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[...] 

Mas como evitar que este ideal seja letra morta 

E esquecida no caminho? 

[...] 

Devemos sempre lembrar 

Que um dia defendemos a participação popular 

E acreditamos que saúde não se escreve sozinho, 

Pois o “eu” é muito frágil... 

Conjuguemo-la, então, no plural! 

[...] 

É neste embalo que o sonho de igualdade encontra sentido: 

Na utopia de uma canção cantada em pé e de mãos dadas! 

[...] 

Oxalá 

Seja eu uma das pessoas 

Que permitam o plural 

E celebram a utopia 

De um mundo melhor! 
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RESUMO 

 

A Lei 8142/1990 instituiu a participação da sociedade com um dos princípios da Reforma 

Sanitária. O princípio do Controle Social está baseado na idéia de que, quanto mais a 

sociedade estiver envolvida na construção e fiscalização do SUS, maior será a probabilidade 

de que a implementação das respectivas políticas públicas obtenha êxito e traga melhores 

resultados para a população brasileira. O presente trabalho é um estudo descritivo e versa 

sobre o papel do Controle Social na Construção do SUS em um município de pequeno porte. 

Teve por objetivo avaliar o Papel do Controle Social na Construção do SUS do município de 

Ibirité/MG, mediante o estudo e a análise das Atas das reuniões do Conselho Municipal de 

Saúde. O período de fevereiro de 2008 a março de 2010 foi escolhido para a presente análise. 

Observou-se que várias deliberações e encaminhamentos foram efetivados nos dois anos, 

entretanto para consolidação do Sistema Único de Saúde deve-se caminhar para que as 

deliberações, como capacitação de conselheiros e implantação da Equipe de Saúde Bucal, 

sejam implantadas. 

 

PALAVRAS CHAVES: Controle Social; Participação Social; Conselho Municipal de Saúde. 
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ABSTRACT  

 

Law 8142/1990 established the participation of a society with the principles of the Health 

Reform. The principle of social control is based on the idea that the more the society is 

involved in the construction and inspection of the SUS, the greater the likelihood that the 

implementation of their policies to be successful and bring better results for the Brazilian 

population. This paper is a descriptive study deals with the role of Social Control in the 

Construction of SUS in a small city. Aimed at evaluating the Role of Social Control in the 

Construction of the city of  Ibirité SUS / MG, through study and analysis of the Minutes of 

the meetings of the Municipal Health Council from February 2008 to March 2010 was chosen 

for this analysis. It was observed that several resolutions and motions were hired two years, 

but to consolidate the National Health System should be walked for the decisions, such as 

training of counselors and deployment of Oral Health Team, to be deployed. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, foi criado o Sistema Único de Saúde, 

passando a saúde a ser inserida como um direito fundamental do cidadão e dever do Estado e 

sendo estabelecida a participação da sociedade no acompanhamento, controle e fiscalização 

da execução das políticas públicas de Saúde, conforme Artigos 198 e 196 da referida 

Constituição. O Sistema Único de Saúde (SUS) foi regulamentado pelas Leis Orgânicas da 

Saúde 8.080/1990 e pela 8.142/1990. 

A Lei 8142/1990 instituiu a participação da sociedade, um dos princípios da Reforma 

Sanitária, quando estabeleceu que o Sistema Único de Saúde, em cada esfera de governo, 

deve realizar a Conferência de Saúde, a cada quatro anos. Esta Conferência deverá contar 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. Regulamentou, 

ainda, o Conselho de Saúde, com caráter permanente e deliberativo, um órgão colegiado 

composto por representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e 

usuários, estes com representação paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. 

Este Conselho de Saúde tem por objetivo atuar na formulação de estratégias e no controle da 

execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos 

e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído 

em cada esfera de governo. 

O princípio do Controle Social está baseado na idéia de que, quanto mais a sociedade estiver 

envolvida na construção e fiscalização do SUS, maior será a probabilidade de que a 

implementação das respectivas políticas públicas obtenha êxito e traga melhores resultados 

para a população brasileira. A participação social é o entendimento, a participação e a 

fiscalização sobre as ações do Estado. 

Nesta seara, está a grande importância dos Conselhos de Saúde, como instrumento de controle 

social, um canal de relação entre o Estado, os trabalhadores e a sociedade, ou seja, uma inter-

relação entre o cidadão-usuário e os responsáveis pela elaboração e execução das ações de 

saúde, o que permite que a comunidade participe da formulação dos planos e diretrizes e 

avalie as ações na área da saúde. Assim, torna-se mais viável alcançar os objetivos setoriais da 
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saúde e a orientação para a modificação favorável dos determinantes sociais de saúde, visto 

que a sociedade assume maior autonomia em relação a estes determinantes, aos serviços de 

saúde, torando-se co-responsável pelo processo “saúde” e por seu desenvolvimento, pois 

todos somos responsáveis pela nossa saúde, tanto individual quanto socialmente. 

Por meio dos Conselhos de Saúde, a comunidade deve fiscalizar a aplicação do dinheiro 

público na saúde, verificar se a assistência à saúde prestada no Estado ou no Município está 

atendendo às necessidades da população e se as políticas de saúde orientam o governo a agir 

de acordo com o que a população precisa, como também é de sua responsabilidade, 

juntamente com os gestores da saúde, contribuir para a formação de conselheiros 

comprometidos com a saúde. 

Os Conselhos de saúde existem em todas as esferas de governo, por determinação de Lei 

Federal e não podem ser extintos por nenhuma autoridade ou lei estadual ou municipal. Sendo 

assim, a existência e o funcionamento dos conselhos de saúde são obrigatórios para que 

Estados, Distrito Federal e os Municípios possam receber recursos federais. 

A Resolução 333/2003, do Conselho Nacional de Saúde, aprova normas para os conselhos de 

saúde sejam criados, estruturados e funcionem, recomendando que o plenário do conselho 

reúna-se, no mínimo, uma vez por mês e, extraordinariamente, quando necessário, em 

reuniões plenárias abertas ao público. 

Nesta perspectiva, em 1991, foi criado o Conselho Municipal de Saúde de Ibirité, pela Lei 

Municipal 1.146/91; realizada a I Conferência Municipal de Saúde, com o Tema Saúde: 

Assunto Sério, em 30 e 31 de julho de 1994 e criados os Conselhos Locais de Saúde  através 

da Lei 1.339/94. 
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1. OBJETIVOS 

 

GERAL 

Analisar as ações de saúde propostas pelo Conselho Municipal de Saúde (CMS) de 

Ibirité/MG, no período compreendido entre fevereiro de 2008 a março de 2010.  

 

ESPECÍFICOS 

- Descrever as ações de saúde implementadas no município de Ibirité com o apoio do CMS; 

- Avaliar os encaminhamentos propostos para o setor  saúde  do município.  
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2. METODOLOGIA 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso é um estudo documental descritivo sobre as 

proposições em relação à saúde encaminhadas e avaliadas pelo Conselho Municipal de Saúde 

de Ibirité/MG, no período de fevereiro de 2008 a março de 2010. A análise das ATAS foi 

realizada de agosto a dezembro de 2010 e foi solicitada ao Presidente do Conselho Municipal 

de Saúde a autorização para manuseio dos documentos do Conselho Municipal de Saúde. Os 

encaminhamentos e propostas foram categorizados para facilitar a análise. 
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3. O CONTEXTO 

   

O Município de Ibirité está localizado na Zona Metalúrgica, Região Central do Estado de 

Minas Gerais. Faz parte da região Metropolitana de Belo Horizonte, na qual se limita com os 

municípios de Belo Horizonte, pelo leste e nordeste, Contagem e Betim, pelo norte, Sarzedo 

pelo oeste e Brumadinho, pelo sul. Ibirité possui uma área de 73,66 Km² e uma população 

calculada em 159.026 habitantes (dados do IBGE para 2010).  

O Sistema de Saúde de Ibirité faz parte da Gestão Plena do Sistema Municipal, estruturado em 

um conjunto de unidades organizadas em redes regionalizadas, hierarquizadas e disciplinadas 

de forma a promover um atendimento integral à sua própria população e inserido de forma 

indissociável ao SUS em sua abrangência Estadual e Nacional. Este modelo está centrado na 

Estratégia de Saúde da Família, que está integrado com os demais serviços de saúde, cobrindo 

90,31% da população. A Estratégia de Agente Comunitário de Saúde (EACS) cobre o restante 

7,36% da população. ESF e EACS juntos perfazem 100% da população de Ibirité. Em 2008, 

foram criados quatro Núcleos de Apoio à Saúde da Família – NASF para complementar a 

estrutura da Atenção Básica Municipal. (RELATÓRIO GESTÃO, 2008). 

 

Na Rede Municipal de Saúde, existem vinte e uma Unidades Básicas de Saúde, uma Unidade 

de PACS, um Centro de Referência Nutricional, um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS-

II), um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS-AD), um Centro de 

Especialidades, um Centro de Referência Nutricional, um Serviço de Atenção Psicossocial à 

Criança e ao Adolescente (SAPECA), um Centro Fisioterápico, um Núcleo de Vigilância em 

Saúde, um Centro de Saúde, um Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), um Hospital 

(Pronto Atendimento, Maternidade e Laboratório), uma Residência Terapêutica, um Serviço de 

Aconselhamento e Testagem, um Serviço de Assistência Especializada. 

 

O Serviço de Saúde Bucal ainda não foi incorporado à Estratégia de Saúde da Família, mas já 

há projeto aprovado para quinze Equipes de Saúde Bucal, com previsão de implementação de 

duas equipes em 2011, na Unidade de Saúde Morada da Serra. Os consultórios, com 

atendimento em atenção básica, funcionam no Centro Municipal de Saúde Alcina Campos 
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Taitson, na Unidade de Saúde Alcides Campos, na Unidade de Saúde Bela Vista e na Unidade 

de Saúde Monsenhor Horta. 

O Conselho Municipal de Saúde tem sua composição baseada nas regiões de saúde do 

município de Ibirité, visando à participação e representatividade de todas as áreas. É composto, 

desde 2009, de vinte conselheiros titulares com os respectivos suplentes, sendo dez 

representantes do segmento de usuários, cinco do segmento de trabalhadores da saúde e cinco 

do segmento do gestor. Não há, hoje, prestadores de serviços no município. O Conselho 

Municipal de Saúde de Ibirité reúne-se, ordinariamente, uma vez a cada mês e, 

extraordinariamente, quando necessário. 

  

 

 

 

Figura 1 - Mapa da cidade de Ibirité 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A coleta dos dados, aqui avaliados, foi feita nas Atas Conselho Municipal de Saúde de Ibirité 

e os referidos dados foram categorizados em ações.   

 No decorrer deste estudo, foi possível verificar vários encaminhamentos, através de 

avaliações/apreciações, dados pelo Conselho Municipal de Saúde de Ibirité interferindo no 

avanço do Sistema Único de Saúde Municipal. 

 

Percebe-se que as várias ações da Secretaria Municipal de Saúde foram apresentadas e/ou 

apreciadas pelo Conselho Municipal de Saúde de Ibirité, no período avaliado. E, para melhor 

compreensão foram categorizadas em: Do setor financeiro; Da organização dos serviços; Do 

Controle Social; Das denúncias e/ou reclamações e serão apresentadas a seguir.   

 

1. Do setor financeiro, foram avaliadas as prestações de contas do Fundo Municipal de Saúde 

de Ibirité referentes ao segundo semestre do ano de 2006, ao período de janeiro a março do 

ano de 2007; aprovado o orçamento para o ano de 2009 e o Programa Saúde em Casa. 

 

2. Da organização dos serviços da Secretaria Municipal de Saúde, foram apreciados e 

aprovados:  

• o Plano de Intensificação de Ações no Controle da Dengue/2008 e o Plano de 

Contingência da Dengue/2010, as ações são realizadas de forma regular no Município, 

onde existem baixas taxas de infestação e da doença; a proposta de não se recolher 

cães em residências, exceto em casos com suspeita de raiva e positivos para 

leishmaniose, tendo em vista que o setor responsável por esta ação vinha encontrando 

dificuldades com relação a esta questão;  

• a elaboração da Rede de Urgência e Emergência da Macro Centro, para cuja 

implantação, houveram várias reuniões, discussões e acordos;  

• a Resolução que promove  encontro de diabéticos, que não aconteceu conforme 

previsto;  

• o Projeto do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), tendo sido implantados 

quatro NASF no município, cada um com nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, 

médico ginecologista e médico pediatra;  
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• o Plano de Ações e Metas para 2008 (PAM/2008), Projeto DST/AIDS – 2009 e Plano 

de Ações e Metas para 2010 do SATI (PAM/2010), do Serviço de Acolhimento e 

Testagem de Ibirité (SATI), que é um serviço implantado no Município, de 

importância significativa para a comunidade, principalmente no que diz respeito às 

questões referentes ao HIV/AIDS, tuberculose e hanseníase;  

• o Plano Municipal de saúde – 2008-2012; os indicadores do pacto pela Vida e Pacto 

de Gestão;  

• a habilitação para Equipes de PSF/Saúde Bucal, cuja implantação ainda não foi 

efetivada, mas com planejamento para início no ano de 2011, com duas equipes; 

• o Projeto de Vigilância em Saúde da Microrregião de Contagem – 2009, sendo 

definido o Hospital Municipal de Contagem como referência para soroterapia;  

• o Plano de Ação da Vigilância Sanitária/2009; o Contrato, o 5º Relatório 

Circunstanciado do Programa Saúde em Casa;  

• o Projeto ParticipaSUS e sua inclusão no Plano Municipal de Saúde de Ibirité. 

 

3. Do Controle Social e funcionamento do Conselho Municipal de Saúde de Ibirité, foram 

aprovados:  

• a Proposta de conselheira de saúde para que todos os projetos e documentos a serem 

apresentados ao Conselho sejam anexados às convocações ou apresentados com 

antecedência para apreciação, o que nem sempre tem sido possível;  

• o Relatório da Comissão de Ética do Conselho Municipal de Saúde de Ibirité 

sugerindo que conselheiros sejam advertidos por questões de conduta inadequada 

frente às discussões e debates em reuniões deste Conselho;  

• a proposta para que todos os editais de licitação para compra de medicamentos, 

exames, etc. sejam encaminhados ao Conselho Municipal de Saúde;  

• criação da Comissão para elaborar o planejamento das Pré-conferências de Saúde;  

• o primeiro relatório da Comissão Organizadora da VII Conferência Municipal de 

Saúde; mudança no regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde de Ibirité;  

• realização da VII Conferência Municipal de Saúde de Ibirité;  

• cronograma das reuniões dos Conselhos Locais de Saúde;  

• proposta de que o suplente não participe da mesma Câmara Técnica que o titular;  

• a formação das Câmaras Técnicas de Recursos Humanos, Financiamento, Controle e 

Avaliação, Comunicação, Políticas Intersetoriais, Regionalização;  
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• Comissão de ética;  

• ainda, houveram a posse do Conselho Municipal de Saúde de Ibirité, eleição da sua 

Mesa Diretora e definição dos dias de reuniões ordinárias;  

• indicação de usuários para participar das reuniões do Comitê de Investigação da 

Mortalidade Materna, Infantil e Fetal de Ibirité e Sarzedo. 

 

4. Das denúncias e/ou reclamações levadas ao Conselho e outros encaminhamentos, 

foram dados retornos de denúncia:  

• sobre construção de espaço anexo à Unidade Morada da Serra, com apresentação 

de relatório de visita realizada pela Vigilância Sanitária (VISA), no qual se afirma 

que o espaço foi vistoriado e aprovado pela VISA; 

• feitas discussões sobre questões referentes ao Pronto Atendimento (PA), 

atendimento de urgência, mudança no critério de acolhimento, da forma de dar 

informações na Portaria e necessidade de informatização do PA;  

• encaminhada ao Secretário Municipal de Saúde solicitação para verificar as 

condições estruturais do Posto de Saúde do Sol Nascente e até mesmo quando será 

feita a reforma (hoje, está sendo feita a reforma); solicitadas informações à 

Secretaria Municipal de Saúde sobre data de Processo Seletivo para os Agentes 

Comunitários de Saúde (já houve dois Processos Seletivos,outro em andamento);  

• encaminhada solicitação para cobertura na área de estacionamento do Posto de 

Saúde Canoas/Canaã;  

• encaminhada solicitação de informações sobre falta de medicamentos e de visitas 

domiciliares das Equipes do NASF e PSF na região do Bairro Sol Nascente; 

• apresentado Relatório da Comissão de Ética e termos de renúncia de alguns 

Conselheiros Municipais de Saúde;  

• abertas vacâncias dos Conselheiros que renunciaram por escrito.  

 

 

De todos estes processos de discussão, não foram e encaminhamentos e/ou implementados: 

 O encontro de diabéticos; 

 Os projetos e documentos a serem apresentados ao Conselho sejam anexados às 

convocações ou apresentados com antecedência para apreciação. 

 Implantação da Saúde Bucal na Estratégia de Saúde da Família; 
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 Proposta para que todos os editais de licitação para compra de medicamentos, exames, 

etc. sejam encaminhados ao Conselho Municipal de Saúde. 

 Funcionamento efetivo dos Conselhos Locais de Saúde; 

 Composição e atuação efetiva das Câmaras Técnicas; 

 Projeto ParticipaSUS, cujas ações começam a ser implementadas. 

 

 

6. CONCLUSÕES 

 

A participação da sociedade/controle social é de extrema importância na construção das 

políticas de saúde e fortalecimento do Sistema Único de Saúde, pois os desafios são muitos, a 

saúde é de todos e somente com co-participação, co-responsabilização e união de esforços da 

sociedade e do governo, teremos o Sistema de Saúde que desejamos, com melhor qualidade 

de vida para todos. 

 

O Conselho Municipal de Saúde de Ibirité vem, ao longo dos anos, esforçando-se para manter 

seu real funcionamento e, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, buscando fazer o seu 

papel. 

 

Os encaminhamentos apresentados e aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde que não 

foram implementados são discutidos por este Conselho, que reconhece a importância e 

necessidade da capacitação dos Conselheiros para o fortalecimento do Controle Social no 

Município, tendo em vista a dificuldade do funcionamento de Conselhos Locais e de 

cobertura de vacância de conselheiros locais e, consequentemente, municipais. 

 

Dos encaminhamentos dados pelo Conselho Municipal de Saúde de Ibirité, vinte foram 

implementados, quatro estão em processo de implementação e três não aconteceram. 

  

Portanto, a maioria dos encaminhamentos dados dentro do Conselho Municipal de Saúde foi 

implementada, as deliberações da Conferência Municipal de Saúde foram homologadas pelo 

gestor e vem sendo implementadas gradativamente, na medida em que as condições e os 

recursos permitem. 
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Verificando a história do Conselho Municipal de Saúde de Ibirité, é possível identificar a 

importância do Controle Social para o Município, como este CMS vem ocupando o seu lugar, 

fortalecendo a participação da comunidade, na medida em que cada Conselheiro busca e 

encontra mais informações, toma conhecimento da estrutura e das possibilidades de avanços 

do SUS. 

 

Assim, a assistência à saúde da população vem sendo ampliada, os serviços básicos e as 

informações mais acessíveis. 

 

Porém, os encaminhamentos não efetivados, como a implantação da Equipe de Saúde Bucal 

na Estratégia de Saúde da Família, prevista no Plano de Metas da Secretaria Municipal de 

Saúde, e as ações do ParticipaSUS,projeto elaborado e aprovado, ainda deixam algum espaço 

para a consolidação do SUS em Ibirité/MG. Estas proposições são de extrema importância 

para a melhoria dos serviços de saúde do município, aumentando o acesso da população à 

saúde bucal e a capacitação dos conselheiros municipais, contida no ParticipaSUS, poderá 

fortalecer os Conselhos Locais de Saúde e uma maior participação no próprio Conselho 

Municipal de Saúde e a efetivação do funcionamento das Câmaras Técnicas deste Conselho, 

por isto já estão previstos para o ano de 2011. Os outros encaminhamentos ainda não 

efetivados saíram de discussões em reuniões do Conselho Municipal de Saúde, quando os 

conselheiros consideraram-nas importantes para melhor entendimento de pautas e 

funcionamento mais efetivo deste Conselho. 

 

As reuniões do Conselho Municipal de Saúde são espaços em que acontecem discussões 

quanto ao funcionamento dos serviços de saúde, denúncias e reclamações. Porém, muitas 

vezes, colocadas como necessidades individuais, sem o olhar para o coletivo, para a 

comunidade. 

 

O fortalecimento do Controle Social, embasado em Conselhos Locais e Câmaras Técnicas 

atuantes, ainda não é uma realidade. Há a dificuldade de mobilização social que pode estar 

diretamente ligada à necessidade de capacitação dos conselheiros, para que se organizem 

Fóruns Locais, favorecendo o conhecimento da importância da participação popular nos 

processos de construção de estratégias e efetivação do Sistema Único de Saúde. 
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