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A PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA IMPLEMENTAÇÃO DO SUS: elementos reflexivos 

 

José Paulino Sousa Santos1 
 
 

RESUMO 
 
Analisa-se a participação social na construção do SUS inserido 
no processo de democratização da saúde brasileira e a 
participação exercida nos conselhos de saúde prenunciam uma 
nova política, que inclui novos participantes na saúde pública. 
Faz-se uma breve retrospectiva histórica da participação social 
na construção do SUS. Reconhe-se o conselho comunitário de 
saúde: perspectiva de democratização a partir do Movimento 
de Reforma Sanitária impulsionando mudanças sociais com o 
entendimento de que todos possuem efetivos direito à saúde.  
Ressalta-se que a participação e o controle social, o que nos 
permite afirmar que o processo democrático no Brasil ainda 
carece de desenvolvimento.  
 
Palavras chave: Participação social. Controle social. Conselho 
de saúde. 

 
ABSTRACT 
 
Analyzes the social participation in the construction of SUS 
inserted in the Brazilian health democratization process and the 
participation exerted in the health councils herald a new policy, 
which includes new participants in public health. We make a 
brief historical retrospective of social participation in the SUS 
construction. Recog up the community health council : 
democratization perspective from the Health Reform Movement 
driving social change with the understanding that everyone has 
effective right to health. It is noteworthy that the participation 
and social control , which allows us to say that the democratic 
process in Brazil has yet to develop. 
 
Keywords: Social participation. Social control. Board of health. 
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1 INTRODUÇÃO   

 
O presente artigo se propõem a compreender o significado da participação 

social, como elemento constituinte do processo de implementação do Sistema Único de 

Saúde (SUS), a partir do dever do Estado em garantir a saúde através da formulação e 

execução de políticas econômicas e sociais, como definida na Constituição/88, que visem à 

redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que 

assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, 

proteção e recuperação. 

Nessa direção, verificou-se nas últimas décadas, um grande esforço para a 

concretização do SUS como política pública capaz de garantir o direito de acesso à saúde 

de forma universal, integral e equânime. Além disso, investiu-se em pesquisas, debates e na 

construção de práticas sanitárias cotidiana que possam consolidar um modelo de atenção à 

saúde2 que priorize ações de melhorias da qualidade de vida da população brasileira. 

O SUS foi criado no Brasil pela Constituição Federal de 1988, nasceu de um 

processo de lutas e debates que envolveram a participação de vários segmentos sociais 

mobilizados, conhecido como Movimento de Reforma Sanitária3. Esse movimento foi 

influenciado pelos anseios sociais da época de reintroduzir a democracia no país, que levou 

ao surgimento de diversos espaços de reivindicações populares para a criação de uma 

política pública voltada para a saúde dos cidadãos brasileiros que garantisse o acesso 

universal, integral e equânime às ações e serviços de saúde. 

As reivindicações pela redemocratização no Brasil, durante um longo período de 

regime de ditadura, resultaram na conquista de uma reforma constituinte que transformou o 

país em um Estado Democrático de direito, inclusive o direito à participação direta por parte 

de seus cidadãos na gestão das políticas públicas. 

No processo de redemocratização do Brasil tem-se a emergência de novos 

sujeitos na cena pública e na luta pela instituição e ampliação de direitos sociais. Nesse 

período configurou-se uma nova institucionalidade a partir de questionamentos e críticas em 

                                                           
2
 A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, 

o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o 
acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização 
social e econômica do País 
3
 A década de 90 foi palco de um fato extremamente peculiar na área de saúde no contexto brasileiro, 

a partir desse momento „novos atores‟ começaram a ocupar esse cenário. No início, em número 
pequeno e com uma atuação ainda intuitiva e pouco organizada, não chamavam atenção. Ao final da 
década e início do novo milênio, um verdadeiro coletivo de novos atores, com mais experiência, 
organizado, heterógeno, com visão estratégica e consciente do seu papel na construção do SUS, 
passou a ter uma atuação marcante, que culminou a criação do Sistema Único de Saúde. 
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relação às práticas históricas marcadas pelo centralismo e verticalismo político-

administrativo. Destacaram-se reivindicações por maior participação em processos 

decisórios referentes ao espaço público e ao interesse da sociedade pelo destino das 

políticas sociais. Nesse período a avaliação de políticas pública ganha um grande impulso. 

Dentre esses espaços de participação ressaltam-se os Conselhos de Saúde4 por 

possuir relevante representatividade social nas três esferas governamentais, como 

consequência do modelo de democracia participativa e da diretriz de participação da 

comunidade nas ações e serviços públicos do SUS, previstas respectivamente no artigo 1º, 

parágrafo único, e artigo 1985, inciso III, da Constituição da República do Brasil de 1988. 

A regulamentação da participação da comunidade na gestão do SUS deu-se por 

intermédio da Lei n.º 8.142/906 que complementa a de n.º 8.080/90. A lei 8.142/90 

estabelece que o SUS contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do 

Legislativo, com duas instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde7 e o Conselho de 

Saúde (BRASIL, 1990). 

Nesse sentido, a Promoção da Saúde implica no fortalecimento de mecanismos 

de operacionalização capazes de estabelecer relações de co-gestão e co-responsabilidade 

no planejamento e nas iniciativas dirigidas à melhoria da qualidade de vida dos sujeitos e  

suas coletividades. 

Em atendimento a esses dispositivos constitucionais o legislador criou as 

Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde, como órgãos de gestão do SUS, cujas 

atribuições atuar na formulação de estratégias de operacionalização da política de saúde, 

                                                           
4
 Os Conselhos de Saúde atuam compartilhando suas atribuições com gestores propriamente ditos 

(Ministérios e Secretarias de Saúde) e as Casas Legislativas (Congresso Nacional, Assembleias 
Estaduais e Câmaras de Vereadores). Ao integrarem o Poder Público e Estado, os Conselhos de 
Saúde têm diante de si a definição do seu espaço privilegiado de atuação em que devem exercer as 
suas atribuições. Nesse aspecto, é importante destacar a grande amplitude e diferenciação desse 
espaço inclui os demais órgãos do Poder Executivo, os Tribunais de Contas vinculados ao Poder 
Legislativo, o Ministério Público e o Poder Judiciário. 
5
 Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 

constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: § 1º. O sistema 
único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade 
social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. (Parágrafo 
único renumerado para § 1º pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000); III – as normas de 
fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e 
municipal; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 
 
6
 Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre 

as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras 
providências. 
7
 A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos 

sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde 
nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por este ou 
pelo Conselho de Saúde. (BRASIL, 1990) 
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bem como atuar no controle social da execução da política de saúde, de modo a assegurar 

nas formatações destes últimos à representatividade de segmentos do governo; de 

prestadores de serviço privados conveniados, ou sem fins lucrativos; de trabalhadores de 

saúde e de entidades de usuários, dando critérios norteadores para a implementação da 

gestão das políticas públicas de saúde, de forma sintonizada com os interesses da 

coletividade. 

Reconhece-se como disposto no artigo 198 da Constituição Federal: a 

descentralização, a integralidade e a participação da comunidade, como diretrizes que 

orientam a organização e o funcionamento do sistema com o objetivo de torná-lo mais 

adequado às necessidades da população brasileira, ao mesmo tempo em que caracterizam 

o SUS como um sistema único. Único, portanto, não porque a organização dos serviços 

deva se dar da mesma maneira em todos os estados e municípios, mas porque as diretrizes 

de descentralização, integralidade e participação da comunidade devem prevalecer sobre 

toda e qualquer alternativa de reorganização dos serviços de saúde. 

 

2 POLITICA DE SAÚDE NO BRASIL E A PARTICIPAÇÃO SOCIAL: o lugar do conselho 
comunitário de saúde 
 

A política de saúde, assim como as demais políticas sociais é um produto 

concreto do desenvolvimento capitalista e de suas contradições e, portanto, um produto 

histórico e não fruto do desenvolvimento natural. Daí decorre as lutas travadas entre Estado 

e Sociedade, ambos em busca de legitimação. A participação direta de organizações dos 

movimentos sociais revela espaços diferenciados de tensão, de disputas entre as distintas 

formas de percepção do mundo e as diversas formas de compreender e tratar as políticas 

públicas e sua implementação. 

Como diz Gohn (2004, p. 15):  

A sociedade organizada em associações e movimentos deixou de ser algo marginal 
ou alternativo; perdeu seu potencial exclusivamente contestador para ganhar um 
caráter legalista, ordenador e participante das novas regras estabelecidas para 
convívio social. 

O debate atual sobre políticas públicas no que se refere à sua institucionalização 

e execução nos remete à participação social no campo das políticas sociais a partir de duas 

dimensões. A primeira diz respeito à participação social nos espaços de debate, deliberação 

e controle das políticas e se institucionaliza em nível federal nos conselhos nacionais das 

políticas sociais, a segunda se refere à participação na execução destas políticas no âmbito 

estadual e municipal. 

A Promoção da Saúde é um componente importante para que se consolide no 

Sistema Único de Saúde (SUS) a abordagem integral do processo de saúde. Dessa forma, o 
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modo de produção da saúde a partir de um olhar promotor envolve a necessidade de 

consolidação de parcerias intersetoriais, de mecanismos de gestão participativa e de 

organização de ações em redes de instituições governamentais e não governamentais que 

se situem num mesmo território sanitário. 

Neste âmbito será focalizada, a partir do enfoque da participação social, a 

organização de parcerias entre gestores públicos e entidades privadas de fins não 

lucrativos. Isso implica uma estratégia para o enfrentamento das questões sociais 

brasileiras, nesse início de século, creditando à mobilização e a participação social, no 

âmbito dos direitos políticos e sociais, em suas diversas modalidades, os elementos 

estruturantes do Sistema Brasileiro de Proteção Social (SBPS), desse conjunto de fatores 

integrados emergem: 

O conceito de participação que se fundamenta no de autonomia que significa a 
capacidade das pessoas e dos grupos de livre determinação de si próprios, isto é, 
de conduzirem sua própria vida. Como a autonomia opõe-se às formas autoritárias 
de tomada de decisões, sua realização concreta se dá nas instituições pela via da 
participação. [...] o modelo de gestão democrático-participativa tem na autonomia um 
dos seus mais importantes princípios, implicando a livre escolha de objetivos e 
processos de trabalho e a construção conjunta do ambiente de trabalho. (LIBÂNEO, 
2004, p. 102). 

Por outro lado, o conceito de participação popular é compreendido desta feita 

como elemento-chave na construção de uma “cidadania ativa” (CURY, 2000, p. 57). Perde-

se, então, a utopia-socialista para aderir a utopia democrático-participativa, configurando um 

novo parâmetro, apontando na direção do fortalecimento da democracia política como 

estratégia para democratização das diversas esferas da sociedade.  

Coutinho (2013, p. 38) afirma que: 

A criação do conselho popular estabelecia um novo canal de participação que 
ampliava a conscientização da população sobre seus direitos. O conselho, 
legitimado pelas autoridades, representava uma inovação importante de participação 
popular, construindo a ligação com a comunidade, os funcionários dos serviços de 
saúde e o Estado. 

A participação surge, portanto, como o aperfeiçoamento do sistema democrático 

e nesse contexto torna-se fator imprescindível não mais para a revolução, como defendida 

no programa marxista e sim para a construção democrática.  

Observa-se, entretanto, que a  

[...] cidadania na prática social brasileira, apesar dos inegáveis avanços, conhece 
limites no interior dos grupos organizados e impedimentos enormes junto aos 
segmentos não organizados. Um deles é a presença de processos conhecidos como 
transições sem rupturas. Nossas elites conduzem os momentos de mudanças 
econômicas e políticas de modo a fazer viger o novo no interior do velho. (CURY, 
2000, p. 57). 

Não obstante, a institucionalização da participação cidadã nos processos de 

formulação de políticas públicas se estabeleceu 

[...] em suas diversas modalidades, tornando-se um elemento estruturante do 
Sistema Brasileiro de Proteção Social (SBPS). Oferecendo elementos relevantes 
para o debate atual sobre políticas públicas, seja no que se refere à sua 
institucionalização e execução, seja quanto ao enfrentamento das questões sociais. 
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A participação social no campo das políticas sociais define-se na Constituição de 
1988, como espaço de debate, deliberação e controle das políticas, sobremaneira 
através dos conselhos gestores das políticas sociais. (SILVA; JACCOUD; BEGHIN, 
2005, p. 375). 

Depreende-se que a participação e o controle social permitem que população 

seja parte integrante desde o processo inicial de formulação das políticas públicas até a 

fiscalização perante a atuação do Estado. Tornando-se um elemento essencial para alcance 

de diversos dos objetivos do SUS e para o fortalecimento do mesmo com vistas à plena 

aplicação de seus princípios doutrinários e organizativos.  

 

3 O CONSELHO COMUNITÁRIO DE SAÚDE: perspectiva de democratização 

 

Desde a institucionalização do SUS a partir da Constituição Federal de 1988, 

quatro pontos sobre a gestão têm sido frequentemente realçados como fundamentais para a 

sua implementação: a descentralização, o financiamento, o controle social e a gestão do 

trabalho. 

Nessa direção à descentralização emerge 

[...] como uma estratégia para a redução dos gastos públicos dos direitos sociais, 
seguindo as diretrizes colocadas pelo Banco Mundial, que aponta a descentralização 
como uma das soluções dos problemas do setor saúde: gastos insuficientes, 
ineficiência dos programas públicos e dificuldades de acesso por parte dos pobres, 
porque transfere essas responsabilidades para órgãos mais diretamente ligados às 
necessidades e condições locais. (COUTINHO, 2013, p.47) 

Com o processo de municipalização cresce as tensões entre o movimento social, 

no âmbito do processo legislativo desenvolvido nos anos de 1980/90, responsável pelo 

fomento das estruturas de participação social na gestão das políticas sociais. A nova 

categoria de participação cidadã tem como eixo a construção de um projeto de sociedade, 

que concebe o Estado como um patrimônio comum a serviço dos cidadãos, sujeitos 

portadores de poder e de direitos.  

Nesse contexto insere-se o Conselho de Saúde entendido como um órgão 

colegiado, de caráter permanente e deliberativo. Por isso deve funcionar e tomar decisões 

regularmente, acompanhando a execução da política de saúde e propondo correções e 

aperfeiçoamentos em seus rumos. Isto é, a participação popular se exprime na existência de 

legislações que refletem o nível de organização e a pressão da sociedade civil pela 

democratização da sociedade, por meio da criação de canais institucionalizados de controle 

social. 

Nessa perspectiva, a Lei 8.142/90, dispõe sobre a participação da comunidade 

na gestão do SUS, definindo, no artigo primeiro, parágrafo segundo, o papel do Conselho de 

Saúde: em atuar na formulação de estratégias, bem como no controle da execução da 

política de saúde, incluídos os aspectos econômicos e financeiros. 
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A mesma lei estabelece a composição dos Conselhos, garantindo, em primeiro 

lugar, a representação dos seguintes segmentos: governo, prestadores de serviços, 

profissionais de saúde e usuários. Em seguida, define a paridade da composição de 

usuários em relação aos demais segmentos. Isto significa que 50% do número total de 

conselheiros são renascentes de representantes dos usuários enquanto que os outros 50% 

será de representantes dos demais segmentos. Neste caso, o Conselho Nacional de Saúde 

recomenda que as vagas sejam distribuídas da seguinte maneira: 25% para trabalhadores 

de saúde e 25% para prestadores de serviços públicos e privados. 

Os conselheiros representantes dos usuários devem ser indicados pelas 

entidades ou movimentos a que pertencem, mediante ampla discussão interna ou com 

outras entidades e movimentos afins quando há concorrência para ocupação das vagas, 

geralmente definidas em Plenárias Populares. Ressalte-se que a representação dos 

usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos 

demais segmentos. 

Entretanto, para que um Conselho funcione adequadamente, algumas condições 

são necessárias, além das previstas pela Lei. É fundamental, por exemplo, que o Conselho 

seja representativo e tenha legitimidade. Para que um conselho tenha representatividade é 

necessário que o conselheiro, entre outras coisas: 

a) Atue como interlocutor de suas bases, levando ao Conselho as suas 

demandas e retomando com as decisões ou outras informações de interesse das bases; 

b) Não se distancie da entidade ou do movimento que o indicou; 

c) Represente e defenda os interesses da sociedade, ou seja, o conselheiro não 

deve se limitar à defesa dos interesses específicos da entidade ou movimento que 

representa, mas, ao contrário, ampliar o seu espaço de atuação defendendo os interesses 

da população como um todo porque, especialmente no caso da saúde, as melhorias 

realizadas no sistema de saúde resultarão em benefícios para todos, inclusive para a 

entidade ou movimento que representa. 

Quando se fala em participação social estar-se referindo ao entendimento de 

que participar é sinônimo de representar, dado que estamos em uma democracia 

representativa, não sendo suficiente votar e delegar competências aos eleitos; espera-se 

que estes atendam as demandas e correspondam às expectativas geradas.  

O SUS foi concebido para ser a maior política de inclusão social do país, 

necessita da efetividade de políticas públicas específicas e intersetoriais para assegurar a 

cobertura universal e equânime da promoção, da proteção e da recuperação da saúde das 

populações. Convém lembrar que a inclusão do mecanismo de controle social, nas políticas 

públicas, é uma referência muito recente no contexto da legislação social brasileira, inserido 
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nos documentos legais, a partir de pressões de setores organizados da sociedade civil que 

se fez presente junto ao Poder Legislativo no aprimoramento desta iniciativa governamental. 

Tais pressões deverão ser potencializadas no sentido de garantir ao SUS 

efetividade e, sobretudo, capacidade de se autogerir de modo que não somente reflita a 

sociedade, mas se reflita nesta; não somente reforce a ordem, mas faça a sua defesa como 

instrumento de promoção social que supere a explicação da miséria estrutural como 

resultado da incompetência individual.  

A democratização do SUS  implica o aprendizado e a vivência do exercício de 

participação e tomadas de decisões. Trata-se de processo a ser construído coletivamente, 

que considera a especificidade e a possibilidade histórica de cada sistema. O importante é 

compreender que esse processo não se efetiva por decreto, portarias ou resolução, mas é 

resultante, sobretudo, da concepção de gestão e de participação que temos. 

Desse ponto de vista, depreende-se que o autoritarismo, a omissão e o 

descompromisso do poder central são traços da gestão pública, que persistem até os dias 

atuais, encontrando-se ainda, intrinsecamente, associados às formas burocratizadas e 

verticalizadas do aparelho político-administrativo.  

Convém destacar que os indicadores sanitário-epidemiológicos brasileiros 

atuais, entretanto, revelam que os delineamentos sobre gestão inspirada no gerencialismo, 

e as metas de melhorias da qualidade dos serviços de saúde estão circunscritas mais ao 

plano das intenções do que em práticas efetivas nos vários níveis do SUS. 

Realizar, pois, a gestão democrática no SUS implica a participação de todos os 

segmentos da comunidade em todos os âmbitos da gestão. Portanto, planejar, executar, 

acompanhar, avaliar são atividades que exigem a participação plena de todos, constituindo-

se  um processo histórico de amplo alcance (EZPELETA; ROCKWELL, 1989). 

Depreende-se do exposto que o Movimento pela Reforma Sanitária Brasileira, 

implementada na década de 1990, apresentou forte caráter político, identificado como 

prioritário para os países em desenvolvimento. Disto decorre que desenvolver uma cultura 

de participação, no contexto  do SUS, tem se revelado um grande desafio, dados os ranços 

históricos de silenciamento da população brasileira, pela égide do autoritarismo a que 

esteve submetida pelos regimes totalitários. Ademais, fomentar a participação social implica 

transformações qualitativas nas relações cotidianas entre os sujeitos que  a constroem em 

todos os níveis.  

Gohn (2004, p. 288), analisando a participação dos movimentos sociais nos anos 

90 enfatiza duas categorias básicas de análise: a cidadania e a exclusão. A primeira, já 

presente na década anterior, apresentou como novidade pensar o exercício da cidadania em 

termos coletivos, de grupos e instituições que se legitimaram juridicamente a partir de 1988 
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e que têm de desenvolver um novo aprendizado, pois não se trata apenas de reivindicar, 

pressionar ou demandar; trata-se agora de fazer, de propor, de ter uma participação 

qualificada, já que o lugar da participação está inscrito em leis; é uma realidade virtual que 

tem que se concretizar.  

A esse respeito Severino (2008, p. 69) considera que 

[...] no Brasil, na ausência de uma sociedade civil mais articulada, o aparelho estatal 
assumiu papel preponderante na condução da vida da própria sociedade, que, 
desarticulada e fragmentada, não conseguia se expressar no processo de mediação 
e formulação das políticas. 

Não obstante, a segunda metade dos anos 90 caracterizou-se pelo surgimento 

de uma sociedade civil mais articulada e, nesse cenário, se intensifica a luta por politicas 

públicas, que se tornou uma das principais bandeiras dos movimentos populares. A 

participação popular esteve centrada na democratização dos serviços de saúde. Os 

Conselhos de Saúde, como instâncias colegiadas e deliberativas à estrutura do SUS, 

representam espaços participativos nos quais emerge uma nova cultura política, 

configurando-se como uma prática na qual se faz presente o diálogo, a contestação e a 

negociação a favor da democracia e da cidadania é, pois, resultado de uma longa e dura 

luta política que se estende ao longo dos anos 80 até os dias atuais, envolvendo os mais 

variados atores: movimentos populares, e gestores favoráveis a esta forma de participação 

nas administrações públicas, seguindo orientações de base progressistas. 

Trata-se de um período no qual o conceito de participação popular passa a ser 

compreendida como elemento dinamizador da chamada “cidadania ativa”. Este novo 

parâmetro participativo aponta para o fortalecimento da democracia política como meio para 

a democratização das diversas esferas da sociedade.  A participação de uma sociedade 

torna-se elemento imprescindível e necessário para a construção democrática, 

desenvolvendo  a capacidade de tornarem-se cidadãos participativos na sociedade em que 

vivem. 

Abrange as práticas de fiscalização e de participação nos processos 

deliberativos relacionados à formulação de políticas de saúde e de gestão no SUS. Há 

mecanismos institucionalizados que garantem a participação e o controle social, como os 

Conselhos de Saúde e as Conferências de Saúde, com representatividade dos diversos 

atores sociais. As Conferências de Saúde, que ocorrem a cada quatro anos, devem avaliar o 

cumprimento das diretrizes contidas no respectivo Plano de Saúde e produzir diretrizes que 

orientem novas políticas e programas no seu âmbito de atuação. Conselhos e conferências 

são garantidos nas três esferas de gestão do SUS pela Lei n. 8.142 de 28 de dezembro de 

1990.  
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O SUS garante aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios autonomia 

para administrar os recursos da Saúde. Para isso, é preciso que cada esfera de gestão 

tenha seu Conselho de Saúde funcionando  

[...] em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por 
representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e 
usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de 
saúde na instância correspondente, cujas decisões serão homologadas pelo chefe 
do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. (BRASIL, 1990) 

Nesse sentido, é oportuno reconhecer o controle social no SUS por possibilitar à 

sociedade, além da compreensão da estrutura e funcionamento do SUS e do processo de 

construção do modelo assistencial voltado aos seus princípios e diretrizes, um entendimento 

ampliado de saúde. Sendo, desse modo, possível uma maior articulação intersetorial para 

que as ações dos Conselhos de Saúde possam ser caracterizadas como de formulação e 

deliberação de políticas públicas comprometidas com a qualidade de vida da população 

brasileira. 

 

4 CONCLUSÃO  

 

A preocupação central deste estudo foi demonstrar a importância e a 

contribuição da participação social e do controle social na formulação e execução das 

políticas de saúde está legalmente estabelecido e constitui um ator central do processo de 

descentralização político-administrativa do Sistema Único de Saúde. 

Pontuar a atuação do Movimento pela Reforma Sanitária no Brasil inaugurando 

um novo momento histórico, caracterizado pela redemocratização do Estado e das políticas 

públicas, em especial da atenção à saúde. Evidenciando-se, assim, que o SUS constitui a 

organização do Estado e da sociedade para execução da política de saúde no Brasil e 

reflete fatores históricos e sociais que permearam a discussão, construção e reconstrução 

deste modelo de atenção à saúde. 

Ressalta-se ainda que o processo de descentralização nos serviços de saúde 

implicou, também, a administração mais eficiente e a procura da equidade. A 

descentralização se apresenta, então, como um instrumento adequado para a conformação 

de um sistema nacional de saúde que seja equitativo, eficiente e eficaz.  

Reafirma-se que a participação de representantes da sociedade civil organizada, 

dos trabalhadores de saúde, dos prestadores de serviços de saúde e do governo, na gestão 

do SUS, marca um avanço importante no processo de democratização e fortalecimento do 

controle social. 
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Novos espaços democráticos de gestão foram conquistados pela sociedade e 

precisam ser fortalecidos para permitir a participação efetiva do cidadão na formulação, 

monitoramento e fiscalização da execução das políticas de saúde, em especial através do 

apoio aos Conselhos de Saúde; às Conferências de Saúde; aos movimentos sociais; aos 

mecanismos de educação permanente de conselheiros e agentes sociais e da implantação 

de ouvidorias, para que os conselheiros tenham condições técnicas de exercer suas funções 

de relevância pública, com eficiência. 

Reitera-se que a regulamentação da participação da comunidade na gestão do 

SUS deu-se por intermédio da Lei n.º 8.142/90 que complementa a de n.º 8.080/90. A lei 

8.142/90 estabelece que o SUS contara, em cada esfera de governo, sem prejuízo das 

funções do Legislativo, com duas instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde e o 

Conselho de Saúde (BRASIL, 1990). 

Pois, a Promoção da Saúde implica o fortalecimento de mecanismos de 

operacionalização capazes de estabelecer relações de co-gestão e co-responsabilidade no 

planejamento e nas iniciativas dirigidas à melhoria da qualidade de vida dos sujeitos e  suas 

coletividades. 
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