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O Sistema Único de Saúde pressupõe

- Inclusão e  participação 
da sociedade

- Polifonia social 
- Controle social

(8a Conferência Nacional de Saúde, 
realizada em 1986,  reconhecia que o 
pleno exercício do direito à saúde 
implicava em garantir  a educação, a 
informação, a participação da 
população na organização, gestão e 
controle dos serviços e ações de 
saúde)



Comunicação e informação

• A Comunicação e a informação fazem parte do horizonte 
de operacionalização democrática da participação.

• Significa que a comunicação e a informação devem ser 
entendidas  como variáveis que podem interferir, 
contribuir e viabilizar os esforços das políticas públicas 
de saúde envolvendo a mobilização e a participação 
popular. 

• Nesse contexto a comunicação e a informação são 
entendidas como respostas funcionais e operacionais 
aos problemas de implementação e funcionamento das 
instâncias de participação da sociedade no SUS. 



Sendo a participação da sociedade um princípio estruturante das 
políticas públicas do SUS ela ocorre em duas instâncias 
formalmente instituídas: através das conferências e dos conselhos 
de  saúde a partir de três dimensões: 

1. Política – Definida pelos princípios filosóficos e políticos do SUS 
que inverteu o modelo de saúde em que prevê a ampla participação 
da sociedade na discussão e decisões a respeito das políticas 
públicas de saúde.

2. Normativa – Mediante atos normativos que regulamentam a 
organização e o funcionamento das conferências e dos Conselhos 
de Saúde (Conselhos temáticos institucionalizados) definindo 
legalmente seus alcances e limites; 

3. Comunicacional – Não pode haver participação e controle social 
sem o uso e o planejamento de instrumentos teóricos e expressivos 
porque, como nos diz Hanna Arendt, não se faz política sem 
práticas discursivas e que uma prática social só se torna pública e 
se efetiva quando pode ser vista, ouvida e comentada por todos. 



Participação e controle social

1. Ação política 
a) Construção de acordos
b) Indução do interesse coletivo 
c) Indutores de responsabilidades 

públicas

2. Comunicação e informação
a) viabiliza descentralização e a 

participação 
b) Possibilita polifonia social
c) Construção da ação coletiva a 

favor do bem coletivo 

3. Base legal e normativa
a) confere legitimidade 

institucional aos atos dos CMS
b) Delimita institucionalmente seu 

espaço de atuação



Questões (I)
1) qual o potencial das conferências e dos 

CMS para democratizar as políticas públicas 
de saúde e viabilizar a participação da 
sociedade?

2) Qual a capacidade destas instâncias 
coletivas de se efetivarem como instância 
relevante de negociação e resolução de 
conflitos a favor do interesse público?

3) Em que medida a prática de comunicação e 
de informação interna e externa dos CMS 
correspondem aos ideários políticos, 
democráticos e participantes preconizados 
pelo SUS?



QUESTÕES (II)
• 4. Quais são os modelos de comunicação e informação 

presentes nos fóruns de participação popular e de que maneira 
eles afetam os resultados das deliberações ali tomadas? 

• 5. De que maneira as  barreiras simbólicas impostas pela 
hierarquia social reiteram as assimetrias de poder e dificultam a 
efetiva participação da sociedade nestes fóruns ? 

• 6. De que maneira os discursos autorizados e competentes 
ganham espaço e se impõem aos demais atores nestes espaços 
de interlocução impedindo a descentralização do poder? 

• 7. Qual seria a política de comunicação e de informação mais 
adequada para que a participação popular nos conselhos não se 
torne um mero ritual homologatório das intenções do pólo 
institucional ou gestor? 



Hipóteses 

Leonardo Avritzer (2009), a partir de pesquisa 
realizada com conselhos de saúde em vários 
estados nordestinos faz duas observações:

• Não está claro se os conselhos de fato 
permitem às associações da sociedade civil 
participarem do processo deliberativo na área 
de saúde;

• Não está claro se esse processo gera 
efetividade deliberativa e se suas decisões são 
seguidas pelo poder público [...] Fonte: 
(Avritzer, 2009, p.151). 



Os problemas dos CMS e o contexto político

Os CMS refletem a prática democrática de cada localidade e o 
respectivo sistema de saúde a qual está ligado;

A prática da participação e do controle social varia de município para 
município.  

Pressupor que os CMS procedam com desempenho democrático 
exemplar em uma atmosfera de competição desenfreada, 
desonestidade e desvalorização do outro, seria como acreditar “em 
uma realidade quimérica inatingível, que só contribui para o 
desenvolvimento de expectativas frustrantes e geradoras de 
descrédito” (Gerschman e Bispo Júnior, 2013, p.15)

Há hoje um volume razoável de estudos e pesquisas que mostram as 
principais dificuldades dos conselhos e os principais desafios 
colocados para o seu pleno funcionamento. Superá-las é o desafio 
do momento. 



Desafios do controle social (I)
Desmobilização e baixo nível de participação da 

população;
Pouca adesão às práticas e aos princípios de controle 

social por parte da população e de setores organizados 
da sociedade;

Em muitos casos cidadãos preferem chamar a polícia, a 
mídia ou ir diretamente ao prefeito ou aos vereadores do 
que procurar um conselheiro ou procurar uma comissão 
do CMS para apresentar seus queixumes, denúncias ou 
reivindicar ações de interesse pessoal ou coletivo no 
campo da saúde. 



• Lei Federal 8142/90 não é clara sobre os limites e os 
alcances da função deliberativa dos CMS, o que vai 
ser reiterado pela Resolução 453/2012.

• O caráter deliberativo, na prática, não é facilmente 
exercido por esbarrar ou confrontar-se com o poder 
político do gestor (Poder Executivo) ou do Legislativo.

• Se os atos do Conselho de Saúde devem ser 
homologados Poder Executivo ou pelo secretário de 
saúde, essa diretriz é passível de interpretações 
controversas, pois o Poder Executivo pode invocar 
para si a legitimidade das decisões políticas pelo fato 
de ter sido eleito.

Desafio II



Falta de recursos para investir na 
comunicação e na informação

A 4ª diretriz da Resolução 453/2012, Inciso III, 
define que o CMS terá poder de decisão 
sobre o seu orçamento deixando assim de 
ser um simples gerenciador de verbas, o que 
pode diminuir sua dependência política e 
financeira do gestor. 

Por outro lado, se esta Resolução abre a 
possibilidade do CMS dispor de condições 
orçamentárias que o permitem eleger 
prioridades, direcionar e induzir ações 
relacionadas à comunicação e a informação, 
na prática são poucos os conselhos que 
conseguem implementá-la.  

Desafios (III)



Desafios IV

Fragilidade política na tomada de decisões (em geral 
são cumpridas apenas as que interessam mais 
ao gestor)

As decisões principais são tomadas fora do âmbito 
dos conselhos (deslocamento das instâncias de 
decisão).

Conferências de saúde tornam-se um ritual 
participatório e burocrático sem maiores 
consequências para as políticas públicas de 
saúde. 

Normas não prevêem conseqüências claras quando 
desacatadas.  



Conclusão
Não obstante os problemas aqui apontados sobre o 

controle social, eles não são suficientes para 
descartar a importância das conferências e dos CMS 
enquanto instâncias de participação da sociedade no 
SUS;

O que falta, neste momento, talvez sejam vontades 
políticas e condições que possam, efetivamente, 
fazer emergir novas proposições normativas e 
acompanhadas de conseqüências claras quando 
forem descumpridas. 

A mobilização e participação da sociedade devem ser 
incrementadas ao lado do uso intensivo e correto dos 
instrumentos de comunicação e informação para que 
deixem de ser apenas boas idéias sem 
conseqüências práticas para a sociedade, ao lado de 
estudos que avaliem os limites e os alcances das 
milhares de experiências que ocorrem diuturnamente 
em todo o país.  


