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RESUMO 
 
 
O Sistema Único de Saúde (SUS) resultou do movimento Sanitário, que tinha como objetivo a 
construção de uma nova concepção e política de saúde. A esse marco teórico revolucionário 
incorpora-se a concepção da Promoção da Saúde, consolidada na “Primeira Conferência 
Mundial de Promoção de Saúde”, realizada no Canadá em 1986. O documento final deste 
evento é a “Carta de Ottawa” que expressa cinco princípios para consolidação da Promoção 
da Saúde: formulação e implementação de políticas públicas saudáveis, criação de ambientes 
favoráveis à saúde, reforço da ação comunitária, desenvolvimento de habilidades e atitudes 
pessoais e re-orientação dos serviços de saúde. Entendendo que a estratégia da Promoção da 
Saúde deva ser incorporada ao SUS, preocupa-nos como isto vem se dando na prática dos 
Conselhos gestores ligados à área da saúde. Trata-se de pesquisa qualitativa com objetivo de 
descrever as concepções de Promoção de Saúde que se expressam nas práticas de um 
Conselho municipal de saúde no Município de Itajaí/SC. A coleta de dados deu-se a partir da 
análise documental das atas de reuniões no decorrer 2005-2006, somando um total de 39 atas, 
das quais foram analisadas 12. Os dados foram analisados de forma indutiva, identificando-se 
temas e sub-temas que emergiram dos discursos, para num segundo momento confrontá-los 
com os princípios da Carta de Ottawa. Os resultados indicam que o papel do Conselho tem se 
restringido a deliberação sobre ações e planos propostos pelo governo e menos de fiscalizar e 
normalizar ações para definição de políticas públicas. Os temas discutidos no Conselho são 
Credenciamento de Serviços, Gestão da Saúde e Funcionamento do Conselho. No tocante à 
aproximação com os princípios da Promoção da Saúde constatou-se que as discussões do 
Credenciamento e da Gestão da Saúde estão concentradas na média e alta complexidade, o 
que denota a distância com as políticas públicas saudáveis e a reorientação do modelo 
assistencial. Observa-se ainda que a discussão sobre as políticas públicas é praticamente 
inexistente. A intersetorialidade também é insipiente, pois há pouca menção de outros setores 
para articular com a saúde. O empoderamento parece estar mais presente nas práticas, na 
medida em que se constata certa dinamicidade na participação e envolvimento dos 
conselheiros, comprovada pela presença de discussão, de quoruns constantes e detalhamento 
das atas. Concluímos que embora o ideário da Promoção da Saúde esteja presente ainda é 
insipiente, fazendo-se necessário um maior aprofundamento desta estratégia pelo Conselho. 
Este estudo nos leva a refletir sobre a necessidade dos Conselhos discutirem os modelos e os 
conceitos de saúde, porém percebendo os desdobramentos práticos desta opção teórica nas 
políticas e serviços de saúde. 
 

Palavras-Chave: Promoção da Saúde; Empoderamento; Conselho de Saúde. 
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ABSTRACT  
 
 
 
The Sistema Único de Saúde – SUS – the Brazilian national healthcare system, is the result of 
the Health reforms aimed at constructing a new concept and policy in healthcare. Within this 
revolutionary theoretical framework is incorporated the concept of Health Promotion, 
consolidated in the “First International Conference on Health Promotion”, which took place in 
Canada in 1986. The resulting document of this event was the “Ottawa Charter”, which 
expresses five principles for the consolidation of Health Promotion: build a healthy public 
policy, create supportive environments for health, strengthen community action, develop 
personal skills and attitudes and reorient the health services.  Based on the understanding that 
the strategy of Health Promotion should be incorporated into the SUS, we are concerned as to 
how this has been occurring in the practice of the health management councils. This is a 
qualitative study which describes the concepts of Health Promotion, as expressed in the 
practices of a municipal health council in the town of Itajaí/SC. The data were gathered 
through document analysis of the minutes of the meetings held in 2005-2006, totaling 39 
minutes, of which 12 were analyzed. The data were analyzed inductively, identifying themes 
and sub-themes which emerged from the discourses, and these were compared with the 
principles of the Ottawa Charter. The results indicate that the role of the council has been 
restricted to deliberating on actions and plans proposed by the government, and less on 
inspecting and standardizing actions for the definition of public policies. The themes 
discussed by the Council are Accreditation of Services, Health Management, and the 
Functioning of the Council.  In terms of adherence to the principles of Health Promotion, it 
was observed that the discussions on Accreditation and Health Management are concentrated 
on the medium and high complexity, which denotes a distancing from healthy public policies 
and a reorientation of the healthcare model. It was also observed that discussion on public 
policies is practically non-existent.  Cooperation between sectors is also incipient, as there is 
little mention of other sectors working in conjunction with that of health. Empowerment 
appears to be more present in practices, in that it has a certain dynamicity in the participation 
and involvement of the councilors, as demonstrated by the presence of discussion, constant 
quorums and detailing of the minutes. We conclude that although the ideology of Health 
Promotion is present, it is still incipient, and there is a need for the Council's strategy to go 
further. This study leads us to reflect on the need for councilors to discuss the health models 
and concepts, while perceiving the practical implications of this theoretical option for health 
policies and services. 
 
Key Words: Health Promotion; Empowerment; Health Councils. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 
Diante das concepções teóricas emergentes e resultantes da forma de vida do atual 

século, enquanto Profissional da Educação Física, atuando na área da saúde, vejo as práticas 

corporais como um importante elemento na qualidade de vida das pessoas. Elas tem sido, 

porém, consideradas prioritariamente, em sua dimensão preventiva, como foco no corpo 

biológico, numa visão médico-higienista. Neste paradigma, as práticas corporais são relevadas 

a uma  nomenclatura a qual se designa erroneamente por atividade física. 

Neste contexto, há  movimentos corporais que têm sido considerados a solução para 

vários problemas de saúde.  Baseados em ações rotineiras, pontuais, consideram o corpo 

físico como objeto de intervenção, sendo o entorno, as estruturas sociais, as políticas, 

geralmente ignoradas, voltadas apenas as mudanças de hábitos individuais.  

Assim, em  uma sociedade onde o indivíduo é quase  sempre percebido como aquele 

que não deseja movimentar-se, ele “deve acabar com a preguiça”. Além disso, há ainda a 

certeza  de que a atividade física pode prevenir o efeito danoso das doenças cardiovasculares. 

As teorias congruentes com a ideologia dominante de saúde, sugerem que a prevenção é 

apenas responsabilidade pessoal e o foco de intervenção se dará a partir do controle dos 

fatores de risco individuais (BAGRICHEVSKY, PALMA e ESTEVÃO, 2003). 

Ainda nesta visão, Lefèvre (1991 apud BAGRICHEVSKY, PALMA e ESTEVÃO, 

2003) afirma que a saúde está associada a bens de consumo que objetivam promovê-la: os 

medicamentos, os seguros-saúde, os alimentos especiais, os exercícios físicos, entre outros. 

Ressalta que a saúde é vista como um produto à venda no mercado, através de mercadorias 

específicas e que numa sociedade capitalista, baseada no mercado, o sentido de doença está 

acoplado à  morte, dor,  desprazer, fraqueza, ou à feiúra.  

O significado desta perspectiva biológica está fortemente presente na compreensão do 

conceito de “saúde”. Os problemas que decorrem desta perspectiva biológica são: a) o foco 

centrado na doença; b) a culpabilização do indivíduo por sua doença; c) a crença na 

possibilidade de resolução do problema encerrando-se uma suposta causa, a qual geralmente 

recai no processo de medicalização; d) a naturalização da doença; e o ceticismo em relação à 

contribuição de diferentes saberes para auxiliar na compreensão dos fenômenos relacionados 

à saúde (BUSS, 2003). 

Por outro lado, saúde na visão conservadora é considerada somente como a ausência 

da doença, não levando em conta fatores sociais, econômicos, ambientais e culturais que 
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interagem diretamente com as condições e a qualidade de vida da população (BYDLOWSCK, 

WESTPHAL e PEREIRA, 2004). 

Considerando estas questões, vislumbro as possibilidades oferecidas pela Promoção da 

Saúde para ir além de ações pontuais, tendo como componentes a interdisciplinaridade, a 

intersetorialidade e a participação social, através de um macro e de um micro espaço de ações 

públicas de intervenção social. Se colocarmos a atividade física como, um dos determinantes 

e resultado de uma qualidade de vida e como uma estratégia da Promoção da Saúde, poderá se 

construir um processo de capacitação dos indivíduos e das comunidades, no sentido de 

ampliar e incrementar o repertório de possibilidades de uma vida saudável, visando o 

empoderamento destes sujeitos (BRASIL, 2002).  

Nesta perspectiva, Heidmann et al. (2006) evidencia que é importante a compreensão 

da promoção da saúde  como um modo de ver a saúde doença.Sua abordagem traz  grandes 

contribuições  para o rompimento com a hegemonia do modelo biomédico. Pois se faz 

necessário intensificar  ações estratégicas no cotidiano dos serviços de saúde, promover 

autonomia  de todos que fazem parte do universo do SUS, para que em conjunto, possam 

compreender a saúde como resultante das condições de vida.  

Por sua vez, o Movimento de Reforma Sanitária, iniciado no final da década de 70 foi 

um processo motivador para construção de uma nova concepção de saúde e de políticas de 

saúde. Um movimento de ruptura emerge na concepção de saúde apresentada no relatório 

final da VIII Conferência Nacional de Saúde: 

 
Saúde é o resultante das condições de alimentação, habitação, renda, meio ambiente, 
trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso aos 
serviços de saúde. É, assim, antes de tudo, o resultado das formas de organização 
social da produção, as quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida  
(MINAYO, 1992, p. 10) 

 
Essa mudança é legalmente reconhecida na Constituição de 1988 e nas Leis 8080/90 e 

8142 /90, através das quais se garantiu o direito a saúde da população, combinando direitos 

humanos e cidadania. Isto significa que os direitos humanos, além de naturais, universais e 

históricos, são também indivisíveis e irreversíveis. Indivisíveis porque numa democracia 

efetiva não se pode separar o respeito às liberdades individuais da garantia dos direitos 

sociais. São irreversíveis porque à medida que são proclamados, tornando-se direitos 

positivos fundamentais, não podendo ser mais revogados (BARTHOLO et al, 2003). 

Sobre esta ótica, o Sistema Único de Saúde (SUS) é pautado nos princípios da 

integralidade, universalidade, eqüidade e participação da população que, no decorrer do 
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tempo, vão se incorporando com maior concretude (WENDHAUSEN e SAUPE, 2003). Este 

ideário, com sua complexibilidade, é considerado um dos maiores sistemas de saúde do 

mundo. Mesmo com suas dificuldades traz princípios de cidadania plena, porta de entrada e 

acesso onde o cidadão é tratado de forma igualitária. Estabelece, ainda, formas de 

participação de seus usuários, desde os Conselhos Locais até os Conselhos Nacionais Saúde.  

A esse marco teórico revolucionário, em nível nacional, incorpora-se a nova 

concepção de Promoção da Saúde que vinha sendo discutida mundialmente. Atualmente esta 

tem sido apontada pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2002) como eixo norteador e 

orientador das teorias e práticas de saúde 

Em continuidade, referencia-se a Carta da Primeira Conferência Mundial de Promoção 

e Saúde, realizada em Ottawa no Canadá em 1986, se baseia na perspectiva de mudança do 

modelo biomédico, cujas práticas estão fundamentadas unicamente na cura, já para o modelo 

promocional em saúde considera as condições de vida como determinantes para a saúde-

doença. 

A Carta de Ottawa, um dos documentos fundadores da promoção da saúde atual,  está 

associada a um conjunto de valores: qualidade de vida, saúde, solidariedade, eqüidade, 

democracia, cidadania, desenvolvimento, participação e parceria, entre outros. Refere-se 

também a uma combinação de estratégias: ações do Estado (políticas públicas saudáveis), da 

comunidade (reforço da ação comunitária), de indivíduos (desenvolvimento de habilidades 

pessoais), do sistema de saúde (reorientação do sistema de saúde) e de parcerias intersetoriais. 

Isto é, trabalha com a idéia de responsabilização múltipla, seja pelos problemas, seja pelas 

soluções propostas para os mesmos. A Promoção da Saúde vem sendo interpretada, de um 

lado, como reação à acentuada medicalização da vida social e, de outro, como uma resposta 

setorial articuladora de diversos recursos técnicos e posições ideológicas (BUSS, 2000).  

Acresce-se a isto o entendimento de que a Promoção da Saúde possibilita trabalhar 

com componentes tais como a interdisciplinaridade, a intersetorialidade, a participação e o 

controle social, dentro de um macro e de um micro espaço de ações públicas de intervenção 

social. A criação destes espaços suscita a elaboração de estratégias que procuram promover a 

participação visando o aumento do controle de suas vidas por parte de indivíduos e 

comunidades, a eficácia política, uma maior justiça social e a melhoria da qualidade de vida. 

Neste sentido, é importante reportar-se à noção de Empoderamento, entendendo-o como o 

aumento da capacidade dos indivíduos e de coletivos para definir, analisar e atuar sobre seus 

próprios problemas. Mais do que repassar informações e induzir determinados 

comportamentos, esta estratégia sugere que as pessoas e coletivos sejam apoiados no processo 
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de reflexão sobre os problemas postos pela vida em sociedade, procurando contribuir para a 

tomada de decisões, o desenvolvimento da consciência crítica e o aumento da capacidade de 

intervenção sobre a realidade (CARVALHO, 2004). 

Ressalta-se que um dos aspectos importantes para a consolidação da Promoção da 

Saúde é a existência de canais e espaços de participação popular que deliberem acerca de 

políticas públicas especialmente aquelas ligadas diretamente à saúde, como os Conselhos 

Gestores de Políticas Públicas. É fato que até o inicio dos anos 90, quando da implantação do 

SUS, havia espaços restritos desta natureza,  devido às características das instituições gestoras 

dessas políticas,  pactuadas muitas vezes com acertos elitistas que dominavam a sociedade       

(CÔRTES, 2002).  Esta situação vem se alterando, constatando-se que mecanismos 

participatórios vêm sendo paulatinamente criados em diversos níveis da administração 

pública. Os Conselhos de Saúde foram os primeiros a serem legalmente constituídos e 

regulamentados, servindo de modelo constitucional, funcionamento e de composição para os 

demais Conselhos (CÔRTES, 2002).  

Estes espaços públicos e institucionalizados de participação política têm estimulado 

pesquisadores, usuários, gestores e trabalhadores de saúde a examinar o papel que 

desempenham, tanto no contexto do processo de decisão político-administrativa, quanto na 

dimensão de suas vinculações com a capacidade organizativa dos movimentos populares 

(CÔRTES 2002). Pactuando com este pensamento de que se tem que contribuir para 

consolidar o Sistema Único de Saúde (SUS) e mudar o modelo assistencial, despertou-me a 

atenção a questão de como os Conselhos Gestores, ligados a área de saúde, têm considerado 

em suas práticas a Promoção da Saúde.  

É necessário entender que a definição e controle das políticas públicas sociais poderão 

ter impacto positivo na mudança da concepção de saúde. Entretanto, considerando que este é 

um processo histórico que depende de inúmeros fatores, não é tarefa fácil. A contribuição 

deste estudo será a de fornecer subsídios para pesquisadores, gestores e profissionais, sobre a 

postura atual dos participantes destes fóruns em relação as transformações que se fazem 

necessárias para que um modelo de saúde integral e equânime se consolide. 

A pesquisa que passo a descrever a seguir se insere também em um Projeto maior 

denominado “Conselhos Gestores de Saúde: Empoderamento e Impacto sobre Gestão 

Pública”, coordenado pela orientadora desta proposta, e aprovada pela FAPESC (FCTP nº. 

14588/2005) e CNPq (processo nº. 402431/2005-7), que dentre seus objetivos pretende 

descrever como Conselhos Gestores de Políticas Públicas em dois municípios catarinenses 

concebem e praticam a Promoção da Saúde, principalmente no tocante a intersetorialidade..  
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Analisar os discursos e práticas dos Conselheiros Municipais da Saúde do Município 

de Itajaí/SC, à luz da Promoção de Saúde. 

 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 

− Identificar os principais temas e sub-temas que emergem das atas de um Conselho 

Municipal de Saúde; 

 

− Comparar os temas identificados aos princípios propostos na Carta de Ottawa; 
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3  REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

3.1 CONCEPÇÕES  HISTÓRICAS DAS POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO BRASIL 

 

 

Conforme Da Ros (2005)  o processo histórico de criação do Sistema Único de Saúde, 

nos remete a um corte histórico para a  década de 60, pois as Políticas Públicas de Saúde 

anteriores a essa época podem ser resumidas ao sanitarismo-campanhista (lógica do 

Ministério da Saúde) e a um modelo de atenção à doença baseado nos IAP's (Institutos de 

Aposentadoria Privada antigos "fundos" de aposentadorias e pensões) para os trabalhadores 

organizados.  

A saúde pública atual foi herdeira dos aparatos estatais construídos nos 15 anos do 

primeiro governo Vargas, teve sua estrutura centralizada com múltiplos programas e serviços 

verticalizados para implementar campanhas e ações sanitárias, assim como sua burocracia foi 

confrontada com novos contextos e contornos políticos e sociais que caracterizaram o Brasil 

até 1964 (CORDEIRO, 2004).  

A medicina privada no Brasil, em época anterior, apresentava um forte traço europeu, 

mais eclético que o modelo fragmentador norte-americano e a ênfase ainda centrava-se na 

atuação de médicos generalistas e de família. A população pobre dependia de hospitais de 

caridade, Santas Casas de Misericórdia, normalmente, sob a responsabilidade da Igreja (DA 

ROS, 2005).  

Em 10 de abril de 1964, deu-se um golpe militar contra um presidente legitimamente 

eleito, o qual foi financiado e pensado, em conjunto, pelo governo dos EUA e pelos militares 

brasileiros. Instalou-se, a partir daí, uma ditadura onde os pensamentos contrários a ela foram 

duramente perseguidos com ameaças, cadeia, exílio ou mesmo morte. A censura passou a ser 

exercida em todos os meios de comunicação. Esse golpe determinou extensas modificações 

em relação ao patamar anterior (DA ROS, 2005).  

Em 1968, com a Reforma Universitária, especial, na área da saúde é recomendada para 

a medicina; além da adoção do modelo Flexneriano, a supressão da disciplina de terapêutica, 

o que tornou os alunos reféns dos representantes de laboratórios. Estes por sua vez, se 

travestiam de ensinadores do funcionamento dos medicamentos. Em menos de 10 anos 

saltamos de 26 para 56 faculdades de medicina e todas essas novas escolas tinham, 

obrigatoriamente, o modelo biologicista, hospitalocêntrico, fragmentado e com estímulo ao 
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positivismo como referência, em busca da "verdade dos exames" feitos por aparelhos cada 

vez 'mais sofisticados e com a teoria unicausal (DA ROS, 2005).  

De 1964 a 1973 foram quase dez anos de repressão forte. Emergiram  movimentos 

contra: a própria ditadura militar e, na área de saúde, apareceu, então, a contra-hegemonia ao 

modelo Flexneriano, ao modelo unicausal e às atividades do complexo médico-industrial.  

Defendi-se um sistema hierarquizado de saúde, em que praticas curativas e preventivas 

estivessem dentro de um comando ministerial único. Este novo pensamento, em oposição ao 

complexo médico-industrial, pode ser simbolizado pelo chamado Movimento pela Reforma 

Sanitária ou simplesmente Movimento Sanitário (DA ROS, 2005).  

A estratégia de distensão política, iniciada pelo governo do general Geisel (1974-

1979) possibilitou ao movimento sanitário, apresentar propostas transformadoras no sentido 

de melhorar e democratizar o atendimento à saúde das populações mais carentes. A política de 

saúde, adotada até então pelos governos militares, colocava ênfase em uma medicina de 

cunho individual e assistencialista, em detrimento de ações vigorosas no campo da saúde 

coletiva (CORDEIRO, 2004).  

A Conferência lnternacional sobre a Atenção Primaria à Saúde, realizada em Alma-

Ata (localizada no atual Cazaquistão), em 1978, foi o ponto culminante na discussão contra a 

elitização da prática médica, bem como contra a inacessibilidade se ser a saúde um dos 

direitos fundamentais do homem, sob a responsabilidade política dos governos, e reconhece-

se a sua determinação intersetorial (CORDEIRO, 2004).  

A década de 1980 se inicia no Brasil com um movimento cada vez mais forte de 

contestação ao sistema de saúde governamental. As propostas alternativas ao modo com 

participação popular, à universalização dos serviços, à defesa do caráter público do sistema de 

saúde e à descentralização. Ao mesmo tempo, o agravamento da crise da Previdência Social, 

em 1981, resultou no lançamento do chamado pacote da previdência que previa o aumento 

das alíquotas de contribuição, a diminuição dos benefícios dos aposentados e a intervenção na 

área da assistência médica da Previdência Social (CORDEIRO, 2004).  

Como expressão dessa nova realidade, destaca-se a convocação, em 1986, da 8ª 

Conferência Nacional de Saúde, cujo presidente foi Sérgio Arouca, então presidente da 

Fundação Oswaldo Cruz, com a construção de uma plataforma e de estratégias do movimento 

pela democratização da saúde em toda sua história. Foi na 8ª Conferência Nacional de Saúde, 

entre 17 e 21 de março de 1986, em Brasília, que se lançaram os princípios da Reforma 

Sanitária. Essa Conferência, para o setor da saúde, transcendia os marcos de uma simples 

reforma administrativa e do conceito de saúde e sua correspondente ação institucional 
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(ESCOREL; NASCIMENTO; EDLER, 2005)..  

Dentre os diversos avanços propiciados pela 8ª Conferência Nacional de Saúde, um 

dos mais importantes foi o reconhecimento do chamado Conceito Ampliado de Saúde: em seu 

sentido mais abrangente, a saúde é resultante das condições de alimentação, habitação, 

educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e 

posse da terra e acesso à serviços de saúde. É, assim, antes de tudo o resultado das formas de 

organização social da produção, as quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis de 

vida. A saúde não é um conceito abstrato. Define-se no contexto histórico de determinada 

sociedade e num dado momento de seu desenvolvimento, devendo ser conquistada pela 

população em suas lutas cotidianas (BRASIL, 2002).  

Nesta perspectiva, como resultado das diversas propostas em relação ao setor de saúde 

apresentadas na Assembléia Nacional Constituinte, a Constituição Federal de 1988, aprovou a 

criação do Sistema Único de Saúde, reconhecendo a saúde como um direito a ser assegurado 

pelo Estado e pautado pelos princípios de universalidade, eqüidade, integralidade e 

organizado de maneira descentralizada, hierarquizada e com participação da população 

(BRASIL, 1990). Essa mudança constituiconal foi assegurada no setor saúde pelas Leis 

Orgânicas de Saúde no 8080/90 e 8142/90. 

O Mistério da Saúde (BRASIL, 1990) propôs os seguintes princípios doutrinários e 

organizativos que dão alicerce para as  atuais Políticas Nacionais na Saúde: 

- UNIVERSALIDADE – É a garantia de atenção à saúde por parte do sistema, a todo 

e qualquer cidadão. Com a universalidade, o indivíduo passa a ter direito de acesso a todos os 

serviços públicos de saúde, assim como àqueles contratados pelo poder público.  

- EQÜIDADE – É assegurar ações e serviços de todos os níveis de acordo com a 

complexidade que cada caso requeira, more o cidadão onde morar, sem privilégios e sem 

barreiras. Todo cidadão é igual perante o SUS e será atendido conforme suas necessidades até 

o limite do que o sistema puder oferecer para todos. 

- INTEGRALIDADE - É o reconhecimento na prática dos serviços de que:  cada 

pessoa é um todo indivisível e integrante de uma comunidade; as ações de promoção, 

proteção e recuperação da saúde formam também um todo indivisível e não podem ser 

compartimentalizadas; as unidades prestadoras de serviço, com seus diversos graus de 

complexidade, formam também um todo indivisível configurando um sistema capaz de 

prestar assistência integral. 

- REGIONALIZAÇÃO e HIERARQUIZAÇÃO - Os serviços devem ser organizados 

em níveis de complexidade tecnológica crescente, dispostos numa área geográfica delimitada 
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e com a definição da população a ser atendida. Isto implica na capacidade dos serviços em 

oferecer a uma determinada população todas as modalidades de assistência, bem como o 

acesso a todo tipo de tecnologia disponível, possibilitando um ótimo grau de resolubilidade 

(solução de seus problemas). O acesso da população à rede deve se dar através dos serviços de 

nível primário de atenção  que devem estar qualificados para atender e resolver os principais 

problemas que demandam os serviços de saúde. Os demais, deverão ser referenciados para os 

serviços de maior complexidade tecnológica. A rede de serviços, organizada de forma 

hierarquizada e regionalizada, permite um conhecimento maior dos problemas de saúde da 

população da área delimitada, favorecendo ações de vigilância epidemiológica, sanitária, 

controle de vetores, educação em saúde, além das ações de atenção ambulatorial e hospitalar 

em todos os níveis de complexidade. 

- RESOLUBILIDADE - É a exigência de que, quando um indivíduo busca o 

atendimento ou quando surge um problema de impacto coletivo sobre a saúde, o serviço 

correspondente esteja capacitado para enfrentá-lo e resolvê-lo até o nível da sua competência. 

- DESCENTRALIZAÇÃO - É entendida como uma redistribuição das 

responsabilidades quanto às ações e serviços de saúde entre os vários níveis de governo, a 

partir da idéia de que quanto mais perto do fato a decisão for tomada, mais chance haverá de 

acerto. Assim, o que é abrangência de um município deve ser de responsabilidade do governo 

municipal; o que abrange um estado ou uma região estadual deve estar sob responsabilidade 

do governo estadual, e, o que for de abrangência nacional será de responsabilidade federal. 

Deverá haver uma profunda redefinição das atribuições dos vários níveis de governo com um 

nítido reforço do poder municipal sobre a saúde – é o que se chama municipalização da saúde. 

- PARTICIPAÇÃO DOS CIDADÃOS - É a garantia constitucional de que a 

população, através de suas entidades representativas, participará do processo de formulação 

das políticas de saúde e do controle da sua execução, em todos os níveis, desde o federal até o 

local. Essa participação deve se dar nos Conselhos de Saúde, com representação paritária de 

usuários, governo, profissionais de saúde e prestadores de serviço. Outra forma de 

participação são as conferências de saúde, periódicas, para definir prioridades e linhas de ação 

sobre a saúde. Deve ser também considerado como elemento do processo participativo o 

dever das instituições oferecerem as informações e conhecimentos necessários para que a 

população se posicione sobre as questões que dizem respeito à sua saúde. 

- COMPLEMENTARIEDADE DO SETOR PRIVADO - A Constituição definiu que, 

quando por insuficiência do setor público, se for necessário a contratação de serviços 

privados, isso deve se dar sob três condições: a celebração de contrato, conforme as normas 
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de direito público, ou seja, interesse público prevalecendo sobre o particular; a instituição 

privada deverá estar de acordo com os princípios básicos e normas técnicas do SUS. 

Prevalecem, assim, os princípios da universalidade, eqüidade, etc., como se o serviço privado 

fosse público, uma vez que, quando contratado, atua em nome deste;  a integração dos 

serviços privados deverá se dar na mesma lógica organizativa do SUS, em termos de posição 

definida na rede regionalizada e hierarquizada dos serviços. Dentre os serviços privados, 

devem ter preferência os serviços não lucrativos, conforme determina a Constituição.  

 

 

3.2 CONCEPÇÕES  HISTÓRICAS DA SAÚDE  E DA  PROMOÇÃO DA SAÚDE 

 

 

Conforme Reis e Vianna (2004) os condicionantes do processo de adoecimento numa 

perspectiva social já eram destacados por Engels, antigo colaborador de Marx, que atribuía o 

sofrimento dos operários a doenças infecciosas, como a tuberculose, ou ainda a outras 

causadas por toxinas, toxinas ambientais e alcoolismo. Em 1840, constatou-se, na Inglaterra, 

que os fatores que mais contribuíam para uma melhor qualidade de vida da população eram o 

desenvolvimento econômico e uma melhor qualidade nutricional. Virchow, num inverno de 

1847, foi convidado a estudar uma epidemia do tifo e recomendou que a população vitimada 

necessitasse, entre outras intervenções médicas, de completa e ilimitada democracia, 

educação, liberdade e prosperidade. 

Entretanto, Winslow (1920) apud Buss (2003) definiu Saúde Pública como a ciência e 

a arte de evitar doenças, prolongar a vida e desenvolver a saúde física, mental e a eficiência, 

através de esforços organizados da comunidade para o saneamento do meio ambiente, o 

controle das infecções na comunidade, a organização dos serviços médicos e paramédicos 

para o diagnóstico precoce e o tratamento preventivo de doenças, e o aperfeiçoamento da 

máquina social que irá assegurar estes direitos a cada indivíduo, dentro da comunidade. 

Já em 1943, a Medicina Social inglesa se preocupava com a epidemiologia das 

doenças crônicas prevalentes, como a úlcera péptica, as doenças cardiovasculares, o câncer e 

os traumas acidentais. Considerando suas correlações com as condições sociais e 

ocupacionais, afirmava que elas deveriam ser, em maior ou menor grau, preveníveis. Um dos 

primeiros autores a utilizar a expressão "promoção da saúde” foi Sigerist  em 1946, ao definir 

as quatro tarefas primordiais da medicina: a promoção da saúde, a prevenção de doença, a 

recuperação do enfermo e a reabilitação (BECKER, 2001). Leavell e Clark ao desenvolverem 
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o modelo de história natural de doença e seus três níveis de prevenção, incluem a promoção 

da saúde na prevenção primária, como medida destinada a aumentar a saúde e o bem estar 

geral. As atividades a serem realizadas para promover a saúde incluiriam a boa nutrição, o 

atendimento às necessidades afetivas, educação sexual, orientação pré-nupcial e parental, boas 

condições de moradia, trabalho e lazer, além de exames periódicos e educação para a saúde   

(BECKER, 2001). 

Embora Leavell e Clark  considerem importantes as contribuições do social para a 

concepção de promoção da saúde, constroem e incorporam na prática a sua negação enquanto 

totalidade  contraditória, estruturada a partir das relações dos homens entre si, e destes com a 

natureza. Os conceitos tornam-se inadequados para as doenças crônicas não transmissíveis. 

Tentam reduzir o social, tornando uma dimensão a mais voltada para o individuo humano, 

sem estabelecer uma hierarquia entre processos sociais e biológicos (HEIDMANN 2006). 

Buss (2003) nos coloca que o moderno movimento de Promoção da Saúde surge no 

Canadá em maio de 1974, com a divulgação do documento “A new perspective on the health 

of canadians”, também conhecido como Informe Lalonde. Este documento definia que os 

aspectos principais a serem levados em consideração à saúde/doença eram: 

-  biologia humana - envolve todos os fatos que se manifestam como conseqüência da 

constituição orgânica do indivíduo, incluindo sua herança genética e seus processos de 

maturação; 

-  ambiente - agrupa os fatores externos ao organismo, em suas dimensões física e 

social, sobre os quais o indivíduo exerce pouco ou nenhum controle;  

-  estilos de vida - o conjunto das decisões que o indivíduo toma a respeito da sua 

saúde, no que se refere, por exemplo, a suas atividades de lazer e alimentação, estando, 

portanto parcialmente sob seu controle; 

-  organização dos serviços de saúde - consiste na quantidade, qualidade, ordem, 

índole e relações entre as pessoas e os recursos na prestação da atenção à saúde. 

Naquele momento as razões que levaram a constituir-se uma nova forma de tratar a 

saúde eram, segundo Serrano (2002 apud Sperandio et al., 2004): evidências epidemiológicas 

dos determinantes socioeconômicos das doenças; evidência da pouca relação entre serviços de 

saúde e condições de saúde; revalorização de outras medicinas (outros paradigmas do 

processo saúde-doença); perspectiva biomédica que gera serviços e políticas de saúde e que 

não conseguem enfrentar a complexidade dos problemas de saúde; evidências de que o 

aumento do fluxo de recursos para os serviços de saúde causam pouco impacto sobre o estado 

de saúde de uma população; existência uma crescente necessidade de recursos para satisfazer 
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o aumento da incorporação e expansão de tecnologias (SPERANDIO et. al., 2004); 

Esta abordagem, apesar de constituír-se numa evolução, tinha um enfoque voltado 

para a mudança dos estilos de vida, com ênfase na ação individual, adotando uma perspectiva 

comportamental e preventivista. Houve inúmeras críticas com relação a esta abordagem, 

principalmente por negligenciarem o contexto político, econômico, e social no qual os 

comportamentos de saúde dos indivíduos são formados e ocorrem, passando pelo fenômeno 

de “culpabilização das vítimas”, aonde determinados grupos populacionais são 

responsabilizados por problemas de saúde cujas causas se encontram fora das esferas 

governamentais (HEIDMANN 2006). 

Em 1978, a Organização Mundial da Saúde (OMS) convocou em colaboração com o 

United Nations Children’s Fund (Unicef), a I Conferência Internacional sobre Cuidados 

Primários de Saúde, que se realizou em Alma-Ata. Há amplo consenso de que este foi um dos 

eventos mais significativos para a saúde pública, em termos mundiais, ocorrido na segunda 

metade do século XX, pelo alcance em quase todos os sistemas de saúde do mundo (BUSS, 

2003). A conferência trouxe um novo enfoque para o campo da saúde, colocando a meta de 

‘Saúde para Todos no Ano 2000’ e recomendando a adoção de um conjunto de oito 

‘elementos essenciais’: educação dirigida aos problemas de saúde prevalentes e métodos para 

sua prevenção e controle; promoção do suprimento de alimentos e nutrição adequada; 

abastecimento de água e saneamento básico apropriado; atenção materno-infantil, incluindo o 

planejamento familiar; imunização contra as principais doenças infecciosas; prevenção e 

controle de doenças endêmicas; tratamento apropriado de doenças comuns e acidentes; e 

distribuição de medicamentos básicos (WHO/Unicef, 1978 apud BUSS, 2003). 

Ao longo dos anos 70 e 80 as evidências da associação entre condições de vida, 

prosperidade e bom nível educacional se acumularam (BECKER, 2001). Foram criadas as 

condições para a organização da I Conferência Internacional em Promoção de Saúde, em 

1986, em Ottawa no Canadá, patrocinada pela OMS, Ministério da Saúde e Bem Estar do 

Canadá e Associação Canadense de Saúde Pública. A Carta de Ottawa para a Promoção da 

Saúde, um marco fundamental na história da Saúde Pública, reconheceu como “pré-requisitos 

fundamentais para a saúde: a paz, a educação, a habitação, o poder aquisitivo, um ecossistema 

estável, e conservação dos recursos naturais e a equidade” (BECKER, 2001).  

A defesa da saúde consiste em lutar para que fatores políticos, econômicos, sociais, 

culturais, ambientais, comportamentais e biológicos, entre outros, sejam cada vez mais 

favoráveis à saúde. A promoção da saúde, para Buss (2000) visa assegurar a igualdade de 

oportunidades e proporcionar os meios (capacitação) que permitam as todas às pessoas 
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realizar completamente seu potencial de saúde. Os indivíduos e as comunidades devem ter 

oportunidade de conhecer e controlar os fatores determinantes da sua saúde. Ambientes 

favoráveis, acesso à informação, habilidades para viver melhor, bem como oportunidades para 

fazer escolhas mais saudáveis, estão entre os principais elementos capacitantes. Os 

profissionais e grupos sociais, assim como o pessoal de saúde, têm a responsabilidade de 

contribuir para a mediação entre os diferentes interesses, em relação à saúde, existentes na 

sociedade . 

O tema central da II Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, realizada 

Adelaide, em 1988, foram às políticas públicas saudáveis que se caracterizam pelo interesse e 

preocupação explícitos de todas as áreas das políticas públicas em relação à saúde e à 

eqüidade e pelos compromissos com o impacto de tais políticas sobre a saúde da população 

(BRASIL, 2002). Nesta visão já se identificam os componentes de intersetorialidade, que têm 

marcado, desde então, o discurso da Promoção da Saúde. Além disso, emerge a idéia de 

responsabilização do setor público, não só pelas políticas sociais que formulam e 

implementam (ou pelas conseqüências quando deixa de fazê-lo), como também pelas políticas 

econômicas e seu impacto sobre a situação de saúde e o sistema de saúde (BUSS, 2003).  

Por sua vez, a III Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, realizada em 

Sundsval/Suécia, em 1991, foi a primeira a focar a interdependência entre saúde e ambiente 

em todos os seus aspectos. Tomando como tema os ambientes favoráveis à saúde ou 

‘ambientes saudáveis’, a conferência lançou uma declaração convocando as pessoas, as 

organizações e os governos, em todas as partes do mundo, a se engajarem ativamente no 

desenvolvimento de ambientes — físicos, sociais, econômicos e políticos — mais favoráveis 

à saúde (BUSS, 2003). 

A primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde realizada em um país 

em desenvolvimento foi a que originou a declaração de Jakarta (IV Conferência Internacional 

de Promoção da Saúde). Para Buss (2003) pode-se dizer que desde seu subtítulo, “novos 

atores para uma nova era” ; pretendeu-se fazer uma atualização da discussão sobre um dos 

campos de ação definidos em Ottawa: o reforço da ação comunitária.  Outra reafirmação da 

referida conferência diz respeito à posição central da participação popular e do empowerment, 

realçando, para isto, a importância do acesso à educação e à informação (BRASIL, 2002). 

Reunidos na Cidade do México por ocasião da V Conferência Global sobre Promoção 

da Saúde, segundo Buss (2000), os ministros da Saúde presentes assinaram uma declaração 

onde constam os seguintes itens: 

- a consecução do nível de saúde mais alto possível é um elemento positivo para o 
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aproveitamento da vida e necessário para o desenvolvimento social, econômico e a eqüidade;  

-  a promoção da saúde e do desenvolvimento social é um dever e responsabilidade 

central dos governos, compartilhada por todos os setores da sociedade;  

-  a persistência de muitos problemas de saúde que prejudicam o desenvolvimento 

social e econômico; 

-  a necessidade urgente de abordar os determinantes sociais, econômicos e 

ambientais da saúde, sendo preciso fortalecer os mecanismos de colaboração para a promoção 

da saúde em todos os setores e níveis da sociedade. 

Em 1993 foi assinada por representantes de 21 países do continente americano a 

declaração de Santa Fé de Bogotá. Intitulada “Promoção e Igualdade”, afirma que a promoção 

da saúde na América Latina busca a criação de condições que garantam o bem estar geral 

como propósito fundamental do desenvolvimento, assumindo a relação mútua de 

determinação entre saúde e desenvolvimento e destacando a necessidade de solidariedade e 

eqüidade para seu alcance (BECKER, 2001).  

A partir destas conferências, a promoção da saúde passou a ser cada vez mais 

considerada nas políticas de saúde de diversos países. Na América Latina, a OPAS colocou-a 

como prioridade programática, definindo-a como “a soma das ações da população, dos 

serviços de saúde, das autoridades sanitárias e de outros setores sociais e produtivos, dirigidas 

para o desenvolvimento de melhores condições de saúde individual e coletiva” (MENDES, 

1996: p 246).  

Nesta continuidade, a Carta do Caribe reafirma a importância, dentro da promoção da 

saúde, as ações intersetoriais para resolução dos múltiplos e diversos determinantes de saúde. 

Dando uma conotação de importância da capacidade dos indivíduos e comunidade para o 

controle, implementação e manutenção do bem estar e saúde (BUSS,2003). 

A última Conferencia de Bangkok (VI Conferência), realizada em 2005, reforça as 

mudanças na saúde global e das rápidas transformações que vem ocorrendo no mundo. 

Identifica alguns efeitos negativos para a saúde: à  globalização como aumento das 

iniqüidades; rápidas urbanização e degradação do meio ambiente. Enfatiza os aspectos 

positivos da revolução da tecnologia de comunicação, que pela qual influi no 

redirecionamento e melhora dos determinantes de saúde (HEIDMANN 2006). 
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3.3 A CONCEPÇÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE 

 

 

A noção de Promoção da Saúde vem se desenvolvendo de forma mais vigorosa 

principalmente nas duas ultimas décadas, nos países em desenvolvimento, particularmente na 

América do Norte e nos países da Europa (BRASIL, 2002).Observa-se que, em um mundo 

globalizado, a promoção da saúde apresenta um forte componente internacionalista, presente 

em todos os seus documentos de natureza mais política . 

Para Carvalho (1996) apud Becker (2001) o conceito de promoção da saúde passa a 

ser a espinha dorsal da nova saúde pública e é definido pela primeira vez em termos de 

políticas e estratégias, representando um avanço em relação à retórica genérica da 

Conferência de Alma-Ata, que estabelece a consigna ‘saúde para todos até o ano 2000’, 

através da expansão da atenção primária. 

A Carta de Ottawa define Promoção da Saúde como o processo de capacitação da 

comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior 

participação no controle deste processo inserindo-se, dessa forma, no grupo de conceitos mais 

amplos, reforçando a responsabilidade e os direitos dos indivíduos e da comunidade pela sua 

própria saúde. Ela estabelece, assim, que as condições e os recursos fundamentais para a 

saúde são: paz, habitação, educação, alimentação, renda, ecossistema estável, recursos 

sustentáveis, justiça social e eqüidade, afirmando que o incremento nas condições de saúde 

requer uma base sólida nestes pré-requisitos básicos (OPAS, 1986). 

Para Buss (2003) a Carta de Ottawa assume que a equidade em saúde é um dos focos 

da promoção da saúde, cujas ações objetivam reduzir as diferenças no estado de saúde da 

população e no acesso a recursos diversos para uma vida mais saudável.  

Em países e regiões em desenvolvimento, como a América Latina e o Brasil, em 

particular, é evidente que se necessita trabalhar com o conceito mais amplo de promoção da 

saúde, o que conduz também à construção de práticas sociais mais abrangentes para que de 

fato se promova a saúde (CZERESNIA, 2003).  

Para Gutierrez (1997) apud Buss (2003), Promoção da Saúde é o conjunto de 

atividades, processos e recursos, de ordem institucional, governamental ou da cidadania, 

orientados a propiciar o melhoramento de condições de bem-estar e acesso a bens e serviços 

sociais, que favoreçam o desenvolvimento de conhecimentos, atitudes e comportamentos 

favoráveis ao cuidado da saúde e o desenvolvimento de estratégias que permitam à população 

um maior controle sobre sua saúde e suas condições de vida, a nível individual e coletivo. O 
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enfoque da promoção da saúde é, pois mais amplo e abrangente, procurando identificar e 

enfrentar os macrodeterminantes do processo de saúde-doença, e buscando transformá-los 

favoravelmente na direção da saúde. Como a saúde não é apenas a ausência de enfermidades, 

os indivíduos sem evidências clínicas poderiam progredir a estados de maior fortaleza 

estrutural, maior capacidade funcional, maiores sensações subjetivas de bem-estar, e objetivas 

de desenvolvimento individual e coletivo. Em essência, o verdadeiro sentido da promoção da 

saúde propriamente dita (GUTIERREZ, 1997 apud BUSS, 2003). 

Por sua vez Costa e López (1996 apud Dias et. al. 2004), reafirmam a Promoção da 

Saúde como a combinação  de estratégias de educação para a saúde e apoios de tipo 

organizativo, legislativo ou normativo,  econômico e ambiental que facilitem as práticas de 

comportamentos saudáveis.  

O ponto crítico em todo o debate, segundo Buss(2003) é a linha divisória entre a 

Promoção da Saúde e a Prevenção de Doenças. A prevenção, diferente da promoção, orienta-

se mais às ações de detecção, controle e enfraquecimento dos fatores de risco ou fatores 

causais de grupos de enfermidades ou de uma enfermidade especifica; seu foco é a doença e 

os mecanismos para atacá-la mediante o impacto sobre os fatores mais íntimos que a geram 

ou precipitam (CZERESNIA, 2003). O termo ‘Prevenir’ tem o significado de “preparar; 

chegar antes de; dispor de maneira que evite (dano, mal); impedir que se realize.  As ações 

preventivas definem-se como intervenções orientadas a evitar o surgimento de doenças 

especificas, reduzindo sua incidência e prevalência nas populações, enquanto que ‘Promover’ 

tem o significado de dar impulso a; fomentar; originar; gerar; o termo tem uma abrangência 

maior no seu campo de ação (FERREIRA, 1986 apud CZERESNIA, 2003). Desta forma as 

estratégias de promoção enfatizam a transformação das condições de vida e de trabalho que 

conformam a estrutura subjacente aos problemas de saúde, demandando uma abordagem 

intersetorial (CZERESNIA, 2003). 

 

 

3.4 OS PRINCÍPIOS DA PROMOÇÃO DA SAÚDE  

 

 

A Carta de Ottawa (OPAS,1986) preconiza os princípios de ação para a promoção 

da saúde: políticas públicas saudáveis; criação de ambientes favoráveis à saúde; incremento 

do poder das comunidades;  desenvolvimento de habilidades e atitudes pessoais; e 

reorientação dos serviços de saúde, que são explicitados a seguir: 
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3.4.1 Formulação e Implementação de Políticas Públicas Saudáveis  

 

As Políticas Públicas Saudáveis se expressam por diversas abordagens 

complementares, que incluem legislação, medidas fiscais, taxações e mudanças 

organizacionais, entre outras, e por ações coordenadas que apontam para a eqüidade em 

saúde, distribuição mais eqüitativa da renda e políticas sociais. Este se opõe à orientação 

prévia à conferência, que identificava a promoção da saúde primordialmente como a correção 

de comportamentos individuais, que seriam os principais, senão os únicos, responsáveis pela 

saúde (BUSS, 2003).  

Elas colocam a saúde na agenda de prioridades dos políticos e dirigentes em todos os 

níveis e setores, chamando a atenção para as conseqüências que suas decisões podem 

ocasionar no campo da saúde e a aceitar a responsabilidade política com a saúde. É uma ação 

coordenada que aponta para a eqüidade em saúde, distribuição mais eqüitativa da renda e 

políticas sociais (OPAS, 1986).  

Conforme a Conferência de Adelaide (1988) as Políticas Públicas Saudáveis 

caracterizam-se pelo interesse e preocupação explícitos das políticas públicas em relação à 

saúde e à eqüidade e pelos compromissos com o impacto de tais políticas sobre a saúde da 

população. Criam-se ambientes favoráveis para que as pessoas possam viver vidas saudáveis, 

facilitando acesso a opções saudáveis de vida para os cidadãos, criando ambientes sociais e 

físicos comprometidos com a saúde.  Para formular políticas públicas saudáveis, os setores 

governamentais de agricultura, comércio, educação, indústria e comunicação devem levar em 

consideração a saúde como um fator essencial. 

É recomendado aos governos que invistam recursos em Políticas Públicas Saudáveis 

e em Promoção da Saúde, de maneira a melhorar o nível de saúde dos seus cidadãos. Um 

princípio básico de justiça social é assegurar que a população tenha acesso aos meios 

imprescindíveis para uma vida saudável e satisfatória. Ao mesmo tempo, isto aumentará a 

produtividade da sociedade, tanto em termos sociais como econômicos. As iniqüidades no 

campo da saúde têm raízes nas desigualdades existentes na sociedade. Para superá-las 

requerem-se políticas que busquem incrementar o acesso aos menos favorecidos a bens e 

serviços promotores de saúde e criar ambientes favoráveis. A igualdade no acesso aos 

serviços de saúde, particularmente quanto aos cuidados primários, é um aspecto vital da 

eqüidade em saúde (OPAS, 1996). 

 



 28 

3.4.2 Criação de Ambientes Favoráveis à Saúde 

 

 

Este princípio implica no reconhecimento da complexidade das nossas sociedades e 

das relações de interdependência entre diversos setores. A proteção do meio ambiente e a 

conservação dos recursos naturais, o acompanhamento sistemático do impacto que as 

mudanças no meio ambiente produzem sobre a saúde, bem como a conquista de ambientes 

que facilitem e favoreçam à saúde, como o trabalho, o lazer, o lar, a escola e a própria cidade, 

passam a compor centralmente a agenda da saúde. Este princípio da Carta de Ottawa avança 

nessa conceituação e ressalta que a promoção da saúde exige a ação coordenada de todos: os 

governos, os setores sanitários e outras áreas sociais e econômicas, as organizações 

beneficentes, as autoridades locais, a indústria e os meios de comunicação (DOBASHI et al, 

2005).  

Isso nos remete a intersetorialidade que é uma conduta institucional em que técnicos, 

gestores e lideranças, passam a perceber que os problemas que estão formulados pelas 

demandas sociais são de ordem complexa e precisam ser vistos de forma integrada, para que 

haja compreensão de sua globalidade e efetividade nas ações especializadas (GONÇALVES, 

JUNIOR e LISBOA, 2003).   

Nessa nova ótica, o conceito ampliado de saúde busca ações que podem se concretizar 

em qualquer espaço, nas escolas, nos ambientes de trabalho, nos locais de lazer,ou seja, no 

espaço-território onde vivem as pessoas (GONÇALVES, JUNIOR e LISBOA, 2003). Novas 

formas de gestão e arranjos institucionais devem resultar numa estratégia que busque a 

promoção da vida, no sentido de compartilhar possibilidades para que todos possam viver 

seus potenciais de forma plena e perceber a interdependência entre indivíduos, organizações e 

grupos populacionais, bem como os conflitos decorrentes dessa interação (AKERMAN, 2004 

apud DOBASHI et al, 2005). 

Na análise conceitual de Mendes (1996) sobre a ordem governativa da cidade, na 

perspectiva de fazer dela um espaço de produção social da saúde, o ator principal e condutor 

político da promoção da saúde é o prefeito, que, pela concepção de gerência social centrada 

na idéia da intersetorialidade, pode basear “a articulação das ações de governo sobre 

problemas concretos, de pessoas concretas, identificados em territórios concretos e 

transformados em demandas políticas”. 

A incorporação das ações intersetoriais no processo de gestão da cidade é uma nova 

maneira de governar, em que se priorizam a identificação dos problemas para que se alcance 
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uma solução integrada, tentando superar a fragmentação das políticas, para considerar o 

cidadão na sua totalidade, compreendendo suas necessidades. Entretanto, não se deve destacar 

a Intersetorialidade como estratégia única e/ou definitiva em sua aplicação, pois isso 

significaria negar as demais conquistas e respostas de enfrentamento aos problemas sociais, 

como a mobilização social e a cidadania (CAMPOS, 2005). 

Desse modo, novas formas de gestão e arranjos institucionais devem resultar numa 

estratégia que busque a promoção da vida, no sentido de compartilhar possibilidades para que 

todos possam viver seus potenciais de forma plena e perceber a interdependência entre 

indivíduos, organizações e grupos populacionais, bem como os conflitos decorrentes dessa 

interação (AKERMAN, 2004 apud DOBASHI  et al., 2005). 

 

 

3.4.3 O Reforço da Ação Comunitária  

 

 

O desenvolvimento das comunidades é feito com os recursos humanos e materiais 

nelas existentes para intensificar a auto-ajuda e o apoio social e para desenvolver sistemas 

flexíveis de reforço da participação popular na direção dos assuntos de saúde, requerendo um 

total e contínuo acesso à informação, às oportunidades de aprendizado para os assuntos de 

saúde, assim como apoio financeiro adequado (OPAS, 1986).   

O Reforço da Ação Comunitária acontece com o incremento do poder técnico e 

político das comunidades (empowerment) ou seja,  o controle dos seus próprios esforços em 

busca de seu destino (BUSS, 2003). A promoção da saúde trabalha através de ações 

comunitárias concretas e efetivas no desenvolvimento das prioridades, na tomada de decisão, 

na definição de estratégias e na sua implementação, visando à melhoria das condições de 

saúde (BUSS, 2003). 

 

   

3.4.4 O Desenvolvimento de Habilidades e Atitudes Pessoais  

 

 

Na  interpretação desta concepção, Buss (2003) enfatiza que o  Desenvolvimento de 

Habilidades e Atitudes Pessoais  são de suma importância e favoráveis para todas as etapas 

da vida. Para que isto se consolidde é imprescindível a divulgação de informações sobre a 
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educação para a saúde, o que deve ocorrer no lar, na escola, no trabalho e em qualquer espaço 

coletivo, sendo que as mais diversas organizações devem se responsabilizar por tais ações. 

Conforme a Carta de Ottawa (OPAS, 1986), a Promoção da Saúde se apóia no 

desenvolvimento pessoal e social através da divulgação de informação, educação para a saúde 

e intensificação das habilidades vitais. Aumentando-se as opções disponíveis as populações 

poderão exercer maior controle sobre sua própria saúde e sobre o meio-ambiente, bem como 

fazer opções que conduzam a uma melhor saúde. Capacitar as pessoas para aprender durante 

toda a vida, preparando-as para as diversas fases da existência, inclui também o 

enfrentamento das doenças crônicas e causas externas. Esta tarefa deve ser realizada nas 

escolas, nos lares, nos locais de trabalho e em outros espaços comunitários. As ações se 

realizam através de organizações educacionais, profissionais, comerciais e voluntárias, bem 

como pelas instituições governamentais. A Carta de Ottawa resgata a dimensão da educação 

em saúde, embora também avance a idéia de empowerment ou empoderamento, ou seja, o 

processo de capacitação (aquisição de conhecimentos) e de consciência política propriamente 

dita (BUSS, 2003). 

A nosso ver estes dois últimos princípios encerram a questão do empoderamento 

individual e coletivo — a aquisição de poder técnico e consciência política para atuar em prol 

de sua saúde e poder fazer escolhas individuais e coletivas. Neste contexto, consideramos 

importante incluir aqui a discussão sobre o empoderamento e a participação social. 

Empoderamento é definido como o aumento do poder pessoal e coletivo de indivíduos 

e grupos sociais nas relações interpessoais e institucionais, principalmente daqueles 

submetidos a relações de opressão e dominação social. Vários autores que trabalham com o 

empoderamento se referem a ele como a habilidade de pessoas conseguirem um entendimento 

e um controle sobre suas forças pessoais, sociais, econômicas e políticas, para poderem agir 

de modo a melhorar sua situação de vida (WALLERSTEIN, 1994; AIRHIHENBUWA, 1994; 

BERNSTEIN,1994; LABONTE, 1994). 

Van Eyken (1990; Friedmann  1992; Criag e Mayo 1994 e Rowlands (1997) apud 

Oakley e Olayton, 2003) examinaram o conceito e enfocaram a noção de “poder”, seu uso e 

sua distribuição, como ponto central para qualquer compreensão de mudança social. 

Entretanto, a análise não é uniforme, revelando pontos de vista contrastantes  sobre a 

importância do poder no contexto de desenvolvimento: 

- Poder, no sentido de transformação radical e confrontação entre os que têm e os que 

não têm poder, como a dinâmica crucial das mudanças sociais;  

- Poder no sentido usado por Paulo Freire, como um aumento da conscientização e 
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desenvolvimento de uma “faculdade crítica” entre os marginalizados e oprimidos. Este é o 

poder de “fazer” e de “ser capaz”, bem como de sentir-se com mais capacidade e no controle 

das situações.  

Essas duas explicações oferecem interpretações distintas sobre o significado do 

“poder” e as tentativas de empoderamento no contexto do desenvolvimento. O poder é, em 

essência, a base da riqueza, enquanto o desempoderamento é a base da pobreza.  

Para Oakley e Olayton (2003) o empoderamento pode se manifestar em três grandes 

áreas: 

- o poder como maior confiança na capacidade pessoal para levar adiante algumas 

formas de ação; 

- o poder como aumento das relações efetivas que as pessoas desprovidas de poder 

podem estabelecer com outras organizações;  

- o poder como resultado da ampliação do acesso aos recursos econômicos, tais como 

créditos e insumos. 

Nesta concepção, para Zimmerman  (1994 apud Teixeira, 2002) empoderamento é um 

conceito que possui vários níveis . É uma construção de nível individual, quando se refere às 

variáveis intra-fisicas e comportamentais; de nível organizacional, quando se refere à 

mobilização de recursos e oportunidades participativas; e também pode ser de nível 

comunitário, quando a estrutura da mudanças sociais e a estrutura sóciopolítica estão em foco. 

Isto dificulta uma medida global de empoderamento. 

Rowlands (1997 apud Oakley e Olayton, 2003) explorou o processo de 

empoderamento em três níveis:  

-  pessoal: desenvolvimento de um sentido de auto-estima e capacidade; 

-  relacional: desenvolvimento da habilidade para negociar e influenciar na natureza 

das relações e decisões tomadas com relação a estas; 

-  coletivo: há indivíduos que trabalham para gerar um impacto maior, como a 

formação de uma cooperativa ou o envolvimento com as estruturas políticas. 

Segundo Teixeira (2002) o conceito de conscientização de Paulo Freire fornece a base 

para ligar esses três níveis de empoderamento. Conscientização envolve o desenvolvimento 

de um sentido de identificação com o grupo, de compartilhar o destino deste grupo e de 

eficiência própria,  coletiva. 
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3.4.5 A Reorientação dos Serviços de Saúde 

 

Conforme a Carta de Ottawa (OPAS, 1986), a responsabilidade da Promoção da Saúde 

é partilhada com os indivíduos, grupos comunitários, profissionais e instituições de saúde e 

com os governos. Todos trabalham em conjunto pela criação de um sistema de cuidados de 

saúde que contribua para a Promoção da Saúde. Aos serviços compete adotar um amplo 

mandato que seja sensível e que respeite as especificidades culturais. É preciso apoiar os 

indivíduos e as comunidades na satisfação das suas necessidades para uma vida saudável e 

abrir canais de comunicação entre o setor da saúde e os setores sociais, políticos, econômicos 

e ambientais.  A reorientação os serviços de saúde exige também que se dedique uma atenção 

especial à investigação em saúde e alterações na educação e formação dos profissionais. Tal 

perspectiva deve conduzir a uma mudança de atitudes e de organização dos serviços de saúde, 

focalizando-os nas necessidades totais do indivíduo, enquanto pessoa, compreendida na sua 

globalidade. 

Considerando que os aspectos que motivam a nova visão e práticas de Promoção da 

Saúde já referenciados fica clara a necessidade de uma proposta de superação do modelo 

biomédico, centrado na doença, como fenômeno individual e na assistência médica curativa 

desenvolvida nos estabelecimentos médico-assistenciais como foco essencial da intervenção. 

Isto exige transformações profundas na organização e financiamento dos sistemas e serviços 

de saúde, assim como nas práticas e na formação dos profissionais (BUSS, 2003).  

 

 

3.5 CONSELHOS GESTORES E A PROMOÇÃO DA SAÚDE 

 

 

A Promoção da Saúde propõe um reforço de ações  individuais e comunitárias para  

efetivação de políticas em saúde, de forma democrática. Uma das instâncias que pode 

contribuir para a efetivação da estratégia de Promoção da Saúde são os chamados “Conselhos 

Gestores  de Políticas Públicas”.  

Gomes (2003, apud CAMPOS e SUMIYA, 2005 p.45) desenvolve uma definição de 

Conselho Municipal Gestor de Política Pública como sendo “um colegiado institucionalizado, 

composto de representantes do governo e da sociedade civil, estes designados 

democraticamente, que é responsável pela gestão de uma determinada política pública”. A 

expressão gestor tem a ver com o fato de que estes espaços se destinam a “formulação e o 
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planejamento da política pública, o acompanhamento de sua implantação, a avaliação dos 

seus resultados e a retroalimentação do sistema de gestão, incluindo o estabelecimento de 

ações corretivas e preventivas aos comportamentos e/ou eventos desviantes”. 

Os Conselhos Gestores tem sua origem nos governos democráticos. Advindos da Pólis 

grega e da Revolução Francesa, com seu atributo de educação política e desenvolvimento 

moral dos cidadãos, significa, sobretudo o exercício da soberania popular, foi completamente 

esquecido na teoria e na prática política do século XX. Neste momento foi esquecida e negada 

a participação dos cidadãos nos negócios públicos, que passou a ser vista como produtora de 

instabilidade para o sistema político. As massas seriam irracionais e, portanto incapazes de 

produzirem decisões públicas eficientes (BORBA, 2004).  

Outro pesquisador, como Gohn (2005) afirma que os Conselhos datam suas origens 

nos clãs visigodos. Em Portugal, entre os séculos XII e XV, foram criados “concelhos” 

municipais (escrita da época, com c), como forma político-administrativa de Portugal. 

Contemporaneamente, na realidade de Portugal, a forma tradicional dos Conselhos deu lugar 

aos Conselhos urbanos originários das comissões de moradores. Entretanto, os Conselhos que 

se tornaram famosos na história foram: a ‘Comuna de Paris’, os Conselhos dos Sovietes 

russos, os Conselhos operários de Turim - estudados por Gramsci, alguns Conselhos na 

Alemanha nos anos 20 do século XX, o Conselhos na antiga Iugoslávia nos anos 50, 

Conselhos atuais na democracia americana. Observa-se que, na modernidade, os Conselhos 

irrompem em épocas de crises políticas e institucionais, conflitando com as organizações de 

caráter mais tradicional. Os Conselhos operários e os populares, em geral, rejeitavam a lógica 

do capitalismo, buscando outras formas de poder descentralizadas, com autonomia e 

autodeterminação.  

No Brasil, relembramos algumas experiências colegiadas: os Conselhos comunitários 

criados para atuarem junto à administração municipal ao final dos anos 70;  os Conselhos 

populares ao final dos anos 70 e parte dos anos 80 e os Conselhos Gestores 

institucionalizados anos 90. Nos anos 90, a grande novidade foram os Conselhos Gestores, de 

caráter interinstitucional, com o papel de servirem de instrumentos mediadores na relação 

sociedade/Estado e estão inscritos na Constituição de 1988 e em outras leis de país (GOHN, 

2005). 

Os Conselhos Gestores diferem dos Conselhos Comunitários, populares ou dos fóruns 

civis não governamentais, porque estes últimos são compostos exclusivamente de 

representantes da sociedade civil, cujo poder reside na força da mobilização e da pressão, não 

possuindo assento institucional junto ao poder público. Os Conselhos Gestores são diferentes 
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também dos Conselhos de “notáveis” que já existiam nas esferas públicas no passado, 

compostos exclusivamente por especialistas (GOHN, 2005).  

Gohn (2005) comenta que a Constituição adotou como princípio geral a cidadania e 

previu instrumentos concretos para seu exercício, via democracia participativa. As leis 

orgânicas específicas passaram a regulamentar o direito constitucional à participação por meio 

de Conselhos deliberativos, de composição paritária entre representantes do poder executivo e 

de instituições da sociedade civil. Desde então, um número crescente de estruturas colegiadas 

passou a ser exigência constitucional em diversos níveis da administração pública (federal, 

estadual e municipal)  

Segundo dados do IBGE (2001 apud Campos e Sumiya, 2005), em 1999 existiam no 

Brasil 26.859 Conselhos Municipais, com número médio de 4,88 Conselhos por município. 

Os tipos dos Conselhos brasileiros variam conforme a sua vinculação com programas 

governamentais, tais como o da merenda escolar ou a elaboração e implantação de controle de 

políticas públicas, como saúde, educação e assistência social. Além disso, existem também os 

Conselhos “temáticos”, em áreas as mais diversas, como direitos humanos, violência, 

discriminação contra a mulher, meio ambiente, desenvolvimento urbano e outros. 

Dentro deste processo histórico de democratização e implantação dos Conselhos 

Gestores, podemos dizer que o Conselho Gestor de Saúde foi uns dos primeiros 

institucionalizados e de certa forma é o mais organizado como representante de uma 

democracia participativa (GOHN, 2005). Conforme o relatório final da 8ª Conferência de 

Saúde a participação da população já aparece como forma de garantir o controle social sobre 

as ações e políticas de saúde. Entretanto, ao sancionar a Lei nº 8.080/90, que previa 

concretamente a formação de Conselhos de saúde em níveis federal, estadual e municipal, o 

então Presidente Fernando Collor, veta todos os artigos que se referem à instituição da 

participação popular. No mesmo ano, através da Lei nº 8142/90 é que são definidas as 

diretrizes de funcionamento dos mecanismos de participação, o que é posteriormente 

aperfeiçoado em outras recomendações e leis (WENDHAUSEN, 2002).  

Na referida Lei consta que a participação da comunidade no Sistema Único de Saúde 

(SUS) se fará a partir da realização de conferências de saúde e da instituição de Conselhos de 

Saúde nas três esferas de governo e constituindo-se em órgãos colegiados. A Conferência 

Nacional de Saúde se reunirá a cada 4 (quatro) anos, com representação dos vários segmentos 

sociais, para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação da política de 

saúde. 

Assim, no que diz respeito à composição dos Conselhos, a lei é clara, definindo que 
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deve haver paridade entre o número de usuários, presentes no Conselho, e os demais 

segmentos, ou seja, 50% dos representantes do Conselho são usuários e os demais segmentos 

seriam distribuídos entre os 50% restantes. Segundo a Resolução 33/92 e 333/03 do Conselho 

Nacional de Saúde, os Conselhos não devem possuir menos de 10, nem mais de 20 membros 

e os conselheiros que representam os usuários devem ser indicados, impreterivelmente, pelas 

entidades ou movimentos a que pertencem. (BRASIL, 2003). 

Acreditamos, então que os espaços são fundamentais para abertura de um canal de 

comunicação e relação entre a comunidade e o poder público. Espaços nos quais os 

participantes podem ter voz ativa para sugerir, deliberar e fiscalizar o poder público. A 

Promoção de Saúde através da implementação de políticas públicas saudáveis,  propõe que 

todos sejam responsáveis pelo processo de saúde, quebrando assim os aspectos neoliberais: de 

culpabilização da vitima; de Estado mínimo para políticas sociais; de reforço de ações 

medicalizantes pelas quais grandes grupos detem uma parcela grande recursos financeiros e 

informações, tornando o usuário do sistema cada vez mais dependente de medicamentos. Este 

canal democrático nos espaços públicos tem a possibilidade de ser um grande instrumento de 

intervenção, através de uma melhor divulgação, discussão e interação dos conhecimentos nos 

Conselhos Gestores. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

 

A abordagem do presente estudo é a qualitativa, que segundo Minayo (1999, p.10) "é 

aquela que incorpora a questão do significado e da intencionalidade como inerente aos atos, às 

relações e às estruturas sociais. O estudo qualitativo pretende apreender a totalidade coletada 

visando, em última instância, atingir o conhecimento de um fenômeno histórico que é 

significativo em sua singularidade". Neste sentido a autora considera que há uma relação 

dinâmica entre o mundo real e o sujeito.  

Dentro desta abordagem optou-se por uma pesquisa documental, que consiste em um 

conjunto de operações intelectuais que têm como objetivo descrever e representar os 

documentos de maneira unificada e sistemática. A caracterização e a descrição dos 

documentos somam-se as anotações e os comentários pessoais elaborados no momento do 

exame detalhado do material (MOREIRA, 2005). A Análise Documental neste estudo constou 

do exame das Atas de Reuniões dos Conselhos selecionados. 

 

 

4.1 CENÁRIOS E SUJEITOS  

 

 

O estudo foi desenvolvido no Conselho Municipal de Saúde do município de Itajaí. O 

Município se localiza na região do Vale do Itajaí, a 94 km da capital do Estado, Florianópolis. 

Destaca-se por ser um Centro Portuário do Estado e é considerado município pólo da 

Microrregião do Vale do Itajaí, congregando 11 (onze) municípios. A população, 

predominantemente urbana, é de aproximadamente 165.000 habitantes.  

Segundo estudo realizado por Wendhausen, Barbosa e Borba (2005) o Conselho 

Municipal de Saúde é o mais antigo dos Conselhos Gestores de Itajaí, tendo sido implantado 

através da lei nº 2634 de 18 de junho de 1991, sendo seu regimento interno aprovado em 13 

de julho de 1992, sob o decreto nº 4770, ano em que iniciou suas atividades. Encontra-se na 7ª 

gestão, conforme disposto e regimentado na lei  4.376 de 24 de agosto de 2005. 

A composição atual é de 28 conselheiros titulares e respectivos suplentes, divididos 

entre Prestadores de Serviço Privados e Públicos (25%); trabalhadores de saúde (25%) e 

usuários (50%). O tempo de cada gestão é de dois anos. As reuniões do Conselho Municipal 

de Saúde acontecem na primeira segunda-feira de cada mês.  
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As atas selecionadas  para análise corresponderam ao período de  2005 e 2006, 

somando um total de 39 atas, sendo 28 de reuniões ordinárias e 11 extraordinárias. Foram 

selecionadas para estudo duas atas por semestre, por período, no que se refere as ordinárias e 

uma por semestre em relação às extraordinárias. Em suma, foram analisadas 12 atas. 

 

 

4.2 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Foi realizada a análise de conteúdo, utilizando-se a seguinte seqüência:  

- Leitura cuidadosa das atas selecionadas; 

- Desmembramento das atas por temas debatidos. Neste momento todos os temas 

foram copiados e colocados segundo a data das reuniões. Não houve exclusão de nenhum 

tema; 

- Cada tema foi então lido separadamente – identificando-se o contexto, os argumentos 

apresentados, a decisão tomada, os encaminhamentos e evolução. Esta ação foi denominada 

de processo de tomada de decisão do Conselho. Foi ainda criado um espaço para que o 

pesquisador pudesse fazer alguma anotação (sobre os dados) caso julgasse necessário; 

- Codificação e conceituação. A etapa seguinte consistiu na codificação de cada tema 

segundo a noção teórica, categoria e conceito a qual cada sub-tema estava vinculado. Nesta 

fase, a categoria ainda emergia indutivamente, enquanto o conceito foi denominado segundo a 

classificação já existente, e encontrada na literatura. Como se percebe, neste momento houve 

também a análise dedutiva; 

- Na análise dedutiva propriamente dita - identificados os conceitos, buscou-se a 

relação dos mesmos com os princípios da promoção da saúde. Neste momento, constatou-se 

que não seria possível desvincular a análise dos conceitos e os princípios do SUS. Desta 

forma, optou-se por incluí-los no estudo.  

- Finalmente partiu-se para as inferências e interpretações, levando em conta a 

bibliografia referenciada, o contexto do estudo e a experiência do pesquisador. 
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4.3 PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

 

 

Antes de iniciar o estudo o projeto foi encaminhado à Comissão de Ética em Pesquisa 

da UNIVALI, com um oficio esclarecendo que fazia parte de um Projeto maior conforme 

mencionado anteriormente (Anexo 01).  

Após sua aprovação o mesmo foi  encaminhado ao Conselho Municipal de Saúde para 

que o mesmo fosse analisado e aprovado. 

O Termo de compromisso (Apêndice A) informa que os dados coletados seriam 

somente para fins deste estudo e possível divulgação científica, através de resumo, artigo, 

livro ou capítulo de livro e que os resultados serão retornados às Instituições, apresentando-os 

aos seus representantes legais. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 AS REUNIÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

As reuniões do Conselho ocorreram em espaços diversos como Prefeitura Municipal, 

Câmara de Vereadores e, excepcionalmente,  no hospital local e universidade. Geralmente as 

reuniões ordinárias aconteciam na Prefeitura, enquanto as extraordinárias, que analisavam as 

prestações de conta trimestrais e anuais, eram feitas na Câmara de Vereadores.  

No que diz respeito à composição dos Conselhos, o Regimento Interno do Conselho 

Municipal De Saúde Itajaí (anexo 02), define que deve haver paridade entre o número de 

usuários, presentes no Conselho, e os demais segmentos, ou seja, 50% dos representantes do 

Conselho são usuários e os demais segmentos são distribuídos entre os 50% restantes.  

 O Conselho Municipal de Saúde de Itajaí, possui 28 membros, distribuídos da 

seguinte  forma: 

– usuários: 13 representantes titulares e 13 suplentes eleitos em Fóruns específicos, 

das representações das Entidades da Sociedade Civil, legalmente registradas: Centros 

Comunitários, Associações de Moradores, Entidades Religiosas como Pastorais com 

representatividade paroquial, Associações de Portadores de Patologias e Sindicatos atuantes 

no Município de Itajaí.  

– governo: 4 representantes governamentais titulares e quatro (4) suplentes, indicados 

pelo chefe do Executivo Municipal, sendo o titular da Secretaria Municipal de Saúde  membro 

nato do COMUSA; 

– prestadores de serviços: 3 representantes titulares e 3 suplentes eleitos em Fóruns 

específicos, das representações de Hospitais Públicos, Laboratórios, Clínicas e Hospitais 

Privados conveniados pelo SUS no município; 

– profissionais de saúde: 6 representantes titulares e 6 suplentes eleitos em Fóruns 

específicos de Saúde, que prestam seus serviços em unidades de Saúde instaladas no 

Município. Os representantes dos Profissionais de Saúde são indicados pelas Entidades 

Municipais legalmente registradas das diversas categorias, ou, na falta destas, pelas Entidades 

de caráter Regional ou Estadual, tais como: Associações, Sindicatos de Profissionais ou 

Conselhos Profissionais; 

– conselhos locais: 2 representantes, sendo 1 titular e 1 suplente, na representação dos 
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profissionais de saúde; 1 titular e 1 suplente para a representação dos usuários.  

Fizeram parte de algumas reuniões pessoas não integrantes do conselho, com a finalidade de 

prestar esclarecimento sobre o tema que estava sendo debatido, como, por exemplo,  

representantes dos serviços de saúde, autoridades, como o Prefeito, vereadores, estudantes, 

professores.  

A maioria das reuniões aconteceu conforme previsto no regimento, ou seja, uma 

reunião mensal, sendo que nas atas analisadas houve referência a apenas duas reuniões 

suspensas por falta de quorum. 

Do ponto de vista organizacional, é visível o crescimento do Conselho conforme se 

verifica durante o período da análise das atas. Nota-se que no primeiro período, a forma como 

eram discutidos os credenciamentos expressavam uma ação mecânica e pouco esclarecedora, 

dificultando a apreciação/discussão/aprovação pelos conselheiros. Contudo, com o passar do 

tempo, houve melhorias decorrentes da capacitação de comissões e agentes especializados na 

área contábil, resultando assim, em parecer analisado criticamente, possibilitando 

deliberações e decisões mais rápidas e eficientes. 

Segundo consta nas atas, às reuniões tinham uma extensa agenda, sendo que diversos 

pontos de pauta eram debatidos exaustivamente. O debate a seguir, extraído de uma ata ilustra 

esta questão. 

Abriu-se a reunião com o primeiro ponto de pauta: Solicitação de Credenciamento 
da Alta Complexidade em Cirurgia Cardíaca, Radiologia Intervencionista, Cirurgia 
Endovascular Extracardíaca e 5 leitos específicos para UTI Coronariana, pelo 
Hospital A . O Conselheiro A  leu o parecer emitido pela comissão, sendo favorável 
ao credenciamento. 
Seguindo com pauta a Conselheira B, explana sobre a solicitação de credenciamento 
citando todas as propostas que constam nos pareceres emitidos, informando que toda 
a documentação segue para o Estado onde a Comissão Intergestora Bipartite 
analisará a solicitação. 
A Senhora C questiona quanto a existência do enfermeiro especializado. A Senhora 
B explica que o Estado após o credenciamento, segundo  previsto na Portaria, um 
prazo de quatro anos para contratação do profissional especializado. O Conselheiro 
D comenta que o Estado está bastante generoso, uma vez que a especialização 
conclui-se em no máximo dois anos. 
A Conselheira E questiona sobre o numero de leitos que serão disponibilizados para 
atendimento ao Sistema Único de Saúde. B  esclarece que  já possuímos 20 leitos 
credenciados para UTI geral e, estão solicitando mais 05 leitos para UTI 
Coronariana. O Conselheiro D pergunta qual será a capacidade do ambulatório? 
Senhora B responde que essa informação ela terá após o credenciamento, pois o 
Estado é que determinará os números de procedimentos, qual a abrangência para 
atendimento e outros dados. 
O Conselheiro D questiona sobre os exames que necessitam ser realizados como 
teste ergométrico, ecocardiodoppler, holter, enfim. A Conselheira B informa que 
serão oferecidos até o final do mês, trinta testes ergométricos e sete holter, 
mensalmente, antes do credenciamento. Com o Credenciamento o ecocardiograma 
será realizado conforme determinado pelo Estado. 
O Conselheiro D comenta que conhece a estrutura do serviço instalado e testemunha 
a todos que é de excelente qualidade, dando os parabéns para a representante do 
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Hospital. A Presidente F  pergunta ao Conselheiro D se através do conhecimento 
dele enquanto médico, esse credenciamento irá sanar as necessidades do Município 
nesta área. O Conselheiro responde que não, porém irá amenizar bastante, não 
havendo talvez necessidade de enviar usuários ao Hospital B outros hospitais. Os 
exames que serão oferecidos aqui dá mais tranqüilidade aos pacientes da região. 
Porém há poucos serviços como este sendo oferecidos a comunidade pelo SUS.  
O Conselheiro G questiona como na ausência desse enfermeiro no serviço a 
necessidade será sanada.  A conselheira B responde que a enfermeira coordenadora 
suprirá a necessidade, com o acompanhamento do profissional médico. 
 A Presidente F solicita a representante B, que após o credenciamento o Hospital A 
comprometa-se em apresentar ao Conselho o funcionamento do serviço, juntamente 
com o UNACOM, os dados que hoje não podem ser definidos. 
 O Conselheiro G tem preocupação quanto ao teto financeiro no serviço. Foi 
explicado que há teto para tratamento eletivo, e para urgência e emergência o 
serviço é extra-teto. 
A Conselheira I  diz que os pacientes que são encaminhados ao Hospital B não 
recebem bom tratamento, pois ela conhece muitos pacientes que vieram de lá com 
queimaduras graves. A Conselheira J comenta que conhece pacientes que fizeram 
tratamento lá e não houve problemas. O Conselheiro D informa que os pacientes 
renais necessitam realizar cateterismo prévio, e são encaminhados ao Hospital B. 
Com o Credenciamento a situação irá melhorar bastante. Após a discussão, foi feita 
a proposta de encaminhar notificação do atendimento do Hospital B a secretaria de 
saúde do Município, para resolução do problema. 
A proposta de Credenciamento de Alta Complexidade em Cirurgia Cardíaca, 
Radiologia Intervencionista, Cirurgia Endovascular Extracardíaca e 5 leitos 
específicos para UTI Coronariana do Hospital A, foi colocada em votação e 
aprovada com dezenove votos a favor e uma abstenção.Conselho da Saúde, maio  de 
2006. 

 
 

Ao Conselho Municipal de Saúde de Itajaí como órgão deliberativo, compete decidir 

sobre políticas públicas do município, segundo expresso na legislação e disposto na 

Constituição de 1988; pelas Leis Federais de nº. 8.080 de 19 de setembro de 1.990 e nº. 8.142 

de 28 de dezembro de 1.990;  e pelas Leis Municipais nº. 2.634 de 12 de agosto de 1991 e nº. 

4.376 de 24 de agosto de 2005. O Conselho Municipal de Saúde – COMUSA é um órgão 

superior de instância colegiada, deliberativa, normativa, fiscalizadora e de natureza 

permanente do Sistema Único de Saúde, vinculado ao órgão da administração pública 

municipal responsável pela coordenação da política de saúde. 

O  Conselho de Saúde tem, de acordo com a legislação, amplos poderes para sugerir, 

verificar, fiscalizar, atuar, deliberar sobre as ações do município e principalmente, da 

Secretária de Saúde sobre as ações de assistência à saúde.  

A análise dos dados evidencia que o Conselho Municipal de Saúde, em cumprimento 

as disposições do  regimento interno, no período examinado,  tomou decisões, na maioria das 

vezes sobre credenciamento de serviços de atenção básica à saúde, média e alta 

complexidade; seguidas das ações fiscalizadoras, principalmente sobre questões relacionadas 

a prestação de contas e, menos frequentemente, decisões sobre normatização do próprio 

Conselho. 
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No que se refere aos encaminhamentos dados ás decisões do Conselho, as atas fazem 

poucas referências, observando-se apenas um encaminhamento à  Procuradoria do Município. 

As atas revelam ainda, problemas e dificuldades enfrentadas pelos conselheiros nas 

reuniões, como o excesso de demandas, levando a pautas extensas e também, causadas pela a 

inexistência de protocolos facilitadores de análise das solicitações de credenciamento dos 

serviços. Um aspecto que não foi possível ser identificado nas atas, relaciona-se à presença 

dos representantes nas reuniões, pois as mesmas não continham assinatura no final ou lista de 

presença. Por outro lado, é preciso ressaltar os aspectos positivos quanto ao funcionamento  

do Conselho tais como: a eleição democrática do presidente; o debate dos assuntos 

possibilitando a apresentação de diferentes pontos de vista; as decisões  tomadas através de  

votação aberta e democrática; a gestão interna do Conselho evidenciando  organização e   

dinamicidade das reuniões, o que em parte talvez seja decorrente da trajetória histórica do 

Conselho.  

 

 

5.2 TEMAS E SUB-TEMAS EMERGENTES DAS ATAS DO CONSELHO MUNICIPAL 

DE SAÚDE, NO PERÍODO 2005 E 2006. 

 

 

Da análise dos dados, originaram-se três temas, os quais apresentamos na seqüência: 

CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS, GESTÃO DE SAÚDE, AUTO-GESTÃO E 

REGULAÇÃO DO CONSELHO , que passamos a descrever a seguir. No item subseqüente 

faremos a discussão referente a estas categorias. 

 

  

5.2.1 Credenciamento de Serviços 

 

 

O CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS  é conceituado como uma declaração 

autorizando e possibilitando o reconhecimento formal de que uma organização ou pessoa é 

competente para desenvolver tarefas específicas (CAMPOS, 2004). 

O Regimento Interno do Conselho de Saúde, no Capitulo II – no parágrafo décimo, 

atribui ao Conselho a função de deliberar sobre diretrizes e critérios operacionais relativos à 

localização e ao tipo de unidades prestadoras de serviços de saúde públicos e privados, no 
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âmbito do SUS, dentro de seus eixos e princípios norteadores. Os parágrafos décimo quinto e 

décimo sexto mostram que é de competência do Conselho, estabelecer as diretrizes para a 

participação complementar do setor privado contratado ou conveniado no SUS e também 

deliberar sobre contratos e convênios, conforme as diretrizes nacional, estadual e municipal, 

assim como também credenciamentos, re-credenciamentos e registros.  

O Quadro 1 (um) apresenta o tema credenciamento dos serviços de saúde e seus sub-

temas, segundo a área de complexidade de serviços e demanda ou abrangência das decisões :  

 

Quadro 1 - Credenciamento de serviços  segundo a complexidade e demanda/abrangência- 
Itajaí/SC, 2005-2006. 

 
CREDENCIAMNTO COMPLEXIDADE DEMANDA OU ABRANGÊNCIA 

Serviço de saúde - criação de um distrito 
docente assistencial 

Atenção Básica 
Duas áreas do PSF do município de Itajaí 
/ alunos do Centro de Ciências da Saúde 

Serviços - proposta de lançamento de edital 
de credenciamento visando encontrar uma 
entidade que possa realizar convênio e 
implantar o serviço disponibilizando 
número de profissionais e estrutura 
suficiente para realização do programa de 
homeopatia. 

Atenção Básica AMFRI 

 Implantação do Centro de Audiologia 
Média 

Complexidade 
Vale do Itajaí 

Serviço de Saúde - Pró-Citologia Clínica e 
Anatomia Patológica 

Média 
Complexidade 

Sem demanda reprimida 

Serviço de saúde (consultas diagnose para  
serviços oftalmológicos) 

Média 
Complexidade 

AMFRI 

Serviço de  Saúde (Centro de Atenção 
Psico-Social de Álcool e Drogas – CAPSad) 

Média 
Complexidade 

AMFRI 

Serviço de Saúde (Credenciamento do 
laboratório de patologias humanas). 

Média 
Complexidade 

Itajaí 

Serviço de Saúde - biopsia guiada por ultra-
sonografia trans-retal, estudo urodinâmico e 
procedimentos urológicos ambulatoriais. 

Média 
Complexidade 

AMFRI 

Serviço de  saúde - cirurgia vascular Alta Complexidade AMFRI 
Serviço de  saúde - ressonância magnética Alta Complexidade AMFRI 

Serviço de saúde - hospital no sistema 
estadual de referência hospitalar em 
atendimento de urgência/ emergência como 
hospital tipo I 

Alta Complexidade 

Comunidade terá atendimento de 
urgência/ emergência no hospital tipo I, 
especializado em pediatria e alta 
complexidade, em neurologia,   além de 
passar a ser  referência no atendimento a 
pacientes pediátricos com HIV/AIDS, 
(síndrome da imunodeficiência adquirida) 

Serviço de  Saúde -Clínica de Medicina 
Nuclear CINTIVALI 

Alta Complexidade AMFRI 

Serviço de saúde (cirurgia cardíaca, 
radiologia intervencionista, cirurgia 
endovascular extracardíaca e 5 leitos 
específicos para UTI coronariana) 

Alta Complexidade AMFRI 

Credenciamento de serviços de saúde -
UNACON- Unidade de Alta complexidade 
em Oncologia 

Alta Complexidade AMFRI 
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Conforme Ministério da Saúde (2000) a Atenção à Saúde envolve o cuidado com a 

pessoa, incluindo ações de promoção, prevenção, reabilitação e tratamento às doenças. Assim 

sendo, existem alguns níveis de atenção que são ordenados da seguinte forma: 1- Atenção 

Básica à Saúde: de acordo com o modelo adotado pelo SUS, é o primeiro ponto de contato 

inicial dos usuários com o sistema, através das especialidades básicas na Atenção à Saúde, 

que são: clínica médica, pediatria, obstetrícia, ginecologia, inclusive as emergências, 

referentes a essas áreas; 2 - Média Complexidade: compõe-se de ações e serviços que 

atendam os problemas de saúde ou agravos da população, por meio de clinicas e profissionais 

especializados, utilizando-se do uso de recursos tecnológicos e de apoio diagnóstico 

terapêutico; 3 - Alta Complexidade: que implica em  alta tecnologia e alto custo, objetivando 

acesso de serviços especializados à população como: assistência ao paciente portador de 

doenças renal crônica, assistência a pacientes oncológicos, cirurgia e procedimento 

cardiológico, assistência traumato-ortopédica, entre outros.  

Este modelo organizacional foi proposto para possibilitar uma melhor programação e 

planejamento das ações e serviços de saúde. Dentro das diretrizes colocadas pelo Ministério 

da Saúde, nenhum nível de atenção deve ter maior relevância que o outro, já que o 

atendimento à pessoa deve ser feito de maneira integral. Mas, é preciso levar em conta que a 

política do SUS e dos municípios é ter a atenção básica operando com condições plenas e 

eficazes de uso. 

Dos Credenciamentos apontados no Quadro 1 (um), quanto ao seu grau de 

complexidade,  no caso do Conselho de Saúde de Itajaí, dois se referem a atenção básica, seis 

a média complexidade e seis a alta complexidade.  

O Quadro 1  (um) mostra  ainda, que os serviços de média e alta complexidade, 

analisados pelo Conselho, se referem- a clinicas diagnósticas e anatopatológicas, medicina 

nuclear, cirurgia cardíaca, entre outros.  

 

 
5.2.2 Gestão da Saúde  

 
 

O segundo tema denominado GESTÃO DA SAÚDE inclui os sub-temas: Gestão de 

Serviços Financeiros, Gestão de Recursos Humanos e Gestão de Serviços de Saúde. 

Para efeito de entendimento, no Sistema Único de Saúde, Gestão é conceituada como 

a atividade e responsabilidade de comandar um sistema de saúde (municipal, estadual ou 

nacional) exercendo as funções de coordenação, articulação, negociação, planejamento, 
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acompanhamento, controle, avaliação e auditoria. Articula-se com entidades a fim de  que o 

SUS seja implantado e funcione adequadamente dentro das diretrizes doutrinárias, da lógica 

organizacional e seja operacionalizado dentro dos princípios gestores programar, executar e 

avaliar as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Isto significa que o município 

é o primeiro e o maior responsável pelas ações de saúde para a população (BRASIL, 2003) . 

 

 
5.2.2.1 Gestão de Recursos Financeiros 

 
 

No contexto da organização, o quadro 2 (dois)  apresenta o sub-tema Gestão de 

Recursos Financeiros.  

 

Quadro 2 - Sub-tema gestão de recursos financeiros, segundo o contexto, categoria, demanda 
ou área de abrangência - Itajaí/SC, 2005-2006. 
 

Contexto Categoria 
Demanda ou área de 

Abrangência 

Prestação de contas do ano 2003-2004 
Apreciação da gestão do 

fundo municipal de 
saúde 

Apreciação das contas do 
governo anterior 

Consórcio sendo uma entidade jurídica de 
caráter público, negocia diretamente com o 
prestador de serviço ou compra  
medicamentos e uma série de outros itens. 

Discussão sobre 
otimização de recursos 

financeiros 
Onze municípios da AMFRI 

Lei orçamentária anual: as propostas passam 
pelo Conselho, são revisadas, feitas emendas 
necessárias e encaminhando à Câmara de 
Vereadores de Itajaí. 

Orçamento e gestão da 
secretaria de saúde 

Receita e gastos que o 
município terá no ano seguinte 

com os segmentos da saúde 

Apresentação da lei orçamentária anual da 
saúde pelo coordenador fundo municipal de 
saúde e encaminhamento para a Câmara de 
Vereadores de Itajaí 

Orçamento e gestão da 
secretaria de saúde 

Receita e gastos que o 
município terá no ano seguinte 

com os segmentos da saúde 

Discussão e esclarecimentos sobre as contas 
do quarto trimestre de 2005 

Apreciação/ aprovação 
de contas da secretaria de 

saúde 

Apreciação das contas do 
governo 

Discussão e esclarecimentos sobre as contas 
do primeiro e segundo trimestre de 2006 

Apreciação/ aprovação 
de contas da secretaria de 

saúde 

Apreciação das contas do 
governo 

 Parecer de rescisão diante da demonstração 
de irregularidade apresentada em relatório e 
implantação da rede de informática, com  
encaminhamento para a  procuradoria do 
município 

Fiscalização dos recursos 
financeiros 

Rescisão de serviço de  
informatização 

 
 

Quando a Gestão de Recursos Financeiros vincula-se a questão da saúde, o Fundo 

Municipal  é gestionado pela Secretaria de Saúde e fiscalizado pelo Conselho, sendo este o 
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órgão essencial de legitimação de gastos do setor público em relação as políticas municipais 

de saúde, pois assegura que seus recursos sejam geridos pelo setor saúde, e não pelas 

secretarias de fazenda, em caixa único, estadual ou municipal. 

Ao Conselho compete a apreciação e aprovação de contas da Secretaria de Saúde a 

cada trimestre e anualmente. Também é de sua alçada  discutir  as questões do orçamento 

anual do referido órgão, uma vez que faz referência à receita e gastos que o Município terá no 

ano seguinte com os segmentos do setor. Na aprovação do consórcio pelo Conselho, 

identifica-se a intenção de otimização de recursos públicos, o que também ocorre quando o 

Conselho rescinde o contrato com uma empresa por não cumprimento das cláusulas 

contratuais. As atas apontam que o Conselho, no seu papel de fiscalizador, mostra a força e o 

poder de decisão que o controle social possibilita. 

 

 
5.2.2.2 Gestão de Recursos Humanos 

 

 
Na continuidade, o quadro  3 (três) apresenta o sub-tema Gestão de Recursos 

Humanos.  

 

Quadro 3 - Sub-tema gestão de recursos humanos segundo contexto, categoria, demanda ou 
área de abrangência nos anos  2005 a 2006. 

 
Contexto Categoria Demanda ou área de Abrangência 

Dificuldade de atendimento em médicos de 
sobreaviso 

 Acesso 
Atendimento de emergência no hospital 

para  a população de Itajaí 
Está em tramitação na câmara de vereadores 
a proposta para  inclusão de  profissionais 
estatutários para trabalhar no programa 

saúde da família. 

Concurso para PSF 
Ampliação de rede de profissionais do 

PSF 

Contratação de novos profissionais para o 
setor de ortopedia hospitalar 

Melhora no 
atendimento 

Melhoria do atendimento no setor de 
ortopedia  hospitalar com área de 

abrangência a toda Região de Itajaí. 
 Ajuste de conduta dos horários dos 

funcionários da saúde 
Horários dos 
funcionários 

Secretaria Municipal de Itajaí 

Entregue um parecer feito por um 
conselheiro referente a política de recursos 

humanos do Município de Itajaí 

Política de recursos 
humanos 

Secretaria Municipal de Itajaí 

Explanação de um funcionário da secretaria 
de saúde,  sobre a políticas de gestão de 
recursos humanos da secretaria de saúde 

Política de recursos 
humanos 

Secretaria Municipal de Itajaí 

Autorização para  o curso de pós-graduação 
em Joinville de funcionários do Município 

de Itajaí 

Auxílio para 
formação continuada 

Funcionários e cargos comissionados da 
Secretaria de Saúde de Itajaí 
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Espera-se que o Conselho estabeleça diretrizes gerais e aprove parâmetros municipais 

quanto à política de recursos humanos para a saúde. Segundo o  quadro 3  (três) foram 

desenvolvidas pelo Conselho ações relacionadas a:  políticas de recursos humanos (2); 

contratação de pessoal para os serviços (2) ajuste de carga horária (1); liberação para pós-

graduação (1); dificuldade de atendimento pelos médicos de SUS(1).  

Os resultados indicam que a função de estabelecer diretrizes à política de recursos 

humanos para a saúde foi pouco abordada conforme as atas analisadas. A Secretaria de Saúde 

traz uma variabilidade  de assuntos no que tange a gerência de recursos humanos, questões 

estas mais relacionadas ao atendimento de serviço à população do que discussões em relação 

a seus profissionais. O Conselho de Saúde de Itajaí cumpriu seu papel no controle social em 

relação aos recursos humanos, principalmente quando da solicitação do Conselho da 

explanação de funcionário da Secretaria de Saúde de Itajaí e à apreciação do parecer de um 

conselheiro referente a política de recursos humanos do Município de Itajaí. 

 

 

5.2.2.3 Gestão de Serviços de Saúde 

  

 

Outros aspectos a verificar, são expostos pelo quadro 4 (quatro) que descreve o 

sub-tema Gestão de Serviço de Saúde. 
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Quadro 4  - Sub-tema gestão de serviço de saúde, seu contexto, categoria, demanda ou área de 
abrangência - Itajaí/SC, 2005-2006. 
 

Contexto Categoria Demanda ou área de Abrangência 

Ampliação de horários na rede de atenção 
básica 

Acesso e eqüidade 
Duas unidades básicas tiveram seus 
horários ampliados para 16 horas de 

atendimento  
Explanação sobre o programa -Centro de 

Atenção Psico-social  
Programas de Saúde  

No  mês de dezembro e janeiro, totalizaram 
de  três   mil e quinhentos   atendimentos 

Explanação  sobre os programas do serviço 
epidemiológico do Município para o 

Conselho de Saúde 
Programas de Saúde  

Abordados problemas de zoonoses e 
animais em geral no Município 

Exposição sobre  o Plano de Assistência 
Farmacêutica  

Programas de Saúde 

Levantaram-se duas questões: uma 
referente a fiscalização das farmácias 

particulares, que não tem farmacêuticos e 
outra questionando a vigilância sanitária 

Não há mais condições para atendimento 
no Pronto Socorro do hospital, sendo que 

80 % à 85 %  dos atendimentos são de 
situações ambulatoriais. 

Dificuldades de 
acesso 

AMFRI 

Informe sobre a inauguração do Centro de 
Referência da Saúde do Trabalhador 

Expansão de novos 
serviços 

Serviço que beneficiará os trabalhadores, 
priorizando os pescadores e caminhoneiros. 

Conselheiro  denuncia  uma parada cardio-
respiratória numa unidade e a falta de 

equipamentos para reanimação e demora 
do SAMU 

Recursos materiais 
e equipamentos 

Falta de equipamentos para reanimação em 
unidade básica  a demora do  SAMU 

Fiscalização do uso de equipamentos 
públicos (Raio-X) em entidades 

públicas/privadas 

Fiscalização do uso 
de equipamentos 

públicos 
AMFRI 

 

 

Conforme o Quadro 4 (quatro) os conselheiros discutiram temas relativos a 

Programas de Saúde (3), recebendo esclarecimentos sobre os objetivos, planos e metas, os 

quais foram cumpridos conforme o  projeto de implantação. Registrou-se ainda a inauguração 

do Centro de Referência da Saúde do Trabalhador (1) e também a ampliação de horários na 

Rede de Atenção Básica (1) em duas unidades. Observou-se que há dificuldades de acesso ao 

pronto socorro, pois segundo os  representantes dos hospitais,  não há mais condições para 

atendimento, havendo uma demanda reprimida. Ressaltaram ainda que 85% dos atendimentos 

foram, na verdade, de situações  que demandavam apenas atendimento ambulatorial, as quais  

poderiam ser resolvidas  em unidades básicas de saúde.  

O Conselho assumiu  sua função de órgão fiscalizador ao tratar da falta de   

equipamentos em algumas unidades de saúde, da demora no atendimento de urgência em 
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outro serviço. Ainda tratou de questões ligadas ao Raio-X, cuja  finalidade era a de ser 

instalado em uma unidade de saúde pública do município e por razões não explicitadas foi 

passado para um prestador de serviço privado.     

Quanto à área de abrangência ou demanda nos anos de 2005 e 2006, o foco das 

decisões está principalmente na gerência de questões locais.  

 

 

5.2.3 Auto - Gestão e Regulação do Conselho 

 

 

O terceiro tema identificado foi denominado AUTO-GESTÃO e REGULAÇÃO 

DE SERVIÇOS, que envolve dois  sub–temas:  Gestão Interna, Informação e Formação. 

Entende-se como auto-gestão e regulação o ato do Conselho de se auto administrar e cumprir  

o que lhe  delegam conforme  as leis e os regimentos que o regem.    

 
 

Quadro 05 – Auto-gestão e regulação segundo sub-tema categorias, contexto, categoria e 
demanda e abrangência; período 2005-2006. 

 

Sub-Tema Categorias Contexto/complexidade 
Demanda ou 
Abrangência 

Eleição interna no 
Conselho 

Discussão e votação da escolha da 
nova secretária executiva do 

Conselho 

Eleição de uma 
secretária executiva do 

Conselho 

Eleição dos conselheiros 
Revisão e ajustes  da lei que propõe  

a eleição dos conselheiros 
Eleição dos novos 

conselheiros da saúde 

Gestão interna do 
Conselho e regimento 

interno 

Formação de um grupo interino, 
para compor uma comissão que 

discutirá  as mudanças no regimento 
interno do Conselho e a eleição de 

uma  nova diretoria. 

Formação de uma nova 
diretoria do Conselho de 

saúde 

Gestão Interna  

Eleição interna no 
Conselho 

Houve a eleição dos componentes 
da mesa seguindo o novo regimento 

interno do Conselho 

Eleição da mesa diretora 
do Conselho 

Certificação de formação 
de conselheiros e 

informações para o 
Conselho 

Certificação de formação e entrega 
de material informativo das reuniões 

do COMUSA 

Os conselheiros de 
saúde 

Informações conselheiros 
Entrega de material para informação 

aos novos conselheiros 
Conselheiros de saúde 

Representação do 
Conselho em reuniões 

Escolha de dois representantes do 
Conselho para discussão sobre os 
pactos da saúde na secretaria de 

saúde 

Constatação dos 
indicadores que estão 

pactuados com o estado 
em relação a melhoria 
da saúde no município 

Informação e 
Formação 

Pesquisa sobre 
Conselhos gestores no 

Conselho de saúde 

Proposta de participação  de 
pesquisa sobre Conselhos gestores 

na cidade de Itajaí 
Conselhos Gestores 
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A AUTO-GESTÃO e REGULAÇÃO DO CONSELHO   emergiu do processo de 

eleições realizado no ano de 2006, observando-se  uma seqüência de trâmites para sua  

efetivação e consolidação. Primeiro, foi convocada uma a eleição interna para substituir  uma 

secretária que teve que retirar-se por questões pessoais. Em seguida, houve a revisão das leis 

que regem o Conselho, e,  finalmente, a formação de comissão para discutir as mudanças no 

regimento interno e a eleição de uma nova diretoria. Desta forma  cumpriu-se o  previsto  no   

regimento interno, como elaborar o Regimento Interno e outras normas de funcionamento, 

conforme o artigo X e artigo IV da Lei Municipal de nº 2634 que dispõe sobre a eleição e 

posse dos conselheiros.  

O quadro 5 (cinco) apresenta  outro sub-tema: Informação e Formação, que 

compreende a Certificação de Conselhos, Formação de Conselheiros e Informação do 

Conselho (1); Informações para os conselheiros (1); Representatividade do Conselho em 

reuniões (1); Pesquisa da UNIVALI  sobre os Conselhos Gestores (1); Discussões sobre as 

políticas públicas do Município  (1). 

O Conselho promove ações de formação continuada para seus conselheiros,  quando 

faz entrega de certificados e materiais informativos aos novos conselheiros. O Conselho 

esteve ainda aberto para uma proposta de pesquisa sobre os Conselhos Gestores de Itajaí, pela 

qual esta regimentado na sua lei de funcionamento: “etimular e apoiar a promoção de estudos 

e pesquisas sobre assuntos e temas na área de saúde pertinentes ao desenvolvimento do 

Sistema Único de Saúde (SUS)”. 

 

 

5.3 NOÇÕES  TEÓRICAS, CONCEITOS E PRINCÍPIOS QUE EMERGEM DOS  TEMAS  

E SUB-TEMAS  

 

 

Neste item serão apresentados os conceitos e princípios que emergiram dos temas, 

sub-temas e categorias. Tendo em vista o fato de  vários destes temas se repetirem nos 

diferentes quadros, optou-se por discutir somente aqueles que apresentaram  maior relevância 

ou novas dimensões dos conceitos e princípios.  

O tema CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS  e seus sub-temas geraram noções 

teóricas e conceitos  que  foram  comparados aos princípios  da Carta  de Ottawa.  
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Quadro 6 - Credenciamento: noções  teóricas/ conceitos e princípios    subjacentes; período  
2005-2006 
 

SUB-TEMA 
CONCEITOS/ 

NOÇÕES 
TEORICAS 

CARTA DE 
OTTAWA 

Credenciamento de serviço de saúde - criação de um distrito 
docente assistencial 

Intersetorialidade. 
 

Ações Multi- 
estratégicas  

 Reorientação dos 
serviços de saúde 

Credenciamento de serviço (proposta de lançamento edital de 
credenciamento visando encontrar uma entidade ou fundação, que 

possa realizar convênio e implantar o serviço disponibilizando 
número de profissionais e estrutura suficiente para realização do 

programa de homeopatia). 

Intersetorialidade. 
 

Ações Multi-
estratégicas  

Reorientação dos 
serviços de saúde 

Credenciamento no Conselho - ações intersetoriais (centro de 
audiologia- UNIVALI) 

 Intersetorialidade. 
 

Ações Multi-
estratégicas  

Criação de ambientes 
favoráveis à saúde 

Credenciamento de serviço para saúde - pró-citologia clínica e 
anatomia patológica 

Intersetorialidade. 
 

Ações Multi-
estratégicas  

Reorientação do 
serviço de saúde  

Credenciamento de serviço para saúde (consultas diagnose para  
serviços oftalmológicos) 

Intersetorialidade. 
 

Ações Multi-
estratégicas  

Reorientação do 
serviço de saúde 

Credenciamento de serviço (centro de atenção psico-social de 
álcool e drogas – capsad) 

Intersetorialidade. 
 

Ações Multi-
estratégicas  

Reorientação do 
serviço de saúde 

Credenciamento de serviço (credenciamento do    laboratório de 
patologias humanas 

Intersetorialidade. 
 

Ações Multi-
estratégicas  

Reorientação do 
serviço de saúde 

Credenciamento de serviço de saúde- biopsia guiada por ultra- 
sonografia trans-retal, estudo urodinâmico e procedimentos 

urológicos ambulatoriais. 

Intersetorialidade. 
 

Ações Multi-
estratégicas  

Reorientação do 
serviço de saúde 

Credenciamento de um serviço - cirurgia vascular 

Intersetorialidade. 
 

Ações Multi-
estratégicas  

Criação de ambientes 
favoráveis à saúde 

Credenciamento de serviço (ressonância magnética) 

Intersetorialidade. 
 

Ações Multi-
estratégicas  

Criação de ambientes 
favoráveis à saúde 

Credenciamento de serviço para saúde- hospital no sistema 
estadual de referência hospitalar em atendimento de urgência/ 

emergência como hospital tipo I, 

Intersetorialidade. 
 

Ações Multi-
estratégicas  

Reorientação de 
serviço de saúde 

Credenciamento de de serviços (clinica de medicina nuclear- 
cintivali) 

Intersetorialidade. 
 

Ações Multi-
estratégicas  

 

Criação de ambientes 
favoráveis à saúde 

Credenciamento de de serviços (cirurgia cardíaca, radiologia 
intervencionista, cirurgia endovascular extracardíaca e 5 leitos 

específicos para uti coronariana) 

Intersetorialidade. 
 

Ações Multi-
estratégicas  

Criação de ambientes 
favoráveis à saúde 

Tentativa de credenciamento de serviços -UNACOM (unidade de 
alta complexidade em oncologia) 

Intersetorialidade. 
 

Ações Multi-
estratégicas  

Reorientação do 
serviço de saúde 
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O quadro 6 (seis) mostra os conceitos e noções teóricas que permearam as discussões  

no Conselho de Saúde  em relação ao credenciamento.  Observa-se ali o uso freqüente do 

Princípio da Complementaridade do Setor Privado, no credenciamento de serviços. O 

credenciamento, segundo Ferreira (2004) é conceituado como um organismo autorizado e dá 

reconhecimento formal de que uma organização ou pessoa é competente para desenvolver 

tarefas específicas. 

Segundo o Ministério da Saúde (Brasil, 1990) quando houver insuficiência no setor 

público, há possibilidade de contratação de serviços privados, o que pode ocorrer sob três 

condições: a celebração de contrato, conforme as normas de direito público, ou seja, interesse 

público prevalecendo sobre o particular; a instituição privada deverá estar de acordo com os 

princípios básicos e normas técnicas do SUS;  a integração dos serviços privados deverá se 

dar na mesma lógica organizativa do SUS, em termos da posição definida na rede  

regionalizada e hierarquizada dos serviços. Dentre os serviços privados, exige-se preferência 

aos serviços não lucrativos, conforme determina a Constituição. 

O Quadro 6 (seis) revela que a maior parte dos credenciamentos referem-se aos 

serviços de média e alta complexidade. Isto ainda se confirma aos analisarmos os conteúdos 

das atas examinadas: 28 indicações e aprovações de credenciamento dos mais diversos setores 

prestadores de serviços para o Sistema Único de Saúde. Os seguintes excertos de atas ilustram 

esta questão: 

 

O Presidente do Conselho interrompe a discussão chamando os conselheiros para a 
votação do credenciamento.Após conferido quórum é colocado em discussão. A 
representante do Controle e Avaliação comunica aos conselheiros que os mesmos 
estariam autorizando o caminhar do processo de Alta Complexidade. Conselho da 
Saúde, fevereiro  de 2006. 
 

No ponto de pauta sobre a proposta de credenciamento de eco-cardiograma 
bidimensional com Doppler, onde se lê que o Sistema Único de Saúde repassa 
cinqüenta reais por exame, sendo os treze reais restantes pagos com recursos 
próprios do Fundo, o correto é que o valor da tabela pago pelo Sistema Único de 
Saúde era de vinte e um reais, pagava-se cinqüenta e passará a ser pago sessenta e 
três reais, sendo  que o valor a ser pago será três vezes o valor da tabela. Conselho 
da Saúde, maio  de 2005. 
 

Passamos então a sexta proposta que é, o credenciamento de Oftalmologia do 
Hospital, sugerindo-se processo de Credenciamento Universal para os prestadores 
que aceitarem realizar todos os procedimentos, desde consultas até a diagnose, pelo 
valor constante na tabela oficial do Sistema de Informação Ambulatorial. Foi lhes 
apresentada uma  proposta de credenciamento de um pacote que incluem todos os 
procedimentos existentes na tabela.Conselho da Saúde, maio  de 2005. 
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Estes credenciamentos têm a sua apreciação por uma comissão que dá seu parecer e 

submete a votação no Conselho. Concordamos com Gerschman e Santos (2004) quando diz 

que credenciar significa abrir um leque de toda uma indústria baseada em proventos da saúde. 

De um lado, pagadores e financiadores diretos e indiretos do sistema de saúde, sejam eles, 

empregados e empregadores nos sistemas de base corporativa, a sociedade por meio de gastos 

privados ou contribuições para o sistema público e o Estado; de outro, os provedores: 

profissionais (em especial, a corporação médica) e empresários da saúde dos ramos de 

produtos (o complexo médico-industrial da saúde) e de serviços que tentam enxergar e 

aproveitar as oportunidades geradas pelo contexto, mediante a garantia de uma presença 

organizada na arena decisória. 

A preferência por credenciamentos de média e alta complexidade indica que o 

Conselho ainda prioriza decisões que reforçam o modelo biomédico. De acordo com Koifman 

(2001), o modelo biomédico incorpora tecnologias de alto custo, passando a produzir, em 

graus variáveis, efeitos colaterais, como interferência na relação médico-paciente, novos 

riscos, níveis exagerados de especialização, institucionalização dos cuidados de saúde, 

distorção na alocação de recursos no sistema de saúde e principalmente aumento nos custos 

dos serviços. 

Na perspectiva da Promoção da Saúde o setor sanitário deverá exercer um papel cada 

vez maior, de tal forma que transcenda à mera responsabilidade de proporcionar serviços 

clínicos e médicos, de média e alta complexidade, o que parece não ocorrer no Conselho 

estudado. A reorientação dos modelos de saúde proposta pela Carta de Otawa é a superação 

do modelo biomédico, que é centrado na doença como um fenômeno individual e na 

assistência  médico-curativa. Segundo Reis e  Vianna (2004) a Carta de Ottawa ampliou a 

concepção de Promoção da Saúde, incorporando a importância e o impacto dos aspectos 

sócio-econômico-político-psicocultural aos determinantes de saúde. Conceituou a 

Reorientação dos Serviços de Saúde a partir de uma visão ampla que deve ser modificada 

gradativamente com a participação dos indivíduos e a sociedade na criação de um novo 

sistema de saúde, a partir de uma definição e conquista conjunta, sempre considerando os 

serviços clínicos e de urgência. 

Em relação à reorientação do Modelo de Assistência, constatamos que no Conselho 

estudado existem poucas ações que alterem o Modelo Biomédico existente. No máximo tais  

ações se materializam através de ações preventivas.  A Prevenção, ou seja, a eliminação dos 

riscos propõe a resolutividade baseada somente na eliminação da doença. É o caso do 

Credenciamento do Serviço de Atenção Psicosocial de Álcool e Drogas (CAPSad). 
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Constatamos apenas uma iniciativa de credenciamento de um distrito Docente-Assistencial na 

Universidade local, que possui em seu horizonte as mudanças necessárias para a Reorientação 

do modelo assistencial. Conforme Ministério da Saúde (BRASIL, 2002) esta exige que se 

preste maior atenção à investigação sanitária, assim como, às mudanças na educação e 

formação profissional, objetivo da criação do Distrito. Isto poderá induzir a uma mudança na 

atitude e organização dos serviços sanitários, de forma a girarem em torno das necessidades 

do indivíduo como um todo. 

Finalmente, em relação a Reorientação do Modelo Assistencial, constata-se que em 

termos de credenciamentos o Conselho acaba por manter o status quo, ou seja, a agenda em 

relação ao que deve ser discutido neste espaço, acaba emergindo quase que exclusivamente 

das pressões externas da industria médica e não das necessidades sociais, como seria esperado 

em um modelo promocional de saúde.   

Concordamos com Gohn (2004) que os conselheiros devem ter formação e consciên-

cia crítica, para terem como meta o entendimento do processo onde se inserem; entenderem, 

por exemplo, a questão dos fundos financeiros públicos e os critérios que deveriam pautar seu 

uso para a eliminação da pobreza e das desigualdades sociais. Deste modo, o Conselho de 

Saúde, sendo uma instituição que representa e legitima a participação da população no 

controle social, deve cada vez mais desvelar e elucidar que benefícios os credenciamentos 

trazem para a saúde da população. 

Um conceito que perpassaria todos os sub-temas do quadro 6 (seis) é a 

intersetorialidade. Segundo Mendes (2006, APUD GROSSI E GUILAMELON, 2002) a 

intersetorialidade é um dos elementos centrais para a operacionalização da Atenção Primária à 

Saúde nos serviços de saúde, compreendendo a capacidade de articular os vários setores 

presentes, tanto no nível mais operacional, local onde as ações são ofertadas à população, 

quanto nos níveis regional e central, com uma dimensão mais voltada ao planejamento e com 

potencialidade de articular setores  fundamentais que podem desencadear mudanças mais 

efetivas e duradouras para o setor saúde. Nos credenciamentos analisados, evidenciou-se que 

intersetorialidade aparece de forma insignificante.  

Os encaminhamentos em relação à temática e discussões não consideram o principio 

da intersetorialidade, pois há uma conduta unilateral em relação aos serviços de saúde, com 

predominância de serviços de média e alta complexidade da área da saúde, sem que se 

considere a importância de outros setores na melhora da qualidade de vida. Desta forma, não 

percebem os problemas que estão formulados pelas demandas sociais, que precisam ser vistos 

de forma integrada, para que haja compreensão de sua globalidade.  
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Em relação à formulação e implementação de Políticas Públicas Saudáveis observou-

se que no Conselho estudado esta se concretiza de maneira débil. Ela existe  quando há 

prioridade entre políticos e dirigentes de todos os setores e em todos os níveis, com 

responsabilização pelas conseqüências das políticas sobre a saúde da população. Expressam-

se por diversas abordagens complementares, incluem legislação, medidas fiscais, taxações e 

mudanças organizacionais, entre outras, e por ações coordenadas que apontam para a 

eqüidade em saúde, distribuição mais eqüitativa da renda e políticas sociais (BUSS, 2003). 

Nota-se que a formulação de políticas neste Conselho está sempre ligada à forma de  

regulamentação e implementação de novos credenciamentos. Pouco ou quase nada é 

apresentado como formulação ou implementação de políticas públicas  para  fiscalizar e criar  

instrumentos de controle do processo de complementaridade do setor privado. 

Em relação à Criação de Ambientes Favoráveis à Saúde, constatou-se que no 

Conselho estudado existem poucas ações que alterem o modelo biomédico existente. Estas 

ações se materializam através de ações de média e alta complexidade. É preciso que todos 

trabalhem em conjunto,para a criação de um sistema de cuidados de saúde que contribua para 

a Promoção da Saúde. 

Conforme afirmam Labra e Figueiredo (2002) o controle social sobre os recursos 

públicos sempre se torna um desafio para os conselheiros, já que são inúmeras as dificuldades 

para efetivá-lo. Primeiro, porque é uma prática recente que vem substituir toda uma postura 

de submissão que trata os recursos como uma questão melindrosa e intocável, restrita à esfera 

de técnicos e administradores. Em seguida, porque os instrumentos de prestação de contas e 

de serviços ainda são muito complexos, o que dificulta a compreensão para fins de avaliação.  

Na continuidade, enfatiza-se que a partir da análise dos dados relacionados ao tema 

GESTÃO EM SAÚDE, foram evidenciados três sub-temas as quais se expõem a seguir: 

Gestão de Recursos Financeiros, Gestão de Recursos Humanos e Gestão de Serviços de 

Saúde. O Quadro 7 (sete) apresenta, a Gestão de Recursos Financeiros. 
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Quadro 7 - Gestão de recursos financeiros - noções  teóricas/ conceitos e princípios; período  
2005-2006 
  

CATEGORIA CONCEITOS CARTA DE OTTAWA 

Apreciação da gestão do fundo 
municipal de saúde 

Empoderamento 

O reforço da ação comunitária 
 
O desenvolvimento de habilidades e atitudes 
pessoais 

Discussão sobre otimização de 
recursos financeiros 

Empoderamento 

O reforço da ação comunitária 
 
O desenvolvimento de habilidades e atitudes 
pessoais 

Orçamento e gestão da secretaria de 
saúde 

Empoderamento 

O reforço da ação comunitária 
 
O desenvolvimento de habilidades e atitudes 
pessoais 

Orçamento e gestão da secretaria de 
saúde 

Empoderamento 

O reforço da ação comunitária 
 
O desenvolvimento de habilidades e atitudes 
pessoais 

Apreciação/ aprovação de contas da 
secretaria de saúde 

Empoderamento O reforço da ação comunitária 

Apreciação/ aprovação de contas da 
secretaria de saúde 

 
Empoderamento 
 

O reforço da ação comunitária 

Fiscalização dos recursos financeiros Empoderamento 
Criação de ambientes favoráveis à saúde 
Desenvolvimento de habilidades e atitudes pessoais 

 

 

O Quadro 7 (sete) identifica as noções  teóricas/conceitos e princípios referentes a   

gestão de Recursos Financeiros, no Controle Social. O Conselho Municipal de Itajaí é um 

órgão superior de instância colegiada, deliberativa, normativa, fiscalizadora e de natureza 

permanente do Sistema Único de Saúde vinculado ao Órgão da Administração Pública 

Municipal responsável pela coordenação da Política de Saúde. Verificou-se em análises feitas, 

que o Conselho da Saúde cumpre seu papel conforme descrito em seu estatuto, quanto às 

questões financeiras, pois o Conselho de Saúde tem suas ações voltadas para a fiscalização do 

Fundo Municipal de Saúde. 

O ato de fiscalizar é conceituado em ações de práticas como: supervisionar, 

acompanhar, controlar e examinar denúncias ou promover auditoria. Assim, conforme 

Carvalho (1998 apud Kleba, 2000), este ato de fiscalizar promove, através de sua 

representação no Conselho, ações concretas em que a população pode influenciar nas decisões 

sobre o destino dos recursos públicos e sobre a formulação de políticas favoráveis aos setores 

os quais representam, tendo maior controle sobre a qualidade dos serviços prestados. 

No Conselho de Saúde a ação fiscalizadora perece estar mais voltada às questões  

financeiras do Fundo Municipal de Saúde, pois sua análise é feita trimestralmente e 
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anualmente através da aprovação do Conselho  Municipal de Saúde.  

Conselheira S. afirma que “para se fiscalizar e aprovar um contrato, precisamos 

primeiro conhecê-lo, dado que a conselheira N., reforçou ao dizer que é interessante que se 

tenha clareza nos contratos” (CONSELHO  DA SAÚDE, ABRIL DE 2005) 

Para a realidade apontada, Gohn (2001) nos coloca a necessidade de se definir com 

mais precisão as competências e atribuições dos Conselhos, pois entre elas está o ato de 

fiscalizar. A Autora  diz que faltam ainda instrumentos jurídicos de apoio às suas 

deliberações, necessidade de capacitação dos conselheiros; e o fato de que os representantes 

da população têm que ter igualdade de condições para participar. Se tais limites não forem 

ultrapassados, argumenta que é possível que os Conselhos se transformem em estruturas 

burocráticas formais, subordinadas às rotinas administrativas das secretarias municipais, no 

sentido de responder aos procedimentos de aprovação de contratos e prestação de contas 

exigidos nos convênios estabelecidos com os programas estaduais e federais. 

Percebemos que o empoderamento tem relação direta com a possibilidade de discutir  

questões financeiras que se tornam dúbias no Conselho. Neste sentido, o Conselho de Saúde 

mostra-se ativo. Houve questionamentos relacionados a questões financeiras, principalmente 

em ações voltadas para pareceres de comissões de credenciamento e cumprimentos de ações 

norteadoras projetadas pelas comissões citadas nos pareceres. Questionam, às vezes, a relação 

entre convênio e credenciamento, ou seja, ficam confusos; questionam também órgãos do 

governo que têm o poder de fiscalização, questionam órgãos de ensino que têm serviços 

prestados.  

 
Outra consideração foi referente ao serviço existente, pois, não havendo demanda 
reprimida o mesmo questiona: se não estaríamos prestando um desserviço a este 
prestador já existente, pelo qual ele esta suprindo as necessidades do município. 
Levantou também que há necessidade de saber, que profissional esta fazendo a 
análise desses exames, atentando para a necessidade de ser um profissional, 
patologista. Conselho   da Saúde, maio de 2005. 
 
 

Conforme Labra e Figueiredo (2002), o controle social sobre os recursos públicos 

sempre se torna um desafio para os conselheiros, já que são inúmeras as dificuldades para 

efetivá-lo. Primeiro, porque é uma prática recente que vem substituir toda uma postura de 

submissão que trata os recursos como uma questão melindrosa e intocável, restrita à esfera de 

técnicos e administradores. Em seguida, porque os instrumentos de prestação de contas ainda 

são muito complexos, o que dificulta a compreensão para fins de avaliação. Ademais, as 

informações sobre as receitas são um domínio do gestor e certos questionamentos dentro do 

Conselho ainda são para poucos.  
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Trazando Kleba (2000) para pensar sobre esta dificuldade vislumbramos que o 

empowerment se concretiza no cotidiano das pessoas, grupos ou estruturas sociais como os 

Conselhos Gestores. É no tempo e no espaço da vida cotidiana que os indivíduos demonstram 

necessidades e potencialidades que os despertam e lhes possibilitam o crescimento de 

competências e habilidades individuais e coletivas. Porém, uma intervenção eficaz exige o 

domínio de algumas capacidades e habilidades, dentre as quais podemos citar a formulação de 

propostas, a argumentação e a negociação em defesa de seus interesses, e a articulação com 

outros grupos na perseguição de objetivos propostos e também as ações questionadoras que 

fazem parte da dinâmica do próprio Conselho, entre elas as questões financeiras do Conselho.  

O Quadro 8 (oito) identifica as concepções teóricas e princípios  relativos ao Sub-tema 

Gestão de Recursos Humanos. 

 
 
Quadro 8 - Gestão de recursos humanos - noções  teóricas/ conceitos e princípios;                 
período  2005-2006 
 

CATEGORIA CONCEITOS CARTA DE OTTAWA 
Dificuldade de atendimento  Empoderamento Reorientação dos Serviços de Saúde 

Proposta da inclusão dos  profissionais 
estatutários para trabalhar no Programa Saúde 

da Família. 
Empoderamento 

Reorientação de serviço de saúde 
 

Formulação  Implementação de 
políticas publicas saudáveis 

Contratação de novos profissionais  Empoderamento 

Reorientação de serviço de saúde 
 

Formulação  Implementação de 
políticas publicas saudáveis 

 Ajuste de conduta dos horários dos 
funcionários da saúde 

Empoderamento 

Reorientação de serviço de saúde 
 

Criação de ambientes favoráveis à 
saúde 

 
Reorientação de serviço de saúde 

Parecer realizado por um conselheiro 
referente a política de recursos humanos do 

Município de Itajaí 
Empoderamento 

Formulação e implementação de 
políticas publicas saudáveis 

Reorientação de serviço de saúde 

Explanação de um funcionário da Secretaria 
de Saúde,  sobre a política de gestão de 

recursos humanos 
Empoderamento 

Formulação e implementação de 
políticas publicas saudáveis 

 
Reorientação de serviço de saúde 

Autorização para  o curso de pós-graduação 
em Joinville  

Empoderamento 

Formulação e implementação de 
políticas publicas saudáveis 

 
Reorientação de serviço de saúde 

 

Quando tratamos do termo de Gestão de Recursos Humanos, constatamos que seu 

significado está subordinado à ótica de quem exerce alguma função de gerência,  

planejamento e educação . Este conceito absorve alguns fenômenos do mercado de trabalho – 
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emprego/desemprego, produção, renda, assalariamento, dentre outros. Não distante destes 

fenômenos, o Conselho de Saúde possui discussões sobre  o processo de gestão de recursos 

humanos. É mencionado nas atas um edital para concurso para o PSF, com intuito de ampliar 

a área de abrangência; apresentação e discussão no Conselho de Saúde sobre as políticas de 

recursos humanos,  como demonstram as referências a seguir:  

O Conselheiro aproveita e entrega documento impresso referente a política de 
recursos humanos, solicitando que sejam aceitas as propostas que constam neste 
documento. O mesmo faz breve leitura das propostas e aponta para algumas falhas 
conhecidas dos Conselheiros referente ao Funcionalismo Publico.Conselho de 
Saúde, maio 2006. 
 
O presidente do Conselho informou que está em tramitação na Câmara de 
Vereadores a proposta de que sejam incluídos profissionais estatutários para 
trabalhar no Programa Saúde da Família, e que este ano ainda, tem–se intenção de 
abrir concurso para alterar o quadro de funcionário do Programa Saúde da Família 
Conselho de Saúde, outubro 2005. 

 
 

Constatamos nos registros das atas, que a Secretaria faz a tentativa de contratação de 

novos profissionais para PSF  e alguns arranjos de horários para sanar o problema de 

atendimento em seus serviços de saúde.   Esta lógica, porém, proposta pela Secretaria de 

Saúde, de práticas  pontuais e de curta resolutividade,  pode não trazer mudanças 

significativas do modelo Biomédico.  

Diante de tais exposições, uma das questões que aparece nas atas é a necessidade da  

inclusão de profissionais estatutários para trabalhar no Programa Saúde da Família. Constata-

se aí um dos problemas vividos pelos trabalhadores de saúde: a precarização do trabalho. Por 

trabalho precarizado, podemos entender, genericamente, como condição ocupacional exercida 

sem o devido amparo das normas legais e que não garante estabilidade, benefícios e segurança 

ao trabalhador ( SANTANA, 2006). Evidentemente este é um  fator limitante para a 

Reorientação do modelo, pois esta situação gerará um trabalhador insatisfeito, inseguro e, 

provavelmente, descomprometido. 

Como resultado de um cenário de instabilidade e de mutações, que fazem par com o 

novo modelo de organização econômica, instaurado sobre bases flexíveis de funcionamento, 

são vistas profundas re-configurações no sistema ocupacional e nas relações de trabalho, 

produtoras de novos formatos de contratação e novos regimes de trabalho. 

Neste sentido, é preciso dar relevo e conceituar a Formação Permanente como “o 

conjunto de experiências teóricas/concretas que se seguem à  formação inicial e que permitem 

ao trabalhador manter, aumentar ou melhorar sua competência para que ela seja compatível 

com o desenvolvimento de suas responsabilidades”(DAVINI ,1994, p. 3). Sob esta ótica, 
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caracteriza-se a competência como atributo individual vinculado ao domínio de conhecimento 

e habilidades para a qual, sem dúvida, as ações de educação permanente poderão contribuir de 

forma valorosa para qualificação de profissionais atuantes nos serviços de saúde. 

Desta forma, vale ressaltar a preocupação da Secretaria, nas pessoas de seus gestores, 

de que haja efetivamente a formação continuada acessível a servidores pertencentes ao quadro 

de recursos humanos, como ilustra o trecho a seguir: 

 

Coordenador do fundo municipal de saúde apresentou a proposta de convite que  o 
Secretário de Saúde fez para alguns servidores  fazerem um curso de auditoria e 
gestão das contas públicas no Sistema Único de Saúde. Este é um dos únicos no 
Brasil, acontece em Joinnvile /SC. Conselho de Saúde, junho 2006. 

 

Com intuito de continuar expondo as teorias específicas e relevantes ao estudo, 

apresenta-se o Quadro 9 (nove), que enfoca a Gestão dos Serviços de Saúde. 

 
Quadro 9 - Gestão de serviços de saúde - noções  teóricas categorias, conceitos e princípios -  
período  2005-2006 
 

CATEGORIA CONCEITOS CARTA DE OTTAWA 

Ampliação de horários 
 

Universalidade 

Reorientação de serviço de saúde 
 

Formulação e implementação de políticas 
publicas saudáveis 

Abertura de espaço Universalidade 

Reorientação de serviço de saúde 
 

Formulação e implementação de políticas 
publicas saudáveis 

Programas de saúde do município- 
CAPS 

Universalidade 

Reorientação de serviço de saúde 
 

Formulação e implementação de políticas 
publicas saudáveis 

 
Criação de ambientes favoráveis à saúde 

Programas de saúde do Município- 
serviço epidemiológico 

Programas de Saúde 
do SUS 

Reorientação de serviço de saúde 
 

Criação de ambientes favoráveis à saúde 

Programas de saúde - Plano 
assistencial farmacêutico 

Programas de Saúde 
do SUS 

Reorientação de serviço de saúde 
 

Criação de ambientes favoráveis à saúde 

Dificuldades de acesso da população 
 

Universalidade 

Criação de ambientes favoráveis à saúde 
Reorientação de serviço de saúde 

 

Falta de equipamentos para 
reanimação em unidade básica  a 

demora do SAMU 
Universalidade 

Reorientação de serviço de saúde 
 
 

Criação de ambientes favoráveis à saúde 
 

Fiscalização do uso de equipamentos 
públicos ( raio x) 

Empoderamento 

Criação de ambientes favoráveis à saúde 
 

O desenvolvimento de habilidades e atitudes 
pessoais 
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O setor sanitário deve exercer um papel cada vez maior na promoção da saúde de tal 

forma que transcenda à mera responsabilidade de proporcionar serviços clínicos e médicos. A 

reorientação dos serviços sanitários exige, igualmente, que se preste maior atenção à 

investigação sanitária, assim como às mudanças na educação e formação profissional. Tudo 

isto poderá acabar produzindo mudanças na atitude e organização dos serviços sanitários, de 

forma a girarem em torno das necessidades do indivíduo como um todo (BRASIL, 2002). 

Para cumprir com este ideário que se denomina Promoção da Saúde, é necessário que 

busquemos um modelo de Gestão de Serviços de Saúde que seja o mais eficaz e eficiente 

possível. Assim, concordamos plenamente com Buss (2003) que o modelo só se materializará 

através da  superação do modelo biomédico cujo objetivo central e tão somente é a cura da 

doença, como um fenômeno individual como foco essencial da intervenção. 

Em relação a Reorientação do Modelo de Assistência e Gestão de Serviço de Saúde, 

constatamos que no Conselho estudado existem poucas ações que alterem o Modelo 

Biomédico existente. Dentre os registros encontrados, no máximo, aquelas preventivas.  

No Conselho da Saúde, por exemplo, há discussão e  preocupação sobre o alto índice 

de pessoas infectadas com  a dengue e  abordagens sobre doenças provocadas por zoonoses. 

“Houve explanação e foi abordado casos de Zoonoses e animais em geral: A doença  

que mais se  notifica é mordedura canina;  bicho de pé geográfico” (CONSELHO DA 

SAÚDE, maio de 2006). 

O que pudemos observar é que a discussão não ultrapassa o modelo centrado na 

doença, mesmo quando se refere à prevenção. Concordamos com Buss (2003) que há um 

ponto crítico em todo o debate: é a linha divisória entre a Promoção da Saúde e a Prevenção 

de Doenças. A prevenção, diferente da promoção, orienta-se mais às ações de detecção, 

controle e enfraquecimento dos fatores de risco ou fatores causais de grupos de enfermidades, 

ou de uma enfermidade específica. Seu foco é a doença e os mecanismos para atacá-la, 

mediante o impacto sobre os fatores mais íntimos que a geram ou precipitam (CZERESNIA, 

2003). Como dito anteriormente as estratégias de promoção enfatizam a transformação das 

condições de vida e de trabalho que asseguram a estrutura subjacente aos problemas de saúde, 

demandando uma abordagem intersetorial (TERRIS, 1990, apud CZERESNIA, 2003). 

Em discussões pontuais encontramos algumas falas em que observamos  preocupações 

do Conselho em relação a ações que levariam à Reorientação do Modelo Assistencial; são 

registros  sobre Programas de Saúde do Município; Ampliação de horários de atendimento; o 

aumento de Equipes de Saúde da Família, Implantação e o treinamento da prática de Do-In 

junto  aos funcionários e ao público em geral.  
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O Programa de Saúde da Família, que somavam  dezesseis equipes, já aumentou o 
seu numero e até o final do ano a meta é alcançar trinta e duas equipes. Conselho da 
Saúde, junho de 2005. 

Foi implantado o treinamento da prática do DO-IN, a fim de que os funcionários 
exerçam esta prática entre os mesmos e no tratamento ao público. Conselho da 
Saúde, junho de 2005. 

Numa observação mais atenta, concordamos com Becker (2001) quando afirma que o 

Programa de Saúde da Família pode ser compreendido justamente como produto do 

desenvolvimento dos conceitos e práticas da Promoção da Saúde nos últimos 20 anos. Essa 

concepção define  ações eminentemente intersetoriais, agindo nos determinantes gerais da 

saúde e da qualidade de vida. Cada setor (aqui se incluem educação, geração de trabalho e 

renda, habitação, lazer e cultura, transportes, meio ambiente, assistência social, etc.) deverá 

ter as suas estratégias de atuação, coordenadas pelas chamadas "políticas saudáveis".  

Neste sentido, entendemos que as ações que vêm sendo implementadas pela Secretaria 

de Saúde, através do incremento do Programa de Saúde da Família se relacionam às Políticas 

Públicas Saudáveis na medida em que reforçam o modelo assistencial integral, pois tal 

Programa pretende interferir nos determinantes de saúde e de qualidade de vida. Por outro 

lado, as práticas de Do-in são, em essência, voltadas à compreensão da saúde/doença como 

resultante da vida cotidiana, o que suscita uma intervenção corporal mais integral.  

Constatamos ainda, uma preocupação dos conselheiros com a humanização da 

assistência, o que é parte integrante de uma assistência que se pretenda integral. Localizamos 

alguns registros que dão uma conotação de relevante sobre os problemas encontrados na 

assistência, como se vê a seguir: 

 

O Senhor representante lembra que o profissional médico tem quinze minutos para 
atender cada paciente e, que da maneira que está organizado o pronto socorro é 
impossível atender o paciente no tempo estipulado pelo Ministério, ficando o 
profissional do pronto socorro exposto ao risco do diagnóstico errado. Conselho da 
Saúde, fevereiro de 2005, ata extraordinária. 
 

                        O  representante  comenta  que o profissional tem o tempo muito curto para o 
atendimento do paciente (quinze minutos) tempo este estipulado pelo ministério 
sendo exposto a diagnostico errado. Conselho da Saúde, fevereiro de 2005. 

 

Conforme Gerschman e Santos (2004) fica evidente que na contramão das propostas 

universalizantes do SUS, vem se acentuando uma tendência à segmentação de clientelas 

segundo lógicas de mercado (poder de compra), com diferenciações não só da qualidade 

quanto do tipo de serviço de saúde disponível como os hospitais locais prestadores de 

serviços. No setor público, incorporado como circuito inferior de consumo no mercado de 
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serviços de saúde, verifica-se não só uma diferenciação negativa na qualidade dos serviços, 

como um aumento da restrição do acesso a produtos de maior complexidade, reforçada pelo 

padrão de especializações das ofertas de serviços pelos setores público e privado.  

Contrapondo a essa lógica de mercado, vimos que no  Conselho de Saúde  há 

discussões e contestações do tipo de serviço que esta sendo prestado à população. É através 

deste elemento fiscalizador que se tem o controle social através do Conselho, propiciando 

desta forma, o oferecimento de serviços de melhor qualidade e sem restrição de acesso aos 

serviços. 

No Conselho estudado, observamos discussões  em direção ao acesso a um  modelo de 

assistência mais próximo das necessidades da população. Presenciamos a valorização pelos 

conselheiros de estruturas físicas para o melhor atendimento, através da locação de imóveis; 

método para minimizar as filas existentes em uma policlínica central; expansão dos horários 

de atendimento em algumas unidades básicas de saúde, o que denota uma preocupação em 

modificar o processo de trabalho com vistas à melhoria da qualidade do atendimento, como 

demonstram as referências a seguir:  

 
O Secretário (Presidente do Conselho) informou que as Unidades de Saúde do bairro 
Cordeiros e da Itaipava já se encontram abertas de segunda a sexta até as vinte e 
duas horas atendendo em regime de ambulatório, priorizando o trabalhador que não 
teria tempo de procurar a unidade de saúde no horário comercial. Conselho da 
Saúde, maio de 2005. 
 
O Conselheiro  informa sobre a futura inauguração do Centro de Referência da 
Saúde do Trabalhador (CEREST), que beneficiara os trabalhadores, priorizando os 
pescadores e caminhoneiros para inicio do atendimento.Conselho da Saúde, maio 
de 2005.  

 
Como foi assinalado anteriormente, as estratégias de promoção enfatizam a 

transformação das condições de vida e de trabalho que conformam a estrutura subjacente aos 

problemas de saúde, demandando uma abordagem intersetorial (TERRIS, 1990, apud 

CZERESNIA, 2003).  

Contudo, apesar das tentativas de qualificar a assistência, notam-se inúmeros 

problemas constatados e referenciados, principalmente pelo Conselho de Saúde no início da 

nova gestão governamental (em 2005), como por exemplo: filas no Pronto Socorro do 

hospital do município; falta de informação que leva o usuário a procurar o hospital em busca 

de resolutividade, não buscando primeiramente  as unidades básicas de saúde, que seriam a 

porta de entrada do Sistema de Saúde;  espera de mais de um ano para realização de alguns 

exames; a falta de medicamentos em unidades básicas de saúde; falta de leitos no hospital da 

região.  
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A conselheira apresenta queixa da falta de medicamentos em algumas Unidades de 
Saúde e do atendimento na Secretaria Municipal de Saúde pelo telefone, onde se 
perde muito tempo, outra conselheira a queixa.  O Presidente do Conselho informou 
que as melhorias dos serviços virão em breve, pois haviam muitos serviços 
pendentes, os quais estão sendo colocados em dia. Conselho da Saúde, Fevereiro 
de 2005. 
 
O Senhor representante do hospital fala sobre a hierarquização do sistema de Saúde 
pois existem as Unidades Básicas de Saúde onde o paciente deveria ser atendido 
primeiro e não necessariamente  ir ao pronto socorro do Hospital.Conselho da 
Saúde, Fevereiro de 2005. 
 
Os Conselheiros apontam as dificuldades, na realização de exames de alta 
complexidade, que apesar dos esforços ainda há longas filas na espera da realização 
de tais exames, lembra ainda que a idéia é investir em atendimento básico.Conselho 
da Saúde, Junho de 2006. 

 
 

Os dados demonstram que  a  questão da Reorientação do Modelo Assistencial ainda 

esta longe de cumprir com os requisitos mínimos, embora registremos como positiva a 

existência de alguma preocupação por parte dos conselheiros em melhorar a assistência, mas 

em nenhum momento constatamos a consciência da necessidade de busca de um novo modelo 

de saúde, mais próximo do ideário da Promoção da Saúde. 

A proposta que se discute aqui sugere considerar ainda, o Quadro 10 (dez) que 

identifica o tema AUTO-GESTÃO e REGULAÇÃO DE SERVIÇOS, que envolve dois  

sub–temas:  Gestão Interna, Informação e Formação 
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Quadro 10 -  Auto-gestão e regulação de serviços - noções  teóricas/ categorias  conceitos e 
princípios; período 2005-2006 
 

SUB-TEMA CATEGORIA CONCEITOS CARTA DE OTTAWA 

Eleição Interna no 
Conselho 

Empoderamento 
 

Participação 

Criação de ambientes favoráveis à saúde 
 

Desenvolvimento de habilidades e 
atitudes pessoais 

Eleição dos 
Conselheiros 

Empoderamento 
 

Participação 

Criação de ambientes favoráveis à saúde 
 

Desenvolvimento de habilidades e 
atitudes pessoais 

Gestão Interna do 
Conselho e Regimento 

Interno 

Empoderamento 
 
 

Participação 

Criação de ambientes favoráveis à saúde 
 

Desenvolvimento de habilidades e 
atitudes pessoais 

Gestão Interna 

Eleição Interna No 
Conselho 

Empoderamento 
 

Participação 
 

Criação de ambientes favoráveis à saúde 
 

Desenvolvimento de habilidades e 
atitudes pessoais 

Certificação de 
Formação de 

Conselheiros e 
Informação do 

Conselho 

Empoderamento 
 

Formação em 
Saúde 

Criação de ambientes favoráveis à saúde 
 

Desenvolvimento de habilidades e 
atitudes pessoais 

Informações 
Conselheiros 

Empoderamento 
 

Formação em 
Saúde 

Criação de ambientes favoráveis à saúde 
 

Desenvolvimento de habilidades e 
atitudes pessoais 

Representatividade do 
Conselho em Reuniões 

Empoderamento 
Representatividade 

Criação de ambientes favoráveis à saúde 
 

Desenvolvimento de habilidades e 
atitudes pessoais 

Informações/ 
Formação 

Pesquisa Sobre 
Conselhos Gestores no 

Conselho de Saúde 

 
Empoderamento 

 

Criação de ambientes favoráveis à saúde 
 

Desenvolvimento de habilidades e 
atitudes pessoais 

 
 

Dentro da ótica do trabalho social, a promoção de um processo de empowerment 

objetiva a equidade e a democratização do processo participativo nas decisões sócio-políticas, 

mas também uma utilização mais eficaz dos recursos disponíveis (KLEBA, 2000). Stark 

(1996 apud KLEBA, 2000) defende que as pessoas e as comunidades devem ter a capacidade 

e as competências necessárias para tomar decisões com base numa reflexão crítica e com um 

maior conhecimento sobre os recursos disponíveis de seu meio sócio-ambiental, "os quais 

possam conduzir ao desenvolvimento pessoal e à melhoria da qualidade de vida".  A analise 

dos registros das atas das reuniões realizadas pelo Conselho de Saúde permite visualizar 

aspectos  positivos quanto à sua dinâmica participativa e de certa maneira um processo de 
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empoderamento, demonstrado pelo processo de organização e funcionamento deste Conselho. 

Por exemplo, constatamos a efetividade do seu regimento, pois  todos os pontos em relação a 

representação dos conselheiros são devidamente respeitados.  

Concordamos com Demantova (2003) que a não operacionalização plena dos 

Conselhos pode ocorrer pela falta de tradição participativa da sociedade civil em canais de 

gestão dos negócios públicos ou em virtude da curta trajetória de vida de alguns Conselhos, 

portanto, em decorrência da falta de exercício prático e do desconhecimento pela maioria da 

população de suas possibilidades e também dos conselheiros. Em nosso caso observamos que 

o Conselho de  Saúde possui já uma certa maturidade e organização, talvez  por  fazer parte 

do processo histórico de implantação do luta democrática no SUS e  ter sido fundado logo no 

início de organização dos Conselhos gestores de saúde no Brasil, tendo sido um dos primeiros 

a ser implantado. Esta construção histórica pode ter ajudado a sua melhor estruturação. 

Conforme Labra e Figueiredo (2002), a Carta Magna incorporou a Participação do 

Cidadão em dispositivos que contemplam a participação direta e indireta do povo nas decisões 

de governo mediante o referendo, noções de iniciativa popular e integração da sociedade civil 

organizada a instâncias de elaboração das políticas. Entendemos que a definição de 

participação social vem carregada de idealidade e é o próprio Ministério da Saúde (Brasil, 

2003) que admite que embora esteja prevista em lei, a participação social é um processo, em 

permanente construção, computando avanços e recuos. 

O Conselho possui avanços no que tange à qualificação e à participação de seus 

integrantes. Exemplo disto são a busca de discutir e colocar  em prática o que está 

determinado em sua Lei específica e Regimento,  eleições democráticas para as diversas 

cadeiras de representação e a possibilidade de eleição do Presidente (que deixou de ser 

obrigatoriamente a  figura do Secretário de Saúde). 

 Teixeira (2002) coloca alguns pontos importantes para funcionamento dos Conselhos 

que é o fornecimento regular de informações pelas secretarias municipais, (a capacidade que 

os segmentos sociais têm em interferir na dinâmica do funcionamento dos Conselhos e na 

gestão das políticas sociais, depende desse acesso) e outros mecanismos de acompanhamento 

e divulgação das decisões (como publicações das deliberações em Diário Oficial, realização 

de audiências públicas abertas à sociedade, entre outros). 

Sobre a questão do fornecimento de informações para a qualificação do processo 

decisório no Conselho estudado, analisando a questão de informação e formação de que é 

destinado, para que as dinâmicas de funcionamento aconteçam, podemos verificar que o 

Conselho faz tentativas de mudanças em seu gerenciamento, porém terá ainda, uma longa 
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caminhada para alcançar tais objetivos.  

 Com intuito de promover a dinâmica do Conselho em pauta, percebe-se que existem 

ferramentas que possibilitam um melhor gerenciamento de informações, como por exemplo, 

um informativo e uma proposta de um portal eletrônico para informações. Além destes 

informativos eletrônicos, há cartazes informando os locais e horários das reuniões mensais. 

Além disso, recebem todo o material informativo sobre as questões que envolvem o 

Conselho: legislação, regimento interno, revista sobre controle social, dentre outros. Através 

destas ações notamos que o Conselho de Saúde promove de certa forma, empoderamento com 

seus conselheiros, mostrando assim, seu poder pela a sua representação no controle social, 

conforme está descrito abaixo: 

 

O Presidente Conselho,  abriu a reunião dando as boas vindas a todos e fazendo 
amostra do conteúdo do CD, que consta do plano municipal de saúde, nomes e 
endereços de todos os conselheiros, agenda de saúde, quadro de metas, Lei do 
Conselho e diversas outras informações, que foi distribuído a todos, juntamente com 
pasta e cronograma de reuniões do ano dois mil e seis, ficando os mesmos 
empossados. Conselho de Saúde, Fevereiro de 2006. 
 
Foram entregues cartazes informando o dia das reuniões mensais do COMUSA, que 
será  colocado  em  todas  as  unidades  de  Saúde, prestadoras de serviços e em 
locais  abertos  para  a  comunidade.Conselho de Saúde,novembro de 2006. 

 

Trabalhar desta forma implica realizar avaliações constantes, ação esta que exige 

manter a coerência destas avaliações, registrando-se que há pedidos de gravação das reuniões, 

para que transcrições das atas fiquem claras aos conselheiros.  Solicitam também que os 

pareceres dados pelas comissões sejam mais claros e enviados antecipadamente aos 

conselheiros, pois os mesmos se preocupam por não ter tempo hábil para seus 

questionamentos. Os  registros a seguir exemplificam estas questões: 

 

A conselheira S. comenta que os pareceres enviados aos conselheiros, deviam ser 
mais esclarecedores a fim de ampliar os conhecimentos referentes às propostas, visto 
que não trabalhamos nem dominamos a área de prestação de serviços. Conselho  da 
Saúde, maio de 2005. 
 
A Conselheira aponta para a falta de gravação das reuniões, solicitando que as atas 
fiquem mais claras, que contenham todas as colocações dos participantes. O 
Conselheiro sugere que todos  leiam as atas e enviem as sugestões com 
antecedência, ele acrescenta ainda que atas muito extensas acabam não sendo lidas. 
Conselho da Saúde, junho de 2005. 

 

Contudo é necessário ponderar que isto não significa que no decorrer do processo se 

tenha informação certa e adequada com qualidade para discutir sobre as questões do 

Conselho. Os dados apresentados  vão e voltam, tornando-se assim um processo burocrático, 
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que fragiliza as decisões sobre os credenciamentos, conforme abordado anteriormente.  

Embora haja dificuldades, o Conselho demonstra maturidade para abertura de espaços 

que permitem estudos/ pesquisas que poderão colaborar para o empoderamento dos 

conselheiros. Esta instituição demonstra que é aberta às informações e a adquirir mais 

conhecimentos. Estes estudos são imprescindíveis para a legitimação do Conselho, pois 

mostra à comunidade como está a atual situação do Conselho, contribuindo assim, para 

melhoria de sua própria gestão. Dentro desta perspectiva, vimos que há um caminho ainda 

árduo para percorrer, mas, o Conselho de Saúde, apresenta-se como instrumento verdadeiro e 

ativo do controle social.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Um dos aspectos importantes para a consolidação da Promoção da Saúde seria 

assegurar a existência de canais e espaços de participação popular que deliberassem acerca de 

políticas públicas, especialmente aquelas ligadas diretamente à saúde,  ou que com elas 

possuíssem interfaces de ações.  Os mecanismos participatórios vêm sendo paulatinamente 

criados em diversos níveis da administração pública; colocamos em evidência e analisamos os 

discursos/práticas do Conselho Municipal da Saúde – Itajaí/SC , à luz dos princípios da  

Promoção da Saúde colocados na “Carta de Ottawa”. 

A preferência por credenciamentos de média e alta complexidade indica que o 

Conselho ainda prioriza decisões que reforçam o modelo biomédico. Em relação a busca de 

Reorientação do Modelo Assistencial, o Conselho acaba por manter o status quo, ou seja, a 

agenda em relação ao que deve ser discutido neste espaço emerge exclusivamente das 

pressões externas da industria médica, e não das necessidades sociais, como seria o esperado, 

em relação a um modelo promocional de saúde. 

Quanto à identificação de referências sobre Políticas Públicas Saudáveis no Conselho, 

observou-se que estas se concretizam de maneira débil. A formulação de políticas estão 

somente referenciadas à  regulamentação e implementação de novos credenciamentos. Pouco 

ou quase nada é apresentado como formulação ou implementação de políticas públicas para  

fiscalizar e criar  instrumentos para otimizar a assistência do setor no processo de 

complementaridade do setor privado. 

Quando buscamos evidências e considerações sobre compromissos intersetoriais em 

relação à criação de ambientes favoráveis, verificamos que o Conselho tem uma conduta 

unilateral em relação aos serviços de saúde, com predominância de serviços de média e alta 

complexidade e de alto custo, sem que se considere a importância de outros setores na 

melhora da qualidade de vida.  

Percebemos, quanto à Gestão de Recursos Financeiros, no Conselho de Saúde,  que a  

ação fiscalizadora parece estar mais voltada às questões financeiras do Fundo Municipal de 

Saúde. O empoderamento tem relação direta com a possibilidade de questionar ações que se 

tornam dúbias no Conselho. Neste sentido, o Conselho de Saúde mostra-se bastante ativo, o 

que talvez também tenha relação com seu amadurecimento ao longo dos anos.  

Em relação a Gestão de Recursos Humanos, é necessário considerar a existência de 

nuances de precarização deste sistema de trabalho exercido por estes profissionais 



 70 

pertencentes à Secretaria de Saúde. Assim, fica evidente a necessária importância da 

discussão do tema Recursos Humanos no Conselho de Saúde. 

Observamos várias discussões e deliberações do Conselho sobre a Gestão de Serviços 

de Saúde, porém podemos dizer que existem poucas ações com possibilidade de modificar o 

Modelo Biomédico, as quais no máximo se materializam dêem algumas ações preventivas.  A 

Secretaria de Saúde faz a tentativa de contratação de novos profissionais  e arranjos de 

horários por ter problema de atendimento em seus serviços de saúde, porém estes arranjos 

institucionais nos Serviços de Saúde são pontuais e de curta resolutividade, não trazendo  

efetivamente mudanças para o modelo assistencial.  

Verifica-se a presença de ações de  empoderamento no tema denominado Auto-Gestão 

e Regulação de Serviços. Na análise realizada constatou-se que o Conselho de Saúde é 

questionador em relação ao que se passa nas reuniões. Além disso cabe ressaltar aspectos 

positivos, tais como: a eleição democrática do presidente; o debate dos assuntos 

possibilitando a apresentação de diferentes pontos de vista; as decisões serem tomadas via 

votação aberta e democrática; a gestão interna do Conselho evidenciando uma organização e 

uma  dinamicidade das reuniões. 

Na questão sobre o fornecimento de informações para a qualificação do processo 

decisório, verificamos que o Conselho faz tentativas de mudanças em seu gerenciamento. 

Contudo é necessário ponderar que isto não significa que no decorrer do processo se tenha 

informação certa e adequada com qualidade para discutir sobre as questões no Conselho. 

 O Conselho demonstra maturidade para abertura de espaços que permitem estudos/ 

pesquisas que poderão colaborar no empoderamento dos conselheiros.  

Concluindo, os discursos/práticas do Conselho de Saúde estão distantes do ideário de 

promoção, embora constatemos alguns aspectos positivos, especialmente aquele ligado ao 

empoderamento do Conselho e dos conselheiros. 

 

 

6.1 IMPLICAÇÕES E  RECOMENDAÇÕES: 

 

 

 - que o Conselho amplie as suas funções em relação à Formulação e Implementação de 

Políticas Públicas Saudáveis e de fiscalização; 

  

 - que haja mais ações intersetoriais e interdisciplinares no Conselho; 
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 - que os cursos de graduações promovam discussões e aprofundem os conhecimentos 

sobre o  papel do conselheiro e do controle social; 

 

 - quanto à área da Educação Física: que se possibilite a abertura de um espaço de 

discussão, principalmente em relação a área de saúde, do Sistema Único de Saúde e do papel 

dos Conselhos Gestores e de todos os profissionais de saúde (incluindo os de educação física). 

 

 

6.2 RECOMENDAÇÕES PARA NOVOS ESTUDOS 

 

 

 - criação de instrumentos que facilitem a ação fiscalizadora do Conselho nas questões 

de análise e solicitações de credenciamento; 

 

 - aprofundamento no processo de decisão do Conselho; 

 

 - estudos com interações praticas que desmistifiquem a Promoção de Saúde nos 

Conselhos.  

 

 - continuidade da pesquisa ampliando as concepções teórico/prático pertinentes a 

qualificação das funções exercidas pelo Conselho.  
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APÊNDICE 01 

 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 

PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONALIZANTE EM SAÚDE 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO:SAÚDE DA FAMÍLIA 
 

 
TERMO DE COMPROMISSO 

 DE UTILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DADOS  
 

 

 

Eu, Gilberto Marcelo Zonta, Mestrando do Curso de Mestrado Profissionalizante em 

Saúde e Gestão do Trabalho pesquisador responsável pela pesquisa intitulada Promoção Da 

Saúde: concepções  e práticas  no  Conselhos Municipal de Saúde de Itajaí/SC declaro 

que conheço e cumprirei as normas vigentes expressas na Resolução Nº196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, e em suas complementares (Resoluções 240/97, 

251/97, 292/99, 303/00 e 304/00 do CNS/MS), e assumo, neste Termo, o compromisso de,  

ao utilizar dados e/ou informações coletadas no conteúdo de atas de reuniões do Conselho da 

Saúde, assegurando a confidencialidade e a privacidade dos mesmos. Assumo ainda neste 

Termo o compromisso de destinar os dados coletados somente para o projeto ao qual se 

vincula. 

 Comprometo-me também em realizar uma devolutiva dos resultados obtidos junto  

ao Conselhos da Saúde  

 

  Itajaí, 20  de Fevereiro de 2006 

 

 

 

__________________________________________ 
Gilberto Marcelo Zonta 
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ANEXO 02 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ – SC  
SECRETARIA DE SAÚDE  

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE IT AJAÍ  
 

 
CAPÍTULO I - DA NATUREZA E FINALIDADE 
 
Art. 1o – O Conselho Municipal de Saúde – COMUSA é o órgão superior de instância colegiada, deliberativa, normativa, 
fiscalizadora e de natureza permanente do Sistema Único de Saúde; vinculado ao Órgão da Administração Pública Municipal 
responsável pela coordenação da Política de Saúde. Instituído pelo disposto na Constituição de 1.988, pelas Leis Federais no 
8.080 de 19 de setembro de 1.990 e no 8.142, de 28 de dezembro de 1.990 e pelas Leis Municipais no 2.634 de 12 de agosto 
de 1991 e 4.376 de 24 de agosto de 2005, de composição conforme disposto nas Leis citadas, tendo seu funcionamento 
regulamentado por este regimento interno e composto por representantes:  
 
I. dos usuários; 
II. do PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE Itajai; 
III. dos prestadores de serviços de saúde, PÚBLICOS E PRIVADOS CONVENIADOS COM O SUS; 
IV. dos profissionais de saúde; 
V. dos conselhos locais.  
 
Art. 2o – O Conselho Municipal de Saúde - COMUSA, tem por finalidade deliberar sobre assuntos de sua competência com 
plena e irrestrita autonomia nos termos da legislação em vigor, constituindo-se no Órgão Colegiado máximo do Setor de 
Saúde do Município de Itajaí. 
 
CAPÍTULO II - DAS COMPETÊNCIAS 
 
Art. 3º - São atribuições e competências ao Conselho Municipal de Saúde de Itajaí, sem prejuízo das funções constitucionais 
dos Poderes Legislativo e Executivo, e nos limites da Legislação vigente:  
 
I –  Definir e acompanhar a execução das diretrizes da política municipal de saúde;  
 
II –  Implementar as mobilizações e articulações contínuas da sociedade, na defesa dos princípios constitucionais que 

fundamentam o SUS, para o controle social de Saúde.  
 
III –  Estabelecer estratégias e procedimentos de acompanhamento da gestão do SUS, articulando-se com os demais 

colegiados como os de seguridade, meio ambiente, justiça, educação, trabalho, agricultura, idosos, criança e 
adolescente, portadores de necessidades especiais entre outros. . 

 
IV –  Deliberar sobre as diretrizes para elaboração dos planos de saúde,acompanhando sua execução, conforme as 

diversas situações epidemiológicas, capacidade dos serviços e as necessidades de saúde da população. 
 
V –  Apreciar e aprovar com periodicidade anual, os Relatórios de Gestão do Sistema Único de Saúde, e a avaliação do 

quadro de metas, apresentados pelo Gestor Municipal; Gestão do conselho 
VI - Estimular articulação e intercâmbio entre os Conselhos de Saúde e entidades governamentais, não 
governamentais e privadas, visando à promoção da Saúde.  

 
VII –  Estimular e apoiar a promoção de estudos e pesquisas sobre assuntos e temas na área de saúde pertinentes ao 

desenvolvimento do Sistema Único de Saúde (SUS). 
 
VIII –  Atuar na formulação e no controle da execução da política de saúde, incluindo os seus aspectos econômicos e 

financeiros e propor estratégias para a sua aplicação aos setores público e privado.  
IX - Deliberar sobre os programas de saúde e aprovar projetos a serem encaminhados ao Poder Legislativo, propor 
a adoção de critérios definidores de qualidade e resolutividade, atualizando-os em face do processo de incorporação 
dos avanços científicos e tecnológicos, na área da Saúde.  

X  –  Estabelecer diretrizes e critérios operacionais relativos à localização e ao tipo de unidades prestadoras de serviços 
de saúde públicos e privados, no âmbito do SUS, tendo em vista o direito ao acesso universal às ações de 
promoção, proteção e recuperação da saúde em todos os níveis de complexidade dos serviços, sob a diretriz da 
hierarquização/regionalização da oferta e demanda de serviços, conforme o princípio da eqüidade.  

 
XI – Elaborar Regimento Interno e outras normas de funcionamento.Gestão do conselho 
 
XII –  Deliberar sobre propostas de operacionalização das diretrizes aprovadas pelas Conferências de Saúde. 
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XIII –  Aprovar o regulamento, a organização e as normas de funcionamento das Conferências Municipais de Saúde e 

outras relacionadas à área da saúde, reunidas ordinariamente, a cada 2 (dois) anos, previamente às Conferências 
Estaduais e convocá-las, ordinária e/ou extraordinariamente, nos termos da Lei Federal no 8.142, de 28 de 
dezembro de 1.990; inclusive com o estabelecimento de uma comissão; 

 
XIV -  Apreciar e aprovar com periodicidade anual os Relatórios de Gestão, e a avaliação do Quadro de Metas, 

apresentados pelo Gestor Municipal;  
 
XV -  Estabelecer diretrizes para a participação complementar do setor privado contratado ou conveniado no Sistema 

Único de Saúde;  
 
XVI -  Deliberar sobre contratos e convênios, conforme as diretrizes, Nacional, Estadual e Municipal, assim como também 

credenciamentos, recredenciamentos e registros.  
 
XVII -  Acompanhar a implementação das deliberações constantes do relatório das plenárias do conselho de saúde.  
 
XVIII – Apoiar e avaliar sobre a formação dos Conselhos Locais de Saúde com a formulação de diretrizes básicas comuns, 

potencializando o exercício das suas atribuições legais; Participação 
 
XIX –  Atuar e incentivar o desenvolvimento e capacitação dos Conselheiros Municipais Saúde, Conselheiros Locais de 

Saúde, Coordenadores de Unidades de Saúde e Conselhos Gestores;  
 
XX -  Estabelecer diretrizes gerais e aprovar parâmetros Municipais quanto a política de recursos humanos para a saúde; 
 
 
CAPÍTULO III - DA COMPOSIÇÃO 
 
Art. 4º - O Conselho Municipal de Saúde compõe-se de acordo com o disposto nas Leis Municipais nº 2.634/1991, 
2.947/1994, 4.376/2005, 4.438/2005. 
 
I –  Usuários: (13) representantes titulares e (13) suplentes, eleitos em Fóruns específicos, das representações das 

Entidades da Sociedade Civil, legalmente registradas: Centros Comunitários, Associações de Moradores, Entidades 
Religiosas como Pastorais com representatividade paroquial, Associações de Portadores de Patologias e Sindicatos 
atuantes no Município de Itajaí.  

 
II –  Governo: Quatro (4) representantes governamentais titulares e quatro (4) suplentes, indicados pelo chefe do 

Executivo Municipal, sendo o titular da Secretaria Municipal de Saúde, obrigatoriamente, membro nato do 
COMUSA; 

 
III –  Prestadores de Serviços: (3) representantes titulares e (3) suplentes, eleitos em Fóruns específicos, das 

representações de Hospitais Públicos, Laboratórios, Clínicas e Hospitais Privados conveniados pelo SUS no 
município; 

 
IV –  Profissionais de Saúde: (6) representantes titulares e (6) suplentes, eleitos em Fóruns específicos de Saúde, que 

prestam seus serviços em unidades de Saúde instaladas no Município. Os representantes dos Profissionais de 
Saúde, serão indicados pelas Entidades Municipais legalmente registradas, das diversas categorias, ou, na falta 
destas, pelas Entidades de caráter Regional ou Estadual, tais como: Associações, Sindicatos de Profissionais ou 
Conselhos Profissionais; 

 
V –  Conselhos Locais: Dois representantes, sendo (1) titular e (1) suplente para servidor do Sistema Único de saúde e 

(1) titular e (1) suplente para usuários. 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde; 1 (um) representante 
da Secretaria Municipal de Educação; 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano; 1 
(um) representante; da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; 6 (seis) representantes dos trabalhadores 
da área da saúde; 1 (um) representante, servidor do Sistema Único de saúde, dos Conselhos Locais de Saúde;  3 
(três) representantes de prestadores privados de serviços de Saúde, vinculados ao Sistema Único de Saúde; 
5 (cinco) representantes de associações de moradores;3 (três) representantes dos Sindicatos de Trabalhadores; 3 
(três) representantes de Associações de Portadores de Patologias e Portadores de 
Necessidades Especiais); 2 (dois) representante de movimentos populares vinculados à saúde; (Pastorais, 
AA,Neuróticos,Direitos Humanos,Entidades religiosas com trabalho na área da saúde, Rede Feminina); 1 (hum) 
representante usuário representante dos Conselhos Locais de Saúde. 

 
Art. 5º - Os Conselhos Locais representados no COMUSA deverão ser registrados junto à Secretaria Municipal de Saúde, 
incluindo cópia da ata de sua formação, indicação de representantes e Regimento Interno aprovado em sua Plenária 
especifica.  
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CAPITULO IV - DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 
 
 
Art. 6º – As entidades da Sociedade Civil que indicarem representantes deverão, comprovadamente, estar legalmente 
registradas, e apresentar oficialmente o ato indicativo da representação; 
 
§ 1º – Os representantes das entidades eleitas para o COMUSA, não poderão ter ou exercer dupla representatividade ou 

estabelecer no decorrer do exercício do mandato, defesa de segmentos diferentes do que representa; 
§ 2º – Os representantes da sociedade civil organizada poderão a qualquer tempo, serem substituídos pelas entidades que 

os indicaram, através de documentação que comprove a realização e a deliberação em Assembléia convocada para 
esse fim, desde que o mesmo não esteja satisfazendo a representação para a qual foi eleito, como defensor do SUS e 
do respectivo segmento. 

§ 3º – Será substituído pelo membro suplente, o conselheiro representante de entidade que renunciar, ou deixar de 
comparecer, no ano, a três (3) reuniões consecutivas ou seis (6) intercaladas, salvo se a ausência ocorrer por motivo 
justificável aceito e aprovado pelo plenário. 

§ 4 º –  Será considerado suplente para a substituição do artigo acima, aquele que pela ordem detiver o melhor coeficiente 
de freqüência nas reuniões e atividades de sua responsabilidade, e em seguida a melhor classificação por número de 
votos obtidos na eleição para conselheiros daquela gestão, respeitando sua categoria de representatividade; 

§ 5 º –  A perda do mandato será declarada pelo Plenário do Conselho Municipal de Saúde, para as providências 
necessárias à sua substituição na forma deste Regimento; 

§ 6º  Os membros do Conselho e os respectivos suplentes exercerão mandato de 02 (dois) anos, admitindo-se a 
recondução por período igual. 

§ 7 º – O Conselheiro deve, obrigatoriamente, desincompatibilizar-se do seu cargo, licenciando-se de sua representação no 
COMUSA, em caso de candidatura a cargo eletivo, no espaço de tempo previsto conforme legislação pertinente 
vigente; 

§ 8 º –  Sendo as atividades do Conselheiro em exercício, consideradas de relevância pública, o mesmo deve ser liberado de 
suas atividades laborais quando: 

 
I – convocado para reuniões ordinárias e extraordinárias; 
 
II – convocado para integrar comissões, grupos de trabalhos, representações interna e externa do Conselho, cursos 
determinados pelo colegiado do Conselho e quando eleito delegado para as Conferências Municipais, Estaduais ou 
Nacionais; 
 
§ 9o – Cabe à Secretaria Executiva, sempre que solicitado pelo Conselheiro Titular ou Suplente, encaminhar ao seu 
empregador, público ou privado, cópia do Termo de Posse, calendário de Reuniões, convocações e comprovantes de 
comparecimento. 
 
 
CAPÍTULO V - DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
 
Art. 7– O Conselho Municipal de Saúde – COMUSA, tem a seguinte organização: 
 
I – Plenário 
II – Mesa diretora 
III – Comissões e Grupos de trabalho 
IV – Secretaria Executiva 
 
 
SEÇÃO I - DO PLENÁRIO 
 
Art. 8o – O Plenário do Conselho Municipal de Saúde – COMUSA, fórum de deliberação plena e conclusiva, reunir-se-á uma 
vez por mês ordinariamente, às primeiras segundas -feiras de cada mês, com início às 19:00 horas em primeira chamada, com 
tolerância de 15 minutos, e duração de duas horas, podendo estender-se em acordo com o Plenário; e extraordinariamente, 
quando convocado por seu Presidente ou mediante requerimento de um terço de seus membros.  
 
§ 1o –  As reuniões Plenárias Extraordinárias do COMUSA serão convocadas com antecedência mínima de três (3) dias 

pelo presidente do COMUSA e/ou por no mínimo um terço (1/3) dos membros titulares, através de telegrama, 
fax, ofício com AR, ou outra modalidade de comunicação que possibilite comprovação de recebimento, 
descriminando o assunto a ser apreciado; 

 
§ 2o –  As reuniões Plenárias do COMUSA, serão públicas e abertas a todos os interessados, nos assuntos do Sistema 

Único de Saúde, com direito à voz, exceto quando algum Conselheiro solicitar espaço de tempo reservado, 
devendo ser a questão objeto de decisão do Plenário; 

 
§ 3o –  As reuniões Plenárias do COMUSA, serão instaladas com a presença de maioria simples (50 % mais um) de seus 

membros, em primeira chamada; 
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§ 4o –  Quando tratar de matérias relacionadas à Lei do COMUSA, Regimento Interno, Orçamento e Plano Municipal de 
Saúde, as deliberações se darão por votação de 2/3 dos presentes habilitados a votar e as demais deliberações, por 
maioria simples dos presentes habilitados a votar; 

 
§ 5o –  Não havendo sessão por falta de quorum, poderá ser convocada nova reunião, havendo entre a data desta e a 

anterior, o intervalo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas; 
 
§ 6o –  O direito ao voto nas reuniões Plenárias do COMUSA, é individual e intransferível, não podendo ser exercido por 

procuração, sob nenhuma hipótese; 
 
§ 7o –  No caso de afastamento definitivo ou temporário dos Conselheiros Titulares, inclusive no decurso das Reuniões 

Plenárias, o Suplente assumirá automaticamente, com direito a voto; 
 
§ 8o –  Os Conselheiros Suplentes, quando presentes às Sessões Plenárias do COMUSA, terão assegurado o direito à voz 

e à participação em todas as atividades (Comissões, Grupos de Trabalho, Representação externa, etc...) atribuídas 
pelo Plenário do Conselho, mesmo na presença dos Titulares. 

 
§ 9o –  Será assegurado a todos os Conselheiros do COMUSA, o custeio de despesas de deslocamento e manutenção 

quando no exercício de suas funções. 
 
§ 10o -  Os Conselheiros, quando indicados pelo Plenário, para representação em trabalhos de Comissões, Conferências 

ou outro evento fora dos limites municipais, terão direito a passagens e diárias no valor padrão do quadro de 
Funcionários Públicos Civis do Município, custeadas pelo Fundo Municipal de Saúde, como despesas decorrentes 
do funcionamento do COMUSA, conforme legislação municipal vigente. 

 
Art - 9º – As Sessões Plenárias do COMUSA, serão compostas por duas partes: 
 
I – Expediente, com tempo máximo de trinta (30) minutos, composto de: 
 a) Discussão, aprovação e assinatura da ata da reunião anterior; 
 b) Correspondências recebidas e expedidas; 
 c)Informes gerais 
 
II –  Ordem do dia, composta de: 
 a)Discussão e deliberações, sobre os temas que compõem a pauta, e sobre os pareceres das Comissões; 
 b)Assuntos diversos 
 
§ 1o – Os informes não comportam discussão e votação, somente esclarecimentos breves; 
 

§ 2o – Para apresentação do seu informe cada conselheiro inscrito disporá de três minutos. Em caso de polêmica ou 
necessidade de deliberação, o assunto deverá ser pautado a critério do Plenário; 

 

§ 3o – As correspondências expedidas e recebidas serão apresentadas brevemente, após processo de síntese e destaque dos 
pontos essenciais, realizado pela Secretaria Executiva; 

 

§ 4o – A definição da ordem do dia, partirá da relação dos temas indicados pelos Conselheiros ao final de cada Sessão e 
demanda da Secretaria Municipal de Saúde, obedecidos os critérios de pertinência, relevância e precedência; 

 

§ 5o – A pauta definida e divulgada previamente, somente será objeto de alterações, inclusões ou inversão da ordem dos 
temas, se devidamente justificado, pelo Proponente e mediante consulta ao Plenário; 

 

§ 6o – Cabe à Secretaria Executiva a organização de cada tema da pauta da ordem do dia, com documentos e informações 
disponíveis, inclusive destaques aos pontos recomendados para deliberação; 

 

§ 7° – As deliberações não atendidas ou cumpridas, no tempo estabelecido por este Regimento, voltarão, automaticamente, 
a pauta da reunião seguinte ao término do aprazado e terão prioridade sobre todos os demais assuntos. 

 

Art. 10o – As deliberações do Conselho Municipal de Saúde, observado o quorum estabelecido, serão tomadas, mediante: 
 
I –  As Resoluções, sempre que se reportarem a responsabilidade legais do Conselho, serão assinadas pelo Presidente, 

pelo secretário Geral do conselho, pelo gestor da Saúde e obrigatoriamente homologadas pelo Chefe do Poder 
Executivo, no prazo de trinta dias a contar da data de emissão, dando – lhes publicidade oficial.  

 
II –  Recomendações sobre tema ou assunto específico que não é habitualmente de sua responsabilidade direta, mas é 

relevante e/ou necessário, dirigida a ator ou atores institucionais de quem se espera ou se pede determinada conduta 
ou providência; 

 
III -  Moções que expressem o juízo do Conselho sobre fatos ou situações, com o propósito de manifestar reconhecimento, 

apoio, crítica ou oposição. 
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§ 1o – As deliberações exaradas pelo Conselho deverão, obrigatoriamente, merecer posicionamento objetivo do destinatário 
em, no máximo, trinta dias a contar da data de emissão;  

 
§ 2º - Decorrido o prazo mencionado e não sendo homologado a resolução , nem enviada pelo Gestor ao conselho 

justificativa com proposta de alteração ou rejeição a ser apreciada na reunião seguinte, pode –se buscar validação das 
resoluções, recorrendo, quando necessário ao Ministério Publico;  

 
Art. 11º É facultado a qualquer Conselheiro requerer vista devidamente justificada, de matéria ainda não julgada ou solicitar 
retirada de pauta de matéria de sua autoria. 
 
§ 1 o - Quando mais de um conselheiro pedir vista, o prazo deve ser utilizado conjuntamente pelos mesmos. 
 
§ 2 o - A matéria retirada para vista ou por iniciativa de seu autor deverá ser reapresentada em reunião subseqüente, 

acompanhada de parecer, observado o prazo estabelecido pelo Presidente. 
 
Art. 12º – As reuniões do Plenário, havendo condições técnicas, poderão ser gravadas, e das atas devem constar: 
 
I -  relação dos participantes que demonstre: nome de cada membro; menção da condição de titular ou suplente; 

Entidade, Instituição ou órgão representado;  
 
II -  resumo de cada informe, onde conste de forma sucinta o nome do Conselheiro e o assunto ou sugestão apresentada; 
 
III -  relação dos temas abordados na ordem do dia com indicação do(s) responsável(eis) pela apresentação das posições 

majoritárias e minoritárias, sempre que a decisão não for por consenso; 
 
IV -  todas as deliberações tomadas, inclusive quanto a aprovação da ata da reunião anterior e aos temas a serem incluídos 

na pauta da reunião seguinte. 
 
§ 1o – O teor integral das matérias tratadas nas reuniões do Conselho estará disponível na Secretaria Executiva em gravação 

e/ou em cópia de documentos; 
 
§ 2o – A Secretaria Executiva providenciará a remessa de cópia da ata e pauta definida previamente, de modo que cada 

Conselheiro possa recebê-la, no mínimo, sete (7) dias antes da reunião em que será apreciada; 
 

Art. 13 – O Plenário do Conselho Municipal de Saúde pode fazer-se representar perante instâncias e fóruns na sociedade e no 
governo através de um ou mais conselheiros designados pelo Plenário com delegação específica. 
 
Art. 14 – Aos Conselheiros Representantes do Plenário compete: 
 
I -  Comparecer às Reuniões Plenárias e às Comissões das quais participem, relatando processos, proferindo votos ou 

pareceres e manifestando-se a respeito dos temas pautados; 
 
II -  Estudar e relatar, nos prazos preestabelecidos, matérias que lhes forem distribuídas, podendo valer-se de 

assessoramento técnico e administrativo; 
 
III -  Requerer ao Presidente e aos gerentes da estrutura da Secretaria, as informações quanto aos assuntos a serem 

tratados;  
 
IV -  Apreciar e deliberar sobre matérias submetidas ao Conselho para votação; 
 
V -  Apresentar Moções ou Proposições sobre assuntos de competência do Conselheiro; 
 
VI –  Requerer votação de matéria em regime de urgência; 
 
VII -  Acompanhar e verificar o funcionamento dos serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, dando ciência 

ao Plenário; 
 
VIII - Apurar e cumprir determinações quanto as investigações locais sobre denúncias remetidas ao Conselho, apresentando 

relatórios da missão; 
 
IX - Zelar pelo pleno e total desenvolvimento das atribuições do COMUSA; 
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SEÇÃO II - DA MESA DIRETORA 
 
 
Art. 15 – O COMUSA será coordenado por uma Mesa Diretora, eleita entre seus membros titulares para um período de dois 
anos, composta por Presidente, Vice-Presidente, e Secretario Geral. 
 
§ 1o – O Presidente o Vice-Presidente e o secretario, membros titulares da Mesa Diretora, serão eleitos pelo Plenário. 
 
§ 2o – As reuniões da Mesa Diretora ocorrerão quando necessário, em datas estabelecidas de comum acordo pelos 

conselheiros que a compõe; 
 
Art. 16 – Compete à Mesa Diretora: 
 
I - Cumprir e fazer cumprir as deliberações do Plenário e o presente Regimento Interno; 
 
II -  Acompanhar o encaminhamento dado às Resoluções, Recomendações e Moções emanadas do Conselho e dar as 

respectivas informações atualizadas durante os informes do Conselho Municipal de Saúde; 
 
III -  Rever a cada mês a implementação de conclusões, objeto de deliberações e recomendações em reuniões anteriores; 
 
IV -  Garantir a divulgação das deliberações do COMUSA, através dos meios disponibilizados pelo poder Executivo às 

necessidades de divulgação do Órgão Responsável pela atenção à Saúde no Município, ao Executivo, ao Judiciário 
(quando houver necessidade), aos Órgãos da Administração Municipal, Conselhos Setoriais, à impressa de 
comunicação popular e via Internet na homepage do Município; 

 
V -  Trabalhar pela integração entre este Conselho e os de níveis: Local (CLS), Estadual (CES) e Federal (CNS), e 

consolidação da participação popular na saúde; 
 
VI -  Promover, coordenar e participar do mapeamento e recolhimento de informações e análises estratégicas produzidas 

nos vários órgãos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Sociedade, 
processando-as e fornecendo-as aos Conselheiros na forma de subsídios para o cumprimento das suas competências 
legais; 

 
VII -  Submeter ao Plenário, relatório das atividades do Conselho do ano anterior, no primeiro trimestre de cada ano; 
 
VIII - Acompanhar e auxiliar os serviços de Secretaria Executiva do COMUSA; 
 
IX -  Promover a implementação administrativa, econômico-financeira e técnica-operacional do COMUSA. 
 
SEÇÃO III - DAS COMISSÕES E GRUPOS DE TRABALHO 
 
Art. 17 – As Comissões Permanentes e Temporárias do COMUSA, terão caráter consultivo e de assessoramento ao Plenário, 
com a produção de subsídios, propostas e recomendações ao Conselho Municipal de Saúde. 
 
Art. 18 – As Comissões Permanentes, do COMUSA, atuarão de modo abrangente no acompanhamento da execução das 
ações do Sistema Único de Saúde no âmbito municipal, em cumprimento ao disposto na legislação sanitária, sendo estas: 
 
I -  Comissão Permanente de Acompanhamento Orçamentário e Financeiro; 
 
II -  Comissão Permanente pelo Cumprimento das Leis e dos Princípios do SUS; 
 
Art. 19– As Comissões Intersetoriais a serem constituídas e estabelecidas pelo Plenário do Conselho Municipal de Saúde 
terão por finalidade formular políticas e propor diretrizes entre outras áreas: 
 
I -  Comunicação e divulgação; 
 
II -  Educação para Saúde; 
 
III -  Saúde do Trabalhador; 
 
IV -  Alimentação e Nutrição; 
 
V -  Saneamento e Meio Ambiente; 
 
VI -  Vigilância Sanitária e Farmacoepidemiologia; 
 
VII -  Recursos Humanos;  
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VIII -  Ciência e Tecnologia;e  
 
IX –  Medicamentos 
 
Art. 20 – O Conselho Municipal de Saúde poderá organizar Grupos de trabalho, mesas-redondas, oficinas e outros eventos 
que congreguem áreas de conhecimento e tecnologia, visando subsidiar o exercício das suas competências; 
 
SEÇÃO IV - DA SECRETARIA EXECUTIVA 
 
Art. 21– O Conselho Municipal de Saúde terá uma Secretaria Executiva, tendo por finalidade a promoção do necessário 
apoio técnico-administrativo ao Plenário, à Mesa Diretora, às Comissões e Grupos de Trabalho, fornecendo as condições para 
o cumprimento das competências legais expressas neste Regimento. 
 
§ 1o – O profissionais a desempenharem as funções na Secretária Executiva do CMS serão apresentados pelo Titular do 

Órgão da Administração Pública Municipal responsável pela coordenação da Política de Saúde e aprovados pelo 
Plenário; 

 
§ 2o – A Secretaria Executiva contará com profissionais técnicos e/ou administrativos, lotados no Órgão da Administração 

Pública Municipal responsável pela coordenação da Política de Saúde em conformidade com a legislação pertinente, 
para cumprir funções designadas pelo Conselho Municipal de Saúde; 

 
Art. 22 – São atribuições da Secretaria Executiva: 
 
I - Convocar os Conselheiros Titulares e Suplentes para as Reuniões Plenárias; 
 
II -  Preparar, antecipadamente, as reuniões do Plenário e da Mesa Diretora, incluindo convites a apresentadores de temas 

previamente aprovados, preparação de informes, remessas de material aos Conselheiros e outras providências; 
 
III -  Controlar o índice de freqüência dos Conselheiros, comunicando a mesa diretora, os casos de exclusão nos termos da 

Lei; 
 
IV -  Promover e praticar todos os atos de apoio técnico-administrativo, necessários ao desempenho das atividades do 

Conselho Municipal de Saúde, da Mesa Diretora e de suas Comissões e Grupos de Trabalho, Despachar com o 
Presidente do Conselho Municipal de Saúde os assuntos pertinentes; 

 
V - Acompanhar e agilizar as publicações das deliberações do Plenário; 
 
VI - Manter atualizado arquivo de atas originais, de todas as Reuniões do Plenário, da Mesa Diretora, e das Comissões, 

com assinatura de todos os Conselheiros Titulares e Suplentes presentes. 
 
Art. 23 – A Estrutura da Secretaria Executiva será composta por: 
 
I – Secretário Executivo; 
 
II – Assessoria Técnica e administrativa necessária. 
 
 
CAPITULO VI -  
 
SEÇÃO I - DA ELEIÇÃO E DA POSSE DOS CONSELHEIROS 
 
Art. 24 – O Conselho em vigência promoverá no mínimo, a dois (2) meses antes de findar a gestão deste, as formulações 
necessárias para a realização de Conferência ou Fórum compatível, com indicações e/ou eleições dos Membros para 
renovação do COMUSA. Como se dá a escolha dos Conselheiros: 
 
§ 1o –  Recomenda-se que representantes dos Usuários, candidatos ao COMUSA, não exerçam função em órgãos do Poder 

Executivo vinculados a saúde; por caracterizar dubiedade de interesses e, conseqüentemente, dupla representação. 
 
§ 2o – Recomenda-se que representantes dos Profissionais de Saúde, candidatos ao COMUSA não exerçam cargo de 

gerência e/ou comissionado em órgãos dos Poderes Executivo, vinculados a saúde ; por caracterizar dubiedade de 
interesses e, conseqüentemente, dupla representação. 

 
Art. 25 – A posse dos Conselheiros eleitos e/ou indicados, será realizada na primeira reunião Plenária Ordinária após o 
processo eletivo, de acordo com calendário já fixado para cada mês. 
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SEÇÃO II - DA ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA 
 
Art. 26 – A eleição para Presidente, Vice-Presidente e secretario Geral da Mesa Diretora do COMUSA será realizada sob os 
seguintes critérios: 
 
I –  Em no máximo trinta (30) dias após a posse dos Conselheiros eleitos, apresentar-se-ão em Reunião Plenária, os 

candidatos aos cargos de Presidente, Vice-Presidente e Secretario Geral da Mesa Diretora e realizar-se-á, a eleição, 
dentre os seus membros titulares; 

 
II –  Em caso de vacância desses cargos, a eleição realizar-se-á no prazo máximo de trinta (30) dias a partir da data do 

fato; Todos os Membros Titulares são candidatos natos, poderão se inscrever até o início do processo da eleição e 
como candidatos, terão o limite máximo de tempo de cinco (5) minutos para sua apresentação; 

 
III – A fiscalização da eleição será exercida por todos os Membros do COMUSA; 
 
IV – Os eleitores são todos os Membros do COMUSA, na condição de Titulares presentes à Sessão Plenária. 
 
§ Único – O voto será secreto. 
 
 
CAPITULO VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 27 – Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente Regimento Interno, serão dirimidas pelo Plenário 
do Conselho Municipal de Saúde. 
 
Art. 28 – Compete ao Poder Executivo através do Órgão da Administração Pública Municipal responsável pela coordenação 
da Política de Saúde prover os recursos humanos, materiais e financeiros necessários ao independente e pleno funcionamento 
e representação do Conselho Municipal de Saúde em prol da defesa do direito inalienável do cidadão brasileiro. 
 
Art. 29 - Aos membros do Conselho Municipal de Saúde não será devido qualquer tipo de remuneração ou compensação 
financeira, material ou ocupacional por sua homologação e participação no desenvolvimento das atribuições indelegáveis que 
lhes compete, salvo o disposto na seção I, no  
 
Art.30 - O presente Regimento Interno entrará em vigor na data de sua aprovação pelo Plenário do Conselho Municipal de 
Saúde de Itajaí.  
 
Art. 31 – Modificações deste Regimento somente poderão ser efetivadas em reunião Plenária, solicitada oficialmente, com 
antecedência mínima de trinta (30) dias, devendo obrigatoriamente, as propostas de alterações serem encaminhadas a todos 
os membros titulares e suplentes, com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência. 
 
Art. 32 – Ficam revogadas as disposições em contrário. 
 
 
Itajaí, 06 de fevereiro de 2006. 


