiva, de abordagem qualitativa, realizada com 
doze integrantes do Coletivo Nacional de Saúde do MST. O tratamento 
dos dados foi feito com base na Análise de Conteúdo de Bardin (1977) e 



86

revelou três categorias: 1) a concepção de controle social; 2) a participação 
institucional e sua contradição; e 3) a concepção de Estado. 

Com relação à primeira categoria identificada (concepção de controle 
social), foi possível perceber que a participação nas esferas instituídas de 
controle social do SUS não constitui a prioridade do Coletivo, pois fazer o 
controle social do SUS significa, sobretudo, fazer a luta política por meio 
de estratégias de ocupação, de mobilizações e de marchas. A segunda ca-
tegoria revelou uma contradição em relação à participação nos conselhos 
de saúde, visto que os entrevistados apresentam uma significativa des-
crença nesses espaços, embora defendam a necessidade de inserção do 
MST nas instâncias de controle social estabelecidas. 

Alguns elementos parecem manter relação com a descrença nestas 
esferas. Entre eles destacam-se o baixo potencial de intervenção nas deci-
sões e a limitação inerente à relação orgânica com o Estado. Além disso, a 
necessidade de revisão do modelo de controle social é muito relatada nas 
entrevistas e reflete tanto a descrença como a dissonância entre o conceito 
apresentado pelos integrantes do Coletivo e a concepção instituída após a 
Reforma Sanitária. 

A terceira categoria do trabalho expõe distintas formas de entendi-
mento quanto à concepção de Estado. Parte dos entrevistados entende o 
Estado estritamente como um instrumento de dominação da burguesia 
e outra o compreende como um espaço de disputa política e, como tal, 
passível de ser ocupado parcialmente pelas classes dominadas. Estas con-
cepções alinham-se com as elaborações propostas, respectivamente, por 
Marx e Gramsci e parecem influenciar a determinação das estratégias de 
controle social priorizadas. A pesquisa revela que a participação do MST 
nos espaços formais de controle social do SUS é uma questão controversa 
e ainda em aberto entre os integrantes do Coletivo Nacional de Saúde.

Os resultados sinalizam a importância do aprofundamento da discus-
são sobre esse tema no interior do Coletivo Nacional de Saúde e do con-
junto do MST, com vistas a superar a contradição e encontrar o consenso 
necessário à elaboração de estratégias de controle social do SUS que pos-
sibilitem fortalecer as potencialidades presentes e superar as limitações 
da luta reivindicatória. Além disso, faz-se necessário promover debates 
entre o MST, a sociedade civil e a sociedade política sobre o modelo atual 
de participação no controle social do SUS, com vistas a identificar e cons-
truir coletivamente possíveis alternativas de atuação que contribuam para 
a ampliação das formas de participação social na gestão das políticas de 
saúde e promovam a consolidação do SUS e do direito à saúde. 
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O EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL NO ÂMBITO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANINDÉ (CE)

Autores: Elisfabio Brito Duarte
Maria de Fátima Sousa Antero

Resumo

O controle social é definido como o processo no qual a população 
participa, por intermédio de representantes, da definição, da execução 
e do acompanhamento das políticas públicas, as políticas do governo. 
Anteriormente, esse conceito significava o modo de agir do Estado, 
controlando a sociedade. Hoje, considera-se controle social o inverso: 
a sociedade controla o Estado mediante a participação nas ações gover-
namentais. 

Este estudo é resultado de uma pesquisa sobre o controle social exer-
cido no âmbito do Conselho Municipal de Saúde (CMS) de Canindé 
(CE). Seu objetivo é compreender a autodefinição dos conselheiros em 
relação ao controle social exercido pelo colegiado e de que forma ele 
tem sido executado. Trata-se de um estudo descritivo, realizado em Ca-
nindé, em 2007, no qual utilizamos a abordagem qualitativa. Os sujeitos 
da pesquisa foram os conselheiros titulares do conselho, que totalizam 
20 integrantes. Os dados foram obtidos por meio de um questionário e 
organizados em quadros e categorias. Os resultados evidenciaram um 
conselho atuante, embora apresente algumas fragilidades e dilemas que 
devem ser superados para um efetivo exercício desse colegiado no mu-
nicípio. São distintas as posições dos conselheiros, considerando-se os 
diferentes segmentos dentro do colegiado. Necessário se faz conhecer 
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tais diferenças a fim de se estabelecer estratégias que promovam parti-
cipação efetiva. 

No sentido de fortalecer a participação efetiva nos conselhos, defen-
demos uma política de educação continuada para esses conselheiros. 
As ações de capacitação dessa política devem ser tão frequentes quan-
to a rotatividade de sua composição. Sem formação e informação não 
há poder de ação. O poder no campo social provém do conhecimento. 
Portanto, torna-se vital democratizá-lo junto aos conselhos de saúde. 
Concomitantemente, urge que os conselhos promovam sua própria vi-
sibilidade junto à população, sob pena de que a representação popular 
que ensejam se torne apenas utopia.

Palavras-chave:. controle social; participação popular; gestão 
participativa. 
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SABERES LOCAIS, MEDIAÇÃO E CIDADANIA:  
O CASO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Autora: Gabriela Spanghero Lotta 

As recentes discussões sobre o novo significado de cidadania, a 
valorização da diferença, a multiplicidade de valores e de interesses e 
o respeito à diversidade de saberes trazem à tona a questão de como 
as políticas públicas podem ser localmente enraizadas para garantir o 
acesso a essas diversidades em seus processos. Isso é ainda mais evidente 
quando tratamos de políticas públicas de saúde, cujo componente de 
interação entre os implementadores e os beneficiários é essencial para 
se compreender os resultados das políticas públicas. A valorização 
da diversidade cria a necessidade de territorializar e espacializar as 
políticas públicas, de forma a que se possa observar e compreender as 
dinâmicas e as relações que se dão no local e que, portanto, demonstram 
a diversidade existente nesse espaço geográfico. O olhar para o local, a 
territorialização das políticas e a participação de diversos atores em seu 
processo de construção parecem ser elementos centrais para a garantia 
desses novos padrões no conceito de cidadania. A forma de condução 
deste processo de diálogo de saberes e territorialização das decisões, 
no entanto, é algo ainda pouco sistematizado na literatura acerca de 
políticas públicas de saúde. 

Historicamente, o Programa Saúde da Família tem tentado mudar as 
relações entre o Estado e os beneficiários, aproximando os profissionais 
de saúde dos cotidianos vividos pelos beneficiários, nos quais, muitas 
vezes, ocorre a (re)produção dos componentes que acarretam as 
situações de insegurança, insalubridade e doença. No caso desse 
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programa, por exemplo, a análise das políticas públicas deve levar em 
conta os processos de interação, bem como os vários atores envolvidos 
na implementação e, principalmente, a discricionariedade e as práticas 
dos burocratas inseridos no programa. 

Este artigo tem como objetivo ampliar o olhar para as análises das 
políticas públicas de saúde, em especial do Programa Saúde da Famí-
lia. Assim, analisando o papel dos implementadores do programa, os 
agentes comunitários de saúde (ACS), nós nos propomos compreender 
como eles lidam com seus múltiplos saberes, ativam e desativam refe-
rências e adaptam as formas de ação para colocar em prática o progra-
ma. Pretendemos, portanto, compreender como se dão as mediações e 
as interações em suas práticas e como constroem as políticas públicas, 
enraizando suas ações a partir dos cotidianos locais, construindo for-
mas alternativas de implementação dessas políticas.

Em termos metodológicos, este artigo se baseia em uma revisão 
bibliográfica que traz o levantamento de algumas teorias referentes à 
agenda de reformas, tais como: nova cidadania, enquanto direito à equi-
dade e à diferença; políticas públicas e territórios locais. Em seguida, 
analisamos o papel dos mediadores para compreender como a cons-
trução de práticas a partir da mediação permite construir políticas com 
base nas dinâmicas e realidades locais. 

Os resultados práticos apresentados aqui são provenientes de uma 
pesquisa que vem sendo realizada há quatro anos e que tem como ob-
jetivos observar como os agentes comunitários de saúde estabelecem 
suas práticas e interações cotidianas e saber quais são os resultados das 
políticas públicas, considerando-se os processos de interação. Os resul-
tados aqui apresentados são referentes às pesquisas já concluídas nos 
municípios de Sobral (CE), Londrina (PR) e Taboão da Serra (SP).

Os dados são provenientes da pesquisa direta de 22 ACS dos três 
municípios e, indireta, de outros 20. Os dados primários são coletados a 
partir de pesquisas etnográficas por meio de acompanhamento do tra-
balho dos ACS em todas as suas atividades, tanto com a comunidade 
quanto com o poder público. Destas observações são coletadas todas 
as interações que ocorrem com outros ACS, com usuários e com outros 
profissionais, além das ações desenvolvidas e das formas como eles se 
comportam nesses ambientes.

A partir da coleta destas informações, foram sistematizadas quatro 
práticas ou mecanismos de mediação: 1) os ACS utilizam referências da 
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comunidade em suas práticas; 2) os ACS intercalam saberes adquiridos 
enquanto profissionais de saúde e saberes próprios de suas vivências; 3) 
os ACS realizam tradução de saberes; e 4) os ACS fazem triangulação.

Estas interações, como serão demonstradas a seguir, são essenciais 
para garantir que a política pública se enraíze nas práticas locais e que, 
portanto, gere resultados positivos para a cidadania e a participação. 

A partir das análises, concluímos que os ACS realizam uma transi-
ção entre saberes adquiridos na comunidade e na vivência burocrática 
para criar e utilizar seus saberes. A partir do uso de referências, de tra-
duções ou de triangulações, os ACS variam entre os saberes adquiri-
dos enquanto profissionais de saúde e aqueles saberes adquiridos por 
suas vivências (inclusive comunitárias). Dessa forma, ao intercalarem 
saberes, os agentes legitimam suas práticas tanto com a população como 
com o poder público e estabelecem um elo, ou uma ponte, entre estes 
atores, facilitando o diálogo e a troca de saberes, além da territorializa-
ção, do enraizamento das políticas públicas e da conquista da cidadania.
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DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE UM MODELO  
PARA RELACIONAR DIFERENTES SISTEMAS DE INFORMAÇÃO  

NA ÁREA DA SAÚDE

Autora: Ivana Corrêa de Oliveira
Coautores: Rogério Cid Bastos

Lúcio José Botelho

As organizações trabalham com grandes volumes de dados, e a ob-
tenção de informações estratégicas é imprescindível para a tomada de 
decisões. Para que as ações sejam efetivas, as informações precisam ser 
ágeis e confiáveis, devendo chegar às pessoas certas no momento em 
que se fazem necessárias. Na área da Saúde, de acordo com Bergeron et 
al. (1991), os sistemas de informação devem fazer o melhor uso da tec-
nologia disponível para garantir aos usuários a realização de serviços 
e o atendimento às suas necessidades. Assim, tais sistemas inserem-se 
nas políticas públicas, para a promoção e a prevenção da saúde indi-
vidual e coletiva, e são ferramentas imprescindíveis para a análise das 
ações e dos programas de saúde, apoiando a tomada de decisões na 
esfera médica e administrativa (BRASIL, 2001).

Os sistemas de informação em saúde nacionais foram desenvolvi-
dos de forma independente e não contêm um identificador único que 
possibilite o relacionamento direto das bases de dados. Com isso, as 
informações perdem qualidade e decisões importantes acabam se ba-
seando em dados incompletos ou em indicadores de saúde que não 
refletem o estado atual da população. 

Este trabalho apresenta um modelo para relacionar diferentes ba-
ses de dados dos sistemas de informação do Sistema Único de Saúde 
(SUS), por meio de um conjunto de técnicas para associar as variáveis 



94

secundárias de identificação. O modelo proposto é composto de dois 
módulos: o sistema de base local e o sistema de base geral. O nível local 
identifica registros duplicados e se refere a uma instalação que trabalha 
com uma base de dados isolada. Os dados são exportados para um 
nível abstrato, denominado de geral, que atua como um nível aglutina-
dor. No nível geral, os dados de diferentes sistemas locais são relacio-
nados com o intuito de encontrar os registros pertencentes às mesmas 
entidades. 

Para se testar o modelo, foi desenvolvida uma ferramenta, o Sis-
tema de Integração de Informações (Simi). O escopo definido para 
a aplicação foi a coorte de nascidos vivos (Sinasc) no município de 
Florianópolis (SC) no ano de 2005, a fim de identificar os óbitos (SIM) 
ocorridos no primeiro ano de vida das crianças. A ferramenta pode 
ser utilizada em quaisquer bases de dados que possuam variáveis co-
muns de identificação e permite ao gestor selecionar todos os parâme-
tros de associação entre as bases de dados. 

A aplicação efetua também o cálculo de importantes indicadores de 
saúde, entre eles a mortalidade infantil. Assim, os indicadores de saúde 
passam a ser obtidos de uma forma mais rápida do que com os méto-
dos tradicionais. A integração possibilita, ainda, completar e corrigir os 
dados entre as bases de dados, tornando estas mais consistentes. 

Os resultados obtidos melhoram a qualidade das informações que 
apoiam a tomada de decisões relacionadas às políticas e às ações em 
saúde e que contribuem para a implantação de um modelo de preven-
ção da mortalidade infantil. A utilização da ferramenta propicia uma 
visão unificada dos sistemas, o que torna a gestão pública mais eficaz e 
focada no cidadão. 

A importância do modelo consiste no fato de preservar a individua-
lidade dos diferentes sistemas de informação, bem como relacionar da-
dos provenientes de bases heterogêneas, sem alterar a estrutura dessas 
bases, em qualquer nível de gestão.
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CONSTRUINDO A PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO SUS: UM CONSTANTE 
REPENSAR EM BUSCA DE EQUIDADE E TRANSFORMAÇÃO1

Autora: Juliana Sousa Coelho

O Sistema Único de Saúde (SUS) nasceu da luta de diversos atores 
sociais por inclusão social, democracia e construção de uma consciência 
cidadã a partir da compreensão de direitos e valores de solidariedade. 
A definição legal do SUS instituiu formalmente princípios e diretrizes 
de universalidade, equidade, integralidade, descentralização e partici-
pação da comunidade. A participação tornou-se pauta fundamental de 
reivindicação da saúde, reforçada pelo desejo por democracia difundido 
à época da construção do SUS.

Neste ensaio pretende-se abordar algumas questões sobre a busca 
e a concretização da participação social no SUS. Para isso, dialoga-se 
com pesquisadores que veem na participação uma forma de promoção 
da equidade e de transformação da atenção à saúde. Nesse contexto, 
encara-se a participação como um objetivo a ser perseguido, porém não 
de forma cega e acrítica, pois é necessário que se reflita constantemente 
sobre como ela tem ocorrido para que seja avaliada e aprimorada. Des-
sa forma, busca-se colaborar para a real democratização dos diferentes 
espaços de escuta da sociedade civil, tornando-os locais cada vez mais 
apropriados para as tomadas de decisão sobre a construção de políticas 
e serviços de saúde, dos quais a população se apropria coletivamente, 
superando a simples obrigatoriedade legal da participação e contribuin-
do para a saúde e a qualidade de vida.

1 Este artigo é resultante da minha monografia de conclusão do curso de especialização em Saúde 
Pública da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca/Fiocruz, sob a orientação do Prof. Dr. 
José Mendes Ribeiro.
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Tomou-se, para fins deste ensaio, o conceito do pesquisador Valla 
(1998, p. 9) sobre participação social, que compreende “as múltiplas 
ações que diferentes forças sociais desenvolvem para influenciar a for-
mulação, execução, fiscalização e avaliação das políticas públicas e/ou 
dos serviços básicos na área social”.

Como premissa para a discussão sobre participação social, primeiro 
foi feita uma reflexão sobre a formação dos sujeitos coletivos e a cons-
trução da cidadania, considerando-se esses elementos fundamentais 
para a conquista de espaços democráticos e de direitos sociais.

A normatização atual referente à participação popular foi analisada 
procurando-se ressaltar os avanços que esta trouxe e as questões para as 
quais a abordagem mantém-se superficial e vaga, constituindo alguns 
dos pontos frágeis da participação, principalmente no que foge aos con-
selhos e às conferências de saúde.

No ambiente dos espaços institucionais de participação foram des-
tacados elementos necessários à consolidação e à efetivação da partici-
pação popular. Os atores envolvidos com a questão da saúde passaram a 
ter maior contato entre si. As relações estabelecidas entre esses diferen-
tes sujeitos, representantes do Estado ou dos diversos grupos da socie-
dade, são trabalhadas aqui como determinantes das decisões políticas. 
A forma como cada um defende os seus interesses os coloca ora em 
posições opostas, ora como parceiros. Outro elemento importante da 
participação relaciona-se à essencialidade da comunicação, da informa-
ção e do conhecimento em saúde para a autonomia dos atores, tendo a 
educação em saúde como principal estratégia de ação.

Ao final, o presente ensaio dedica-se a problematizar a questão da 
participação social no SUS, trazendo à tona alguns dos obstáculos e das 
críticas em relação ao assunto. A supremacia dos conselhos e das confe-
rências de saúde, tidos como as principais formas de participação, é dis-
cutida. De igual forma, são abordados os muitos problemas estruturais 
e políticos que dificultam a organicidade desses espaços. Comentam-
se, de forma geral, as fragilidades democráticas, como a baixa repre-
sentatividade de muitos conselheiros em relação ao segmento, a pouca 
renovação de membros, a dominação por grupos mais organizados e 
também o enfraquecimento da luta em outras frentes de participação e 
comunicação social. 

Há uma dificuldade dos espaços institucionais de participação em 
contemplar a diversidade de opiniões dos usuários e da sociedade em 
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toda a sua complexidade de atores. Essa questão traz a necessidade de 
busca e valorização de formas alternativas de participação que não estão 
tão bem definidas e nem são da mesma forma priorizadas. Indagações 
mais profundas acerca da participação propiciam, até mesmo, a redis-
cussão do que seja realmente a participação social.

Este ensaio reforça a percepção de que a participação da comunida-
de no sistema de saúde é condição fundamental para o exercício pleno 
da saúde. Além disso, reforça que tal participação também é capaz de 
extrapolar a consciência cidadã para as demais questões sociais, cola-
borando para o desenvolvimento de uma sociedade justa. A abertura 
da gestão do sistema para a participação popular institucional demo-
cratiza e é capaz de compatibilizar as ações em saúde pública às reais 
demandas sociais. Porém, a prática institucional precisa ser somada às 
demais formas de manifestação dos sujeitos coletivos em busca de saúde 
e qualidade de vida.

Referências
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A SAÚDE INDIGENISTA E OS DESAFIOS 
DA PARTICIP(AÇÃO) INDÍGENA

Autora: Katiane Ribeiro da Cruz
Coautora: Elizabeth Maria Beserra Coelho

Objetivos

Compreender como se dá a participação indígena na organização 
dos serviços do atual modelo indigenista de saúde, de maneira a identi-
ficar as possibilidades de respeito à especificidade e à diferenciação que 
caracterizam os povos indígenas. 

Metodologia

A análise da participação foi realizada a partir da tensão entre os ob-
jetivos de homogeneização e o respeito à diversidade, presente na relação 
entre o Estado brasileiro e os povos indígenas. A pesquisa foi realizada 
junto ao povo Tentehar-Guajajara, atendido no Distrito Sanitário Espe-
cial Indígena do Maranhão (DSEI-MA), considerando-se o período de 
2000 a 2007. Para efeitos deste estudo, tomou-se como base os seguintes 
procedimentos metodológicos: revisão bibliográfica, análise documental 
(de leis, medidas provisórias e relatórios de conferências relacionados à 
formulação da Política Indigenista de Saúde) e trabalho de campo (em 
aldeias e instituições que tratam direta e indiretamente da saúde indige-
nista). Utilizou-se, como técnica de coleta, entrevistas, conversas infor-
mais e observação direta com registro em caderno de campo. 



Resultados

O novo modelo de saúde indigenista, que tem como base os DSEI, 
criados no âmbito da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), estabelece 
a participação indígena como um dos elementos centrais, definindo a 
criação de instâncias oficiais de participação para que os índios exer-
çam o controle social. Os Tentehar-Guajajaras estão continuamente ten-
tando participar de todas as questões relativas às políticas indigenistas, 
incluídas as de saúde. Além dos mecanismos oficiais de participação 
na saúde indigenista, os representantes dessa comunidade têm criado 
estratégias próprias a fim de atuar como sujeitos neste processo. 

Considerando tais aspectos, desenvolvemos algumas reflexões a par-
tir de dois eixos principais: a participação “autorizada” e a não “autori-
zada”. Quando nos referimos à “autorizada”, tratamos da participação 
indígena oficial, por intermédio dos Conselhos Locais e Distritais de 
Saúde e como “usuários”. Ao tratar da não “autorizada”, referimo-nos às 
estratégias indígenas de participação adotadas pelos índios que rompem 
com o que está previsto, na tentativa de participar da saúde indigenista. 
Ao mesmo tempo em que o Estado apresenta um discurso que enfatiza a 
participação indígena dentro do contexto de respeito à diferença, define 
as regras, os lugares e as formas como esta participação deve ocorrer. 
Entretanto, foram definidos mecanismos para a participação indígena 
nas decisões sobre as ações indigenistas, ignorando-se que existem dife-
renças entre a forma de organização ocidental e as dos povos indígenas. 

Na prática, todavia, os mecanismos oficiais de participação não têm 
se efetivado no DSEI-MA. O Conselho Local dos Tentehar-Guajajaras 
(Amarante) não funcionou de forma efetiva, pois foi marcado por irre-
gularidade e descompasso durante os anos de 2000 a 2007. Neste perío-
do não houve reuniões sistemáticas e regulares. As reuniões ocorreram 
apenas em 2000 e 2006, após um intervalo de seis anos. O Conselho 
Distrital do DSEI-MA também tem sido marcado por irregularidades e 
descompasso. A realização de reuniões desta instância não tem se consti-
tuído como uma prioridade no DSEI-MA. Ao longo do período investi-
gado, ocorreram somente seis reuniões: em 2001 e 2007 só ocorreu uma 
reunião por ano; em 2004, as reuniões ocorreram com maior frequên-
cia: quatro vezes; em 2000, 2002 e 2005, elas não ocorreram. Ao mesmo 
tempo em que os problemas vão se agravando, os Tentehar-Guajajaras 
(Amarante) têm buscado efetivar sua participação em todas as esferas 
da organização dos serviços de saúde. Neste processo, utilizam tanto os 
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mecanismos oficiais quanto outras formas não previstas, que são aqui 
denominadas de estratégias indígenas de participação. Utilizamos o 
termo estratégias porque constituem ações mobilizadas numa situação 
de confronto com as instituições responsáveis pela saúde indigenista. 
Classificamos como indígenas porque são acionadas pelos próprios ín-
dios. As estratégias indígenas de participação colocam-se como outra 
possibilidade que os índios encontram para ser ouvidos. Tais estratégias 
expressam o interesse de sociedades distintas que buscam junto ao Es-
tado direitos diferenciados em função do grupo (KYMLICKA, 1996). 

Ao longo do período da investigação, 2000 a 2007, identificamos seis 
situações envolvendo também os Tentehar-Guajajaras (Amarante) nas 
quais eles utilizaram estratégias próprias de participação, cada uma com 
suas características. Os Tentehar-Guajajaras não são os únicos a acionar 
tais estratégias, mas também outros povos que vivem em terras indíge-
nas localizadas neste estado e no Brasil, visto que situações de conflito 
motivadas pela problemática da saúde têm se mostrado cada vez mais 
generalizadas, intensificadas e recorrentes. Tais questões apontam para 
a necessidade de repensar a forma como tem sido definida e tratada a 
participação indígena na saúde indigenista e, como desdobramento, a 
política de atenção à saúde dos povos indígenas.

Conclusões

A pesquisa permitiu identificar que existem diferentes percepções 
do Estado e dos povos indígenas sobre a participação indígena. A in-
serção do atendimento à saúde dos índios no SUS ocorreu de forma 
tensa, tendo em vista a necessidade de adaptar sua estrutura universal às 
especificidades dos povos indígenas. O Estado afirma a participação in-
dígena como um direito e define no modelo a demarcação de “lugares” 
específicos para os índios situados nas instâncias oficiais de participa-
ção. Os índios têm ressignificado esses lugares, procurando estabelecer 
suas próprias formas de participação. 

Para os índios, a participação pode ocorrer tanto por intermédio dos 
mecanismos oficiais quanto das estratégias indígenas de participação, o 
que demonstra que a participação tornou-se um slogan politicamente 
atraente no discurso e ausente na prática, pois as instâncias oficiais de 
participação indígena não têm funcionado no DSEI-MA. No processo 
de ressignificação dos mecanismos de participação oficiais, são recor-
rentes as situações em que os Tentehar-Guajajaras acionam estratégias 
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indígenas de participação para garantir a participação indígena oficial. 
O que se observa é o objetivo dos indígenas de que eles se façam sujeitos 
na saúde indigenista. Por outro lado, a necessidade que os índios sentem 
de acionar tais estratégias sinaliza que a condução da saúde indigenista 
no DSEI-MA contradiz o que está posto nos documentos oficiais como 
uma de suas principais características: a criação de condições para a 
participação indígena.
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MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO DE ATORES SOCIAIS NAS 
INSTITUIÇÕES HOSPITALARES: O CASO DO GRUPO  

HOSPITALAR CONCEIÇÃO (RS)

Autora: Lisiane Bôer Possa
Coautora: Soraya Maria Vargas Cortes

Resumo

Recentemente, o tema da gestão participativa na saúde tem sido abor-
dado sob novos ângulos, o que gerou novas questões para a produção de 
conhecimentos no âmbito da Saúde Coletiva. Este artigo se insere nesse 
contexto ao tratar da criação de mecanismos de participação nos hospi-
tais e ao abordar seu funcionamento. Pretendeu-se analisar o papel dos 
fóruns participativos organizados em instituições hospitalares e, para isso, 
procurou-se responder às seguintes indagações: 1) Quem são os atores 
com poder nesses fóruns? 2) Como os fóruns influenciam os processos 
decisórios do hospital? 3) Qual é a influência dos fóruns no envolvimento 
dos atores com a instituição? 4) Qual é o impacto dos fóruns nas relações 
entre atores? A pesquisa adotou como estratégias de investigação o estudo 
de caso de uma organização hospitalar, o Grupo Hospitalar Conceição 
(GHC), que é vinculado ao Ministério da Saúde desde 1975. 

Para a coleta dos dados, utilizou-se a triangulação de técnicas, quais 
sejam: (1) dados secundários, especificamente os documentos do Gru-
po Hospitalar Conceição sobre os fóruns participativos instituídos, tais 
como atas, resoluções e demais materiais escritos sobre ou pelos fóruns 
de participação; (2) entrevistas semiestruturadas com os dirigentes e for-
muladores das políticas no GHC e com os atores envolvidos nos fóruns 
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de participação; e (3) observação participante dos fóruns existentes. Os 
mecanismos de participação coletivos encontrados no GHC e que foram 
objeto desta análise são o Conselho Gestor, o Conselho de Administração 
e o Plano de Investimento. Pode-se verificar que o poder dos atores no 
fórum e o poder dos fóruns na instituição estão relacionados às relações 
ali estabelecidas, à presença dos atores e às relações de poder no contexto 
da organização hospitalar e do sistema de saúde. Apesar de certas decisões 
serem tomadas nos fóruns de participação instituídos, percebe-se que os 
principais processos decisórios ocorrem em outros espaços. Por outro 
lado, a criação e a manutenção desses fóruns, em alguma medida, respon-
dem às necessidades dos atores participantes. Mesmo que os fóruns não 
sejam os lugares de ocorrência das principais decisões do hospital, con-
forme prevê o objetivo normativo que lhes deu origem, a pesquisa buscou 
esclarecer quais são os papéis que os fóruns de fato desempenham no hos-
pital e o que viabiliza que os fóruns continuem existindo e funcionando. 

Entre os papéis identificados destacam-se os seguintes. Os fóruns (1) 
facilitam a inclusão dos usuários na instituição; (2) servem de espaço 
para apresentação de demandas e propostas, o que possibilita a abertu-
ra da agenda da direção para novas questões; (3) representam um canal 
de informação para o conjunto de atores sobre as temáticas do hospital; 
(4) tornam públicos os debates em torno de questões polêmicas, com a 
explicitação das posições e dos interesses dos diversos atores; (5) agluti-
nam esses atores e, com isso, possibilitam alianças para o enfrentamento 
das questões em disputa, arregimentando apoios às decisões que ocorrem 
em outros espaços; (6) propiciam a negociação de consensos entre os tra-
balhadores e administradores sobre as prioridades de investimentos; (7) 
favorecem a aprendizagem dos atores, contribuindo assim para a dimi-
nuição das assimetrias entre os usuários, os demais trabalhadores entre si 
e com os médicos e administradores; (8) propiciam, ainda, maior trans-
parência no uso dos recursos de investimento e controle público destes; 
(9) oferecem maior legitimidade às decisões dos administradores e, ao 
mesmo tempo, fortalecem a posição da direção na relação direta com os 
trabalhadores; (10) instrumentalizam os trabalhadores, por intermédio 
das informações, para que se articulem e resistam a decisões que contra-
riam seus interesses; e (11) garantem apoio político aos administradores 
para decisões que ocorrem em outros espaços. 

Portanto, pode-se observar que os três mecanismos de participação 
são dispositivos que fazem parte do processo decisório da organização. 
Ao terem como papéis a construção de alianças e de consensos, a escuta 
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dos diferentes interesses, a explicitação pública dos conflitos e a busca de 
apoio político dos atores, os fóruns fazem parte do contexto decisório, 
mesmo que não sejam os espaços em que todas ou mesmo as principais 
deliberações ocorram. Mudanças nas relações entre os atores no hospital 
também se atribuem aos fóruns de participação. Embora não pareçam 
ter afetado a posição dos gestores do sistema, os dispositivos de parti-
cipação aproximaram administradores e as entidades que representam 
profissionais e trabalhadores de saúde. Eles colaboraram também para 
que diminuíssem a influência e a capacidade dos médicos de incidir nas 
decisões, ao restringir o seu poder relativo, aumentando a influência dos 
usuários e demais profissionais e trabalhadores, fortalecendo a posição de 
direção institucional dos administradores. Possibilitaram, ainda, relações 
mais horizontais entre médicos e trabalhadores nos fóruns, visto que as 
diferenças de saberes que sustentam, em grande medida, as relações de 
assimetria entre esses atores se reduzem quando todos podem vocalizar 
seus interesses publicamente. 

No entanto, os fóruns não são suficientes para alterar decisivamente 
as relações assimétricas e de hierarquia dos médicos e administradores 
com os demais profissionais e trabalhadores no cotidiano do trabalho na 
instituição. Os fóruns propiciaram, também, alteração na relação entre 
usuários e o conjunto dos atores organizacionais. Tanto nos fóruns quan-
to no dia a dia do hospital, observou-se que se estabeleceram relações 
mais horizontais e menos assimétricas. Isso porque os fóruns permitiram 
a consolidação de um canal público de escuta e conferiram legitimidade e 
reconhecimento às posições e às demandas de usuários.

Dessa forma, em resposta às questões propostas inicialmente, pôde-
se verificar que, no caso estudado, a existência de fóruns de participação 
contribui para alterar o envolvimento dos atores com o hospital e as rela-
ções entre eles. Foi possível perceber que a criação de dispositivos de par-
ticipação diminuiu o poder dos médicos na organização, pois eles passa-
ram a dividir com os outros atores a capacidade de influenciar as decisões 
dos administradores do hospital. Também se observou o fortalecimento 
dos administradores do hospital ao se aliarem com representantes de usu-
ários e de profissionais e trabalhadores de saúde. Ao mesmo tempo, os 
fóruns propiciaram aos últimos – tradicionalmente excluídos dos proces-
sos decisórios e com menores recursos de poder – maior envolvimento 
nas decisões da organização, uma vez que eles passaram a se relacionar de 
modo mais horizontal com os demais atores. 
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A HUMANIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR NO ACOLHIMENTO 
COLETIVO: EXPERIÊNCIA DE UMA UNIDADE  

DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE ARACAJU (SE)

Autora: Luciany Amâncio Santos Bispo
Coautor: José Helton Silva Monteiro 

Resumo

O acolhimento, nos serviços de saúde, tem sido considerado um 
processo específico de relações humanas. Primeiramente, porque o aco-
lhimento deve ser realizado por todos os trabalhadores de saúde e em 
todos os setores do atendimento, tornando o processo de humanização 
um elo. Além disso, o acolhimento não se limita ao ato de receber, mas 
se constitui em uma sequência de atos e modos que compõem o proces-
so de trabalho em saúde como uma fragmentação organizada e acolhe-
dora (MATUMOTO, 1998). 

Este ensaio trata-se de um estudo bibliográfico cuja trajetória me-
todológica a ser percorrida apoia-se nas leituras exploratórias e sele-
tivas do material de pesquisa, bem como na revisão integralizada de 
suas referências bibliográficas renomadas sobre o assunto. Assim, este 
trabalho contribui para os processos de análise e síntese dos resulta-
dos de vários estudos, criando um corpo de literatura compreensível e 
confiável. Este estudo representa, ainda, uma pesquisa empírica com 
caminhos qualitativos. 

Segundo Minayo (1996), a pesquisa qualitativa nos permite incor-
porar a questão do significado e da intencionalidade como inerentes 
aos atos, às relações e às estruturas sociais. Nesse funcionamento, o 
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acolhimento deixa de ser uma ação pontual e isolada dos processos de 
produção de saúde e se multiplica em inúmeras outras ações que, par-
tindo do complexo encontro entre o sujeito profissional de saúde e o 
sujeito demandante, possibilitam que sejam analisados o ato da escuta 
e a produção de vínculo como ação terapêutica. Além disso, tais ações 
viabilizam as formas de organização dos serviços de saúde e o uso ou 
não de saberes e afetos para a melhoria da qualidade das ações de saúde, 
permitindo que se saiba o quanto esses saberes e afetos estão a favor da 
vida e da humanização das relações em serviço (BRASIL, 2006). 

Entretanto, o cotidiano do processo organizacional do acolhimento, 
vinculado com a participação popular no trabalho em saúde, nos dá 
indícios de que é o agente norteador da mudança como sujeito de uma 
equipe integrada com a população. Portanto, o acolhimento é um ca-
minho possível para a reflexão sobre o modo de trabalho e as diferentes 
ações de como vem se construindo a relação com os usuários, para que 
mais tarde seja posta em questão a valorização da vida, sobretudo no 
sentido de revelar a verdadeira cidadania. 

Palavras-chave:.acolhimento; vínculo; participação popular.
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ORGANIZAÇÃO SOCIAL E ESTRUTURAL DOS CONSELHOS DE SAÚDE: 
FORMAS DE GARANTIR A PARTICIPAÇÃO POPULAR  

NO ACOMPANHAMENTO E NA FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO

Autores: Lucilane Maria Sales da Silva
Maria Rocineide Ferreira da Silva

Leilson Lira de Lima
Marcelo Costa Fernandes

Nara Ryani Nobre de Oliveira

Objetivo 

Objetivou-se neste estudo analisar a organização social e estrutu-
ral, o funcionamento, a atuação e a capacitação dos conselhos de saúde 
como forma de garantir a participação da população no acompanha-
mento e na fiscalização da gestão em saúde. 

Metodologia e estratégia de ação

Este é um estudo exploratório e descritivo que foi realizado em seis 
conselhos regionais e no Conselho Municipal de Saúde do município 
de Fortaleza (CE). A coleta dos dados aconteceu de fevereiro a julho 
de 2006 e, posteriormente, de fevereiro a junho de 2007. Foi realizada a 
partir de consulta aos arquivos do conselho municipal e dos conselhos 
regionais de saúde. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 
representantes dos conselhos. Ao todo, foram entrevistados 4 represen-
tantes do conselho municipal e 3 representantes de cada conselho re-
gional, ou seja, 18 membros, perfazendo um total de 22 conselheiros, 
cobrindo todas as áreas do município. Posteriormente, foram utilizadas 
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técnicas de grupo focal e dinâmica de grupo. Foram realizados, ainda, 
4 grupos focais, para confirmar as informações das entrevistas e discu-
tir temas importantes para o processo de capacitação dos conselheiros, 
incluindo 24 conselheiros das regionais I, II e III. Além disso, foram 
realizados encontros e oficinas para estudo, atualização e discussão das 
questões relativas à organização e ao funcionamento dos conselhos, 
bem como ações solicitadas pelos próprios conselheiros. Ao todo, par-
ticiparam do estudo 46 conselheiros, usuários, trabalhadores e gestores. 
A amostragem foi aleatória e dependeu da decisão desse grupo de parti-
cipar do estudo. Os participantes estão identificados no texto de acordo 
com a convenção: CR-I a CR-VI. Todos os encontros foram gravados, 
fotografados e analisados. A análise e a discussão deram-se por meio de 
descrição de falas a partir de categorias e subcategorias de acordo com 
a análise de conteúdo, segundo Bardin (1977) e quadros. A pesquisa foi 
enviada ao Comitê de Ética da Universidade Estadual do Ceará e foi 
aceita com o número de protocolo: 04497443-4.

Análise e discussão dos resultados

Os conselhos regionais de saúde, no município, apresentam dinâmi-
ca de funcionamento divergente, principalmente em relação ao número 
de membros que os compõem. Nesse sentido, se destacam os conselhos 
das regionais II e IV, que não observam a paridade entre os membros re-
presentantes. O conselho municipal apresenta estrutura física e humana 
adequada ao trabalho do controle social. Chamaram nossa atenção a 
baixa frequência dos conselheiros às reuniões e a pouca frequência de 
visita dos conselhos regionais aos conselhos locais. Considera-se que 
tais dificuldades se refletem na pouca frequência de contato entre estes 
e acarretam desmobilização e fragmentação das ações, dificultando o 
acompanhamento das demandas da gestão no município. Verificaram-
se diferenças nas estruturas físicas e humanas de funcionamento dos 
conselhos regionais, principalmente quando se faz comparação com as 
estruturas do conselho municipal, com destaque para os conselhos das 
regionais IV e V. O conselho da regional IV, apesar de receber mais re-
cursos financeiros do que os outros, é o que apresenta estrutura mais 
precária de funcionamento. 

De acordo com dados sobre os conselhos pesquisados, pôde-se per-
ceber que a maior parte dos conselhos regionais e o conselho municipal 
possuem estruturas que permitem seu pleno funcionamento. Entretan-



110

to, a precarização inviabiliza o exercício do controle social e a participa-
ção da população na gestão da saúde. Não por acaso, sobressaiu nas falas 
dos conselheiros uma grande ênfase na atividade de fiscalização; en-
tretanto, não foram mencionadas ações referentes ao acompanhamento 
da gestão, à elaboração de políticas públicas e ao acompanhamento dos 
projetos aprovados, entre outras atividades. Identificou-se que as refe-
rências às dificuldades sobressaem em relação às facilidades. Ao todo 
foi possível agrupar as falas relativas às dificuldades em cinco subca-
tegorias. Dificuldades: (1) por causa de problemas de relacionamento 
entre os funcionários da unidade de saúde; (2) porque o conselheiro não 
sabe qual é seu papel; (3) pela falta de colaboração entre os conselheiros; 
(4) pela falta de estrutura física e humana de funcionamento; e (5) por 
causa da falta de compromisso dos conselheiros. Quanto às facilidades, 
destacam-se em algumas falas a boa visibilidade que a participação ad-
quiriu e opiniões sobre a infraestrutura presente em alguns conselhos, 
componentes que favorecem a participação desses colegiados no acom-
panhamento e na fiscalização da gestão. 

Conclusão 

Verificou-se que a maioria dos conselhos regionais e o conselho mu-
nicipal apresentam boa estrutura de funcionamento. Entretanto, a partir 
do estudo, identificaram-se alguns nós críticos que influenciam direta-
mente a atuação dos conselhos de saúde, interferindo nas ações de acom-
panhamento, fiscalização e na participação dos conselheiros na gestão 
dos serviços de saúde. Entre estes nós, podemos citar as estruturas físicas 
de funcionamento e os baixos recursos fornecidos para alguns conselhos 
regionais pela secretaria de saúde do município, bem como a falta de 
articulação dos conselhos regionais com os locais, entre outras dificulda-
des. Considerando-se o avanço que o SUS traz para uma mudança social, 
a participação popular significa uma força imprescindível para fazer sair 
do papel o que foi conquistado pelo movimento da Reforma Sanitária. 
Nesse sentido, na ideia de mudança está presente a necessidade de que os 
agentes de transformação participem do controle social. 

Referências 
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ANÁLISE SOBRE AS POSSIBILIDADES E OS LIMITES DA 
GERÊNCIA INSTITUCIONAL NO ÂMBITO DO ATUAL ESTÁGIO DE 

REORDENAMENTO DO SUS

Autoras: Maria Elizabeth Costa Viana
Patrícia Barreto Cavalcanti

Lílian Viana Teixeira

Resumo

Introdução:. O atual ambiente de negócios e de gestão é caracteriza-
do pela frequência e pela velocidade das mudanças políticas, socioeco-
nômicas, culturais e tecnológicas. Este contexto tem como implicação 
direta a necessidade de que as organizações estejam buscando perma-
nentemente a adaptação e a flexibilização a fim de se adequar às no-
vas contingências. O serviço público, que não pode ficar alheio a esse 
processo, vem concentrando esforços nestes últimos quinze anos para 
desenvolver estratégias cujo foco é o cidadão. Mesmo que tal prática 
venha apresentando visivelmente alguns avanços, ainda são evidentes as 
grandes dificuldades na efetiva consolidação do Sistema Único de Saúde 
(SUS). A ausência de uma visão sinérgica dos gestores do nível central 
relegou para segundo plano a importância de estruturar estrategica-
mente as representações federais nos estados. Ou seja, hoje os Núcleos 
Estaduais do Ministério da Saúde (NEMS) perdem uma grande força 
aliada no processo de consolidação do SUS. 

Objetivos: O enfoque deste estudo centrou-se na avaliação das ativida-
des desenvolvidas no Núcleo Estadual do Ministério da Saúde na Para-
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íba, buscando identificar, por diagnóstico, as práticas de gestão atual-
mente existentes sob a ótica dos técnicos e servidores da área gerencial. 
Além disso, este estudo procura analisar a resolutividade das ações de-
senvolvidas, enquanto na esfera federal do SUS, buscando demonstrar a 
necessidade de uma reavaliação da constituição do colegiado e da estru-
tura formal da representação do Ministério da Saúde nos estados, orien-
tada pela sua missão institucional e por uma visão de futuro direcionada 
à promoção da saúde e à efetivação da cidadania. 

Metodologia: Dados primários e secundários foram utilizados como 
fontes, com abordagem lógico-dedutiva. Os atores da investigação fo-
ram os gestores e servidores lotados nas unidades internas do NEMS/
PB, composto atualmente por 139 servidores, de onde se extraiu uma 
amostra aleatória de 35% (48 participantes) no processo de coleta de da-
dos. Como instrumentos de coleta, optamos pela aplicação de questio-
nário composto de perguntas abertas e fechadas, cuja estrutura dividiu-
se em dois módulos: questões vinculadas ao perfil sociodemográfico e 
funcional e outras relacionadas ao modelo de gestão adotado no NEMS/
PB, bem como questões sobre a apreensão que os profissionais têm do 
modelo e o impacto no processo de reestruturação do SUS na Paraíba. 
Outro instrumento utilizado foi a pesquisa documental, por meio da 
qual tivemos contato com alguns documentos de algumas unidades do 
NEMS/PB relativos ao processo mais recente de gestão. 

Resultados: Os resultados da avaliação da sistemática de comunicação 
do Colegiado de Gestão do NEMS/PB evidenciam a inexistência de pro-
cedimentos rotineiros e sistematizados de divulgação, tanto das reuniões 
quanto das deliberações dos assuntos tratados nas reuniões do Colegiado 
de Gestão do NEMS/PB, onde 81,25% afirmam desconhecer as reuniões 
e deliberações do Colegiado de Gestão e 56,25% afirmam não haver co-
municação sobre os fatos, o que favorece a centralização de poder e o au-
toritarismo, contrapondo-se ao modelo de gestão participativa. Quando 
avaliado o interesse dos pesquisados em participar da gestão do NEMS/
PB, os resultados apontaram que 50% tinham interesse em participar da 
gestão do NEMS e os outros 50% responderam que não. 

Conclusões: O cenário atual da gestão da representação do Ministério 
da Saúde nos estados aponta que as ações finalísticas atualmente desen-
volvidas nos NEMS, concentradas distintamente nas áreas de auditoria, 
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convênios e tecnologia da informação do SUS, funcionam ainda de for-
ma desarticulada, subaproveitada e desfocada de sua missão institucio-
nal, o que evidencia a necessidade de reavaliação e mudanças efetivas na 
estruturação e no estilo de gestão orientadas pela missão do Ministério 
da Saúde com foco no ganho social e na promoção da cidadania.
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AVALIAÇÃO DO ACESSO: ESTUDO DE SEUS INDICADORES  
NA 2ª MICRORREGIÃO DE SAÚDE (CE)

Autores: Maria Verônica Sales da Silva
Maria Josefina da Silva

Lucilane Maria Sales da Silva
Adail Afrânio Marcelino do Nascimento

Objetivo

Avaliar os indicadores da Central de Regulação da 2ª Microrregional 
de Saúde no atendimento à demanda do cidadão do SUS. 

Metodologia

Optou-se por um tipo de estudo documental, descritivo e de avalia-
ção. A pesquisa foi realizada na 2ª Microrregional de Saúde do Ceará. 
O estudo foi desenvolvido, especificamente, nas centrais de marcação 
de consultas dos municípios localizadas nas secretarias municipais de 
saúde e na Central de Regulação da Coordenadoria Regional de Saúde 
(Cres). Os sujeitos do estudo constaram de 16 profissionais ligados à 
regulação microrregional. A coleta dos dados realizou-se no período de 
fevereiro a agosto de 2007. As fontes de informações que orientaram a 
constituição do corpus descritivo deste estudo foram os dados obtidos 
de fontes documentais. Analisaram-se as solicitações de procedimentos 
ambulatoriais (cancelados, agendados e reprimidos). É importante de-
finir o que significam, para o Sistema Unisus, os conceitos de procedi-
mentos agendados, cancelados e reprimidos. O primeiro termo refere-
se à solicitação agendada por horário de atendimento ou pela fila de 
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acesso. Procedimento cancelado significa que a solicitação foi cancelada 
por motivos diversos. Já procedimento reprimido é a solicitação inseri-
da no Sistema Unisus que não foi agendada ou enviada para a lista da 
fila, pois não há previsão de atendimento para o paciente, cujo nome 
poderá posteriormente ser inserido na lista da fila de espera, na qual 
permanece a solicitação de procedimentos que não dispõem de horário 
de atendimento para o município, solicitação esta que é enviada, então, 
para a lista da fila de acesso. Os relatórios de pacientes com solicitação 
cancelada, cujos dados são sistematizados por município, possibilitaram 
calcular, registrar e consolidar o tempo em que a solicitação passa na lis-
ta da fila de espera até ser cancelada. Para fazer a planilha, considerou-se 
a codificação em dia, mês e ano, sendo definida em dias a solicitação que 
foi cancelada de um a trinta dias. Este estudo foi apreciado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará, tendo obtido 
parecer favorável, de acordo com o protocolo Comepe nº 25/07. 

Resultados

Com o intuito de avaliar os indicadores de cobertura da 2ª Microrre-
gião de Saúde, utilizaram-se, neste estudo, os parâmetros de cobertura 
da Portaria MS nº 1.101/2002, quanto à consulta especializada. Além 
disso, compararam-se os parâmetros mínimos por ano com a Progra-
mação Pactuada Integrada 2006, local e de referência, dos municípios.

A aplicação do parâmetro de cobertura permitiu identificar que os 
municípios apresentaram baixa cobertura de consultas especializadas 
para a população microrregional. Percebeu-se que, entre os municípios, 
apenas dois possuem mais de 90% de cobertura. Nos demais, este parâ-
metro está aquém do estimado, pois dois municípios apresentaram 28% 
de cobertura e apenas um, com 13% de cobertura, representa o de me-
nor percentual. As baixas coberturas e também as que excedem o parâ-
metro máximo, como a do município dez, com 247,7%, algumas vezes, 
são reflexos da falta de recursos humanos e de uma estrutura inadequa-
da para o funcionamento da CMC, ocasionando falta de planejamento 
da PPI e demandando um estudo das necessidades reais da população, 
o que inviabiliza o acesso a este procedimento.

A cobertura de mais de 100% de um dos municípios é um fato 
que chama a atenção, principalmente porque se visualiza na sua PPI a 
não-contemplação de exames suficientes para o número de consultas 
agendadas, tais como os de patologia clínica (parâmetro 4.349 exames/
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programados 360), anatomopatologia e citopatologia, radiodiagnóstico 
(parâmetro 696/programados 55), tomografia (parâmetro 26/progra-
mados 2) e exames ultrassonográficos (parâmetro 43/programados 7). 
Este é um dos menores municípios da região quanto à população. Ele 
não possui estrutura de controle, avaliação, regulação, auditoria e tem, 
somente, um profissional de saúde para coordenar todas as ações de 
saúde realizadas. A situação encontrada permite inferir que a supervi-
são da PPI nos municípios ainda é uma atividade incipiente no âmbito 
das ações de controle, devendo esta atividade contribuir para a constru-
ção de possibilidades de melhoria do acesso com qualidade e adequação 
às necessidades dos usuários, bem como para a construção de protoco-
los assistenciais. 

Considerando-se que a população microrregional possui população 
de mais de 500 mil habitantes, percebeu-se que os procedimentos re-
gulados ainda são incipientes, haja vista que a soma destes é de 11.342, 
sendo o número de procedimentos cancelados e reprimidos 5.015, apro-
ximado do número dos agendados, que é de 6.345. Em alguns muni-
cípios, essa situação é bem nítida e mostra a fragilidade da regulação 
local. Quando se analisa esses indicadores a partir do tipo de procedi-
mento, verifica-se que os cancelados e reprimidos são mais frequentes 
nas consultas de ortopedia, oftalmologia, reumatologia e nos exames 
diagnósticos de ecocardiografia bi, nos testes de esforço e nos exames de 
ressonância magnética e tomografia computadorizada. 

Percebeu-se também que as CMC dos municípios da 2ª Microrre-
gião estão com indicadores de oferta e demanda estrangulados, os ges-
tores municipais não programam o suficiente para atender à demanda 
da população e nem sempre o que tem programado alcança o objetivo 
de garantia do acesso à assistência em saúde. Isso ocorre porque o siste-
ma não se encontra organizado o suficiente para minimizar os proble-
mas que são gerados na rede assistencial, como a pressão da demanda, a 
utilização dos escassos recursos e o aumento dos gastos em saúde. 

Conclusão

Concluiu-se que, para ocorrer a integração dos cuidados de forma 
real e garantir o direito da população à regulação do acesso de forma efi-
ciente e eficaz, faz-se necessária a melhoria na qualidade dos gastos pú-
blicos, a fim de que sejam asseguradas a continuidade e a globalização 
dos serviços de saúde ofertados. Os gestores necessitam lutar por mais 
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recursos para a organização da rede assistencial; no entanto, devem con-
siderar a existência de ineficiências e iniquidades a ser superadas. Ou 
seja, a qualidade da regulação microrregional e das CMC municipais 
pressupõe uma integralidade regulada para superação das ineficiências 
econômicas alocativas e gerenciais e, consequentemente, a diminuição 
das iniquidades na alocação dos recursos financeiros do SUS.
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AVANÇOS E DESAFIOS PARA LEGITIMAÇÃO DO SUS: 
EXPERIÊNCIAS “DO SUS QUE DÁ CERTO”

Autora: Penha Faria da Cunha

Objetivo geral

O objetivo deste trabalho é realizar uma reflexão crítica a respeito 
das mudanças políticas e estruturais que ocorreram desde a implanta-
ção do Sistema Único de Saúde (SUS), tendo como marcos referenciais 
o processo de descentralização e as experiências e políticas adotadas a 
partir da implantação da Estratégia de Saúde da Família e das mudanças 
introduzidas com a chamada gestão participativa. Tal gestão surgiu com 
o objetivo de agregar legitimidade às ações de governo, criando susten-
tação para as políticas e os programas propostos, assegurando a inclu-
são de novos atores políticos e possibilitando a escuta das necessidades 
da população por meio da interlocução com usuários e entidades da 
sociedade, ampliando, desse modo, a esfera pública e conferindo maior 
densidade ao processo de redemocratização da sociedade brasileira. 

Objetivo específico

Analisar a trajetória da construção da gestão participativa no Siste-
ma Único de Saúde mediante a implementação de programas e estraté-
gias políticas, tais como o ParticipaSUS, as experiências em educação 
popular, as Escolas Promotoras de Saúde, os consórcios intermunicipais 
e o HumanizaSUS.
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Metodologia

Pesquisa exploratória, feita com base em revisão bibliográfica cons-
tituída por material elaborado, analisado e publicado sob a forma de 
livros, artigos e outros impressos sobre o tema gestão participativa no 
SUS, que se limita a definir objetivos e buscar informações sobre o tema 
do estudo e cujo objetivo é o de ampliar conhecimentos sobre a gestão 
participativa. 

Iniciaremos a discussão analisando as estratégias de reorganização 
dos serviços de saúde introduzidas com a implantação do PSF e com 
o processo de descentralização, que representam tanto uma estratégia 
para reverter a forma atual de prestação de assistência à saúde quanto 
uma proposta de reorganização da atenção básica como eixo de reorien-
tação do modelo assistencial. 

Tais questões respondem a uma nova concepção de saúde não mais 
centrada somente na assistência à doença, mas sobretudo na promoção 
da qualidade de vida e na intervenção nos fatores que a colocam em 
risco pela incorporação das ações programáticas de uma forma mais 
abrangente e pelo desenvolvimento de ações intersetoriais.

Dessa forma, também se fez necessária a abordagem das dificuldades 
e dos desafios para assumir o novo modelo, uma vez que nossa tradição 
histórica está ligada a um padrão centralizador administrativo e finan-
ceiro, em que aqueles que estão fora do núcleo central quase não têm 
participação social no processo decisório. 

Assim, não poderíamos falar sobre gestão participativa sem analisar 
a trajetória das conquistas populares em saúde no Brasil e os resulta-
dos da mobilização social em defesa do direito à saúde, tais como as 
experiências em educação popular, as Escolas Promotoras de Saúde, o 
ParticipaSUS, o HumanizaSUS e os consórcios intermunicipais, que são 
objetos de grandes mudanças para legitimização e consolidação do SUS.

Resultados e conclusões

Dada a extensão do Brasil e levando-se em consideração os diferen-
tes “países” existentes dentro dele, são grandes as dificuldades para a 
implantação e a legitimação de todos os princípios e diretrizes do SUS. 

A universalidade do direito à saúde, na perspectiva da integralidade 
da atenção e do cuidado, com a participação social na gestão das polí-
ticas de saúde, nos termos inscritos na Constituição Federal de 1988, 
conforma um patrimônio da sociedade brasileira em seu processo de 
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democratização. Estão subjacentes a este conjunto de princípios: a saúde 
como direito do cidadão, a ampliação do conceito de saúde, bem como a 
compreensão da potencialidade da participação social na definição das 
políticas de saúde. 

Observa-se que a participação social nos processos de gestão ou na 
defesa do SUS tem acumulado um importante patrimônio na democra-
cia participativa em nosso país.

Considerando-se que a participação social e a democracia partici-
pativa atuam na qualificação da gestão pública, é de grande relevância 
a iniciativa que teve o atual governo de instituir a Secretaria de Gestão 
Estratégica e Participativa no âmbito do Ministério da Saúde, com a 
missão de fortalecer as instâncias do controle social e da gestão partici-
pativa no SUS. 

O fortalecimento da participação social na gestão das políticas de 
saúde deve ser valorizado como uma decisão política institucional com 
potência de permitir avanços na universalização e na equidade do aces-
so à saúde.

Consolidar estas conquistas do plano legal e transformá-las em con-
quistas reais no cotidiano da sociedade brasileira é um grande desafio 
para a reconhecida lentidão dos processos de gestão, especialmente no 
campo do setor público.

No entanto, apesar dos inegáveis avanços que a sociedade civil orga-
nizada, os trabalhadores e os gestores do SUS vêm realizando no exer-
cício do processo do controle social, podemos perceber que a consoli-
dação da democracia participativa na conquista da saúde ainda tem um 
longo caminho a percorrer. 
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PRECEPTORIA DE TERRITÓRIO: NOVAS PRÁTICAS E SABERES  
NA ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE DA 

FAMÍLIA: O ESTUDO DO CASO DE SOBRAL (CE)

Autora: Rosani Pagani
Coautor: Luiz Odorico Monteiro de Andrade

O presente trabalho tem por objetivos apresentar um novo ator no 
Sistema Único de Saúde (SUS), o preceptor de território, bem como dis-
cutir sua atuação. Com a implantação da Estratégia Saúde da Família 
(ESF), diversas discussões vieram à tona, como o desafio de capacitar/
formar profissionais para atuarem neste modelo mediante a educação 
permanente em saúde.

A preceptoria de território surge em 1999 como base de uma propos-
ta educativa, com a residência em saúde da família e com a criação do 
Sistema Municipal de Saúde-Escola de Sobral (CE). A criação da resi-
dência em saúde da família originou-se da necessidade do serviço de ca-
pacitar/formar os profissionais e demais membros das equipes de saúde 
da família para implementação de todas as ações previstas na ESF, além 
de definir o perfil profissional desejado para estes profissionais (Sabóia, 
2004). O preceptor de território seria o profissional responsável pelo 
processo de educação permanente e educação popular nos territórios da 
saúde da família. Surgiu no território de Sobral e atualmente está sendo 
implantado em Fortaleza (CE).

Sobral está situado na região Nordeste do Brasil e apresenta uma po-
pulação de aproximadamente 170.835 habitantes. Além da sede, o mu-
nicípio é constituído por onze distritos e ocupa uma extensão territorial 
de 1.729 km2, onde atuam 27 centros de saúde da família. 
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Em 2001, o município implantou um novo modelo de gestão, a co-
gestão de coletivo, modelo proposto por Campos (2000) que tem como 
dispositivo o método da roda, sendo que seu objetivo é promover a au-
tonomia de pessoas e grupos. Este modelo de gestão objetiva construir a 
democracia institucional e a descentralização de poder, criando espaços 
de participação dos profissionais e dos usuários no processo de trabalho 
e de gestão. Além disso, tal modelo contribuiu para o fortalecimento 
do modelo de atenção de Sobral, que desde 1997 vem trabalhando com 
a ESF, sendo esta uma estratégia para a efetivação do SUS que propõe 
a organização dos serviços de atenção à saúde, seguindo os princípios 
doutrinários do SUS (universalidade, integralidade e equidade), além 
dos princípios organizativos (acessibilidade, resolubilidade, regionaliza-
ção, descentralização, hierarquização e participação popular).

Os aspectos conceituais que embasam esta nova função, de precepto-
ria de território, são fundamentalmente os aspectos de território, inter-
disciplinaridade, integralidade, promoção da saúde, educação popular, 
estratégia de saúde da família e educação permanente em saúde. Entre 
as atribuições do preceptor de território estava a de cuidar para que este 
modelo de gestão (cogestão de coletivos) e o modelo de atenção (ESF) 
fossem efetivados no Sistema Municipal de Saúde-Escola de Sobral. Na 
Saúde existia um grande desafio: formar e capacitar os profissionais de 
saúde da família para que atuassem de acordo com os princípios da ESF, 
com as finalidades de reorganizar o serviço de saúde, transformar o pro-
cesso de trabalho e obter a melhoria da qualidade dos serviços, com 
integralidade no cuidado. Deveriam, pois, trabalhar sob uma nova ótica 
na educação, na qual o espaço de formação fosse, prioritariamente, o 
local de trabalho. Optou-se, assim, pela educação permanente. 

A educação permanente parte do pressuposto da aprendizagem sig-
nificativa, que promove e produz sentidos, além de sugerir que a trans-
formação das práticas profissionais esteja baseada na reflexão crítica so-
bre as práticas reais, de profissionais reais em ação na rede de serviços. 
A educação permanente é a realização do encontro entre o mundo de 
formação e o mundo de trabalho, espaços onde o aprender e o ensinar se 
incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho (Brasil, 2004). É 
uma educação no trabalho, e ela tem como finalidade garantir a atenção 
à saúde de qualidade, voltada para as necessidades dos serviços, da equi-
pe, da população, e não somente das carências individuais de qualifica-
ção e atualização. O processo de trabalho envolve múltiplas dimensões, a 
exemplo das questões organizacionais, técnicas, sociais e humanas. 
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Portanto, o saber técnico é apenas um dos aspectos para a trans-
formação das práticas, e a formação dos profissionais deve envolver 
os aspectos humanos/pessoais, os valores, os sentimentos, a visão de 
mundo de cada um e, no nosso contexto, como cada um pensa o SUS. 
Deve-se trabalhar com a transformação das práticas profissionais e da 
organização do trabalho simultaneamente. Hoje, porém, a exigência é 
de uma atuação ampla dos profissionais, os quais devem trabalhar em 
equipes multiprofissionais, com ações integradas, em coletivos. Eles de-
vem trabalhar com a epidemiologia, a vigilância sanitária, a ambiental, 
etc., com uma atenção integral do ser humano, levando em considera-
ção não só o biológico, mas o cultural, o social, o econômico, o familiar. 
Isso exigiu transformar, imediatamente, a formação e a atuação dos tra-
balhadores. Com vistas a propiciar que os profissionais do SUS sejam 
capazes de pensar, sentir, querer, agir, ser criativos e autônomos no seu 
processo de vida, no seu trabalho, devemos trabalhar com a reflexão 
crítica na educação. Trabalhamos com o conceito de território, compre-
endido para além dos aspectos geográficos, formado por um conjunto 
físico, natural ou artificial, ou seja, por suas técnicas e práticas sociais, 
políticas, território onde em cada época surgem novas informações, 
transformações, modernizações. Deve ser um processo dinâmico, vivo, 
em constante movimento, com suas redes de relações, redes sociais, seus 
lugares com características próprias, com técnicas específicas. Território 
como espaço produtor de solidariedade (Santos, 2002). 

Os objetivos desta pesquisa foram analisar a implantação e a atu-
ação da preceptoria de território desenvolvida no âmbito do Sistema 
Municipal de Saúde de Sobral, descrever o processo de trabalho dos 
preceptores de território, identificar suas competências e descrever o 
processo de educação permanente desenvolvido nos territórios de So-
bral. Utilizamos uma abordagem qualitativa, do tipo estudo de caso, e 
trabalhamos com os seguintes instrumentos: entrevistas, questionários 
e grupo focal. Para a organização dos dados, adotamos o discurso do 
sujeito coletivo. Conforme foi possível identificarmos, o preceptor de 
território é um profissional que atua diretamente com os residentes e 
as equipes de saúde nos territórios e se destaca por suas amplas com-
petências. Entre estas, menciona-se: ele deve ser um conhecedor de 
saúde coletiva, relações humanas, do método de problematização, da 
metodologia de educação permanente em saúde e da educação popular. 
Deve saber trabalhar com a educação no âmbito dos serviços de saúde 
mediante a problematização, com uma relação de amizade, harmonia e 
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de participação. Após intensas discussões, o preceptor de território de 
Sobral está descobrindo seu papel, e esta função está sendo consolidada: 
o preceptor é um educador na construção do SUS.
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