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RESUMO Analisam-se as demandas aprovadas nas conferencias municipais

de saúde. Foram realizados múltiplos estudos de casos em municípios

selecionados, por regiáo e porte populacional. A pesquisa baseou-se na andlise

dos relatórios das conferenCÚlS, dos planos municipais de saúde e dos relatórios

de gestáo, como meio de se verificar a efetiva execufáo das deliberafóes. A

andlise completou-se por meio das informafóes obtidas em entrevistas com

atores chaves locais. O resultado evidenciou um quadro heterogeneo: as

conferencias mostraram ser espafos importantes para a participafáo social,

favoreceram a explicitafáo das demandas sociais locais, mas demonstraram

pouca capacidade de influir na definifáo de prioridades das políticas.

PALAVRAS-CHAVE: Participafáo cidadá; Conferencias de saúde; Políticas

de controle socÚlI; Políticas, planejamento e administrafáo em saúde.

ABSTRACT The article analyzes the demands approved in the local health

conferences. Numerous case studies were carried out in cities selected by region

and population size. The research was based on the analysis ofthe conference

reports, local health plans and local administration reports, as a way ofverifYing

the e.ffective execution of the resolutions. The analysis was completed with

information acquired through interviews with key local players. The result

demonstrated a heterogeneous situation: the conferences had proven to be

impormnt spaces for social participation and helped local social demands to

be brought into the open, however they had demonstrated a limited capacity to

influence the priorities in policies.

KEYWORDS: Citizen participation; Health conferences; Social control

policies; Policies, planning and health administration.
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INTRODU<;:ÁO

Este artigo faz parte de um estudo mais amplo

que analisou a incorporasao das demandas popula

res as políticas municipais de saúde, e identificou

elementos e estratégias para a qualificaltao da gestao

participativa no Sistema Único de Saúde (SUS) em

municípios de Mato Grosso. Sua realizaltao deu-se

no contexto das práticas e experiencias dos gestores,

conselheiros, profissionais de saúde e vereadores e

do compromisso das instituiltóes envolvidas na luta

pelo direito a saúde no Brasil.

O campo de análise da pesquisa compreendeu

as conferencias municipais de saúde (CMS) realiza

das em 2003, etapa municipal da l2a Conferencia

Nacional de Saúde (CNS), o contexto político-ins

titucional das secretarias municipais de saúde e seus

processos de gestao e planejamento, o Conselho

Municipal de Saúde, o Legislativo e as relaltáes des

sas instituiltáes entre si e com os atores sociais. N a

medida que os conselhos e as conferencias sao espa

ltos públicos com legitimidade para influenciar nas

políticas de saúde, o principal objetivo foi analisar

se as demandas e as diretrizes aprovadas nas confe

rencias municipais de saúde estavam sendo priori

zadas pelos próprios conselhos e pela equipe gesto

ra, responsáveis pelo processo de formulaltao e pla

nejamento, implementaltao e avalialtao da política

de saúde. Partiu-se do pressuposto de que a CMS

devia ser o espalto institucional para a aprovaltao da

agenda de prioridades, os planos deviam incorporar

as prioridades aprovadas nas conferencias e os rela

tórios de gestao deveriam referir-se as mesmas prio

ridades.

O estudo foi realizado em 16 municípios do

estado de Mato Grosso, das diferentes regióes de saú

de e portes populacionais, incluindo a capital, Cui

abá, oito municípios pólos regionais de saúde e sete

municípios nao pólos regionais. Foi desenvolvido pelo

Grupo de Saúde Popular (GSP)I, em parceria com o

N úcleo de Desenvolvimento da Saúde (NDS) do

Instituto de Saúde Coletiva/UFMT e o Conselho de

Secretários Municipais de Saúde de Mato Grosso

(COSEMS/MT), com apoio financeiro do Ministério

da Saúde, por meio da Secretaria de Gestao Partici

pativa. Procura-se, neste artigo, apresentar aspectos

metodológicos e alguns dos resultados do estudo,

com foco nas conferencias municipais de saúde: o

processo de organizaltao, a representatividade e as

características das deliberaltóes aprovadas nas mes

mas; a análise comparativa dessas demandas com as

altáes incluídas no plano municipal de saúde e aque

las altóes implementadas, conforme relatório de ges

tao do ano seguinte a realizaltao das mesmas.

As principais questóes que nortearam o dese

nho da pesquisa foram: 1) os atoreslsujeitos sociais

representados nas conferencias estao conseguindo ou

nao influenciar a construltao da agenda da política

municipal de saúde?; 2) o processo de construltao da

agenda é democrático e permite a participaltao soci

al?; 3) a agenda de saúde é determinada pela agenda

nacional ou há um espalto para sua elaboraltao no

interior do município, a partir das demandas sociais

1 O Grupo de Saúde Popular (GPS) é urna Organiza~ao Nao Govemamental, fundada em 1986, que tem aruado, hisroricamente, em projelDs de
fortalecimento da particip~ao popular para efétiva~ao do SUS, sobrerudo na capacita~ao de conselheiros da saúde. A parceria do GSP com O Movimento
Popular de Saúde (Mops) e outros movimentos sociais, com a lbiversidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e o Conselho de Secretarias Municipais
de Saúde de Maro Grosso (COSEMS) é uma prática histórica e propiciou eventos significativos, como os dois cursos de capacita~ao de con selhei ros,
realizados com apoio da gestao estadual de saúde, no período de 1996 a 2002 (RwIS, 2001).
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locais?; 4) os instrumentos de planejamento e gestao

do SUS estao contribuindo ou nao para a incorpora

ltao das demandas sociais a política de saúde?

A CONSTRU<;ÁO

METODOLÓGICA

Quanto ao desenho metodológico, optou-se pelo

estudo de casos múltiplos, utilizando material e

método da pesquisa quantitativa e qualitativa, cujas

estratégias desenvolvidas con templaram:

• Constituiltao do grupo de pesquisa do nível

central, seleltao e treinamento dos pesquisado

res de campo, sendo alunos do I e 11 Cursos de

Especializaltao em Gesrao de Sistemas e Servi

lt0S de Saúde realizados pelo Instituto de Saúde

Coletiva (ISC/UFMT) e COSEMS, como estraté

gia de furma~o da rede de cooperaltao e educa

ltao permanente do SUS no estado;

• Pesquisa exploratória no campo teórico meto

dológico para a construltao do desenho do estu

do, sua dimens6es e variáveis;

• Seleltao da amostra de municípios, conside

rando a distribuiltao regional e o porte popula

cional;

• Seminário para discussao e nivelamento teóri

co-conceitual e apresentaltao do projeto com o

envolvimento dos professores e alunos do ISC/

UFMT, profissionais de saúde, conselheiros de

saúde e gestores;

• Caracteriza~o dos 16 mUniCIpIOs da pesquisa

por meio de análise documental em fontes de

dados primários e secundários;

Smídeem Debate, Rio deJaneiro, v. 3D, n. 73174, p. 248-274, maio/dez. 2006

• Análise dos relatórios da etapa municipal da

l2a CNS, dos Planos Municipais de Saúde ou

Planos Operativos Anuais e dos Relatórios de

Gestao do ano subseqüente a realizaltao das con

ferencias municipais;

• Entrevistas semi-estruturadas com os atores

do período da realizaltao da conferencia e atual,

inc1uindo gestores, conselheiros municipais de

saúde e vereadores;

• Sistematiza~o dos dados, análise e produltao

dos relatórios de cada município;

• Análise dos dados de acordo com os e¡xos:

l)Determinantes socioeconomicos e políticos;

2) Caracterizaltao institucional; 3) Processo de

cisório; 4) Perceplt0es e valores dos atores insti

tucionais; 5) Conteúdo das agendas. Cada eixo

compreendeu diversas variáveis e seus respecti

vos indicadores e a análise foi feita no ambito

das tres instituilt6es objetos do estudo: a Secre

taria e o Conselho de Saúde e o Legislativo

Municipal.

As deliberaltoes aprovadas constantes dos rela

tórios finais das conferencias municipais e as altoes

incluídas nos planos e nos relatórios de gestao foram

c1assificadas de acordo com os termos de referencia

dos dez eixos temáticos da l2a CNS (BRASIL, 2004),

independente da c1assificaltao dada no relatório da

conferencia municipal e do recorte do plano. Foram

elaborados protocolos de consenso para a c1assifica

ltao das deliberaltoes e das alt6es, assim como para a

análise dos planos de saúde e relatórios de gestao.

O tema da l2a CNS fui "Saúde: Um direito de

todos e dever do Estado - A Saúde que ternos, o

SUS que queremos" (BRASIL, 2004), subdividido em

dez eixos temáticos: 1) Direito aSaúde; 2) A seguri-
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dade social e a Saúde; 3) A intersetorialidade das

As;6es de Saúde; 4) As tres esferas de governo e a

construs;ao do SUS; 5) A organizas;ao da Atens;ao 11

Saúde; 6) Controle social e gestao participativa; 7)

O trabalho na Saúde; 8) Ciencia e Tecnologia e a

Saúde; 9) O financiamento da Saúde; 10) Comuni

cas;ao e Informas;ao em Saúde.

Como previa a metodologia, a devolus;ao dos

resultados aos municípios e a discussao dos mesmos

com os sujeitos locais ocorreram em dois momen

tos: primeiramente, no 13° Encontro de Secretarias

Municipais de Saúde de Mato Grosso, organizado

pelo COSEMS/MT e realizado em Cuiabá, em 30/06/

2007, com a participas;ao de secretários municipais

de saúde, membros da Comissao Intergestores Bi

partite (CIE), estadual e regionais, do Conselho Es

tadual de Saúde, do pólo de educas;ao permanente e

da Rede de Apoio SUS-COSEMS-MT, ocasiao em que

também foi repassado um conjunto de subsídios e

recomendas;6es para preparas;ao da etapa municipal

da 13a CNS; posteriormente, em cada um dos 16

municípios estudados, durante a realizas;ao das con

ferencias municipais de saúde, etapa municipal da

13a CNS, no período de junho a agosto de 2007,

com debate e apresentas;ao de sugest6es para o forta

lecimento da gestao do SUS e da participas;ao social

na formulas;ao e implementas;ao das políticas muni

cipais de saúde.

Algumas ressalvas devem ser feitas: a análise dos

planos e relatórios refere-se apenas ao primeiro ano

após a realizas;ao das conferencias; a análise dos pla

nos considerou a diversidade de modelos encontra

dos; nao se pretendeu estabelecer a intencionalida

de das as;6es, ou seja, afirmar que as as;6es identicas

ou equivalentes encontradas nos planos e relatórios

de gestao foram incluídas ou implementadas em fun

s;ao das deliberas;6es ocorridas nas conferencias. Para

a elaboras;ao do artigo, ainda foram kitos alguns re

cortes de análise: os municípios nao foram compara

dos por porte e regiao, nao foram incorporados to

dos os eixos de análise, como também nao foi anali

sado o papel dos conselhos e do legislativo referentes

11 conferencias municipais de saúde.

REFERENCIAL TEÓRICO

E DEFINI<;:6ES LEGAIS

A descentralizafiío e a democratizafáo: princípios que

materializam a participafáo popular no SUS

A gestao democrática no funbito do SUS é urna

luta da sociedade brasileira, concebida por meio do

movimento da Reforma Sanitária, como processo

social e político permanente, movimento que influ

enciou a organizas;ao da 8a CNS, e a formulas;ao do

anteprojeto do setor saúde, aprovado no texto da

Constituis;ao de 1988.

A formulas;ao do SUS como política de Estado

reafirmou a saúde como direito e a necessidade de

fortalecer o processo de descentralizas;ao, já iniciado

antes, para garantir a equidade e a universalidade do

acesso. A Constituis;ao avans;a também na definis;ao

das competencias da gestao dos sistemas de saúde

das tres esferas de governo, ficando o município como

principal executor das as;6es e dos servis;os (CORTES,

2006).

A municipalizas;ao da saúde foi a principal es

tratégia adotada para o desenvolvimento da descen

tralizas;ao da saú de ao langa da década de 1990,

propiciando maior responsabilizas;ao dos prekitos e

secretários municipais de saúde, no gerenciamento

do sistema local (VIANA, 1998).
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Em período mais recente, observou-se o esgota

mento das normas operacionais como instrumento

de operacionalizayao do sistema de saúde. Os Pactos

em Defesa da Vida, do SUS e de Gestao, formaliza

dos em 2006 pelos gestores do SUS, estabelecem

diretrizes orientadas para a constru<;:ao de modelos

de gestao mais democráticos e fiexíveis, sensíveis a

diversidade e as diferentes realidades do país (BRA

SIL, 2006).

No contexto geral da descentraliza<;:ao e do aper

fei<;:oamento do SUS, a participayao popular teve um

espa<;:o importante na agenda da política de saúde.

O cadastro nacional de Conselhos de Saúde, elabo

rado pela Secretaria de Gestao Participativa (MS),

contabilizo u a existencia de 5.559 Conselhos Mu

nicipais de Saúde no país no ano de 2005 (BRASIL,

2005; LABRA, 2005). O número de delegados pre

sentes nas conferencias de saúde também cresceu:

dos mil delegados presentes na Sa CNS, subiu para

quatro mil delegados na l2a CNS (EsCOREL ; BLO

CH, 2005).

Estes dados revelam que a existencia dos conse

Ihos de saúde e a mobilizayao em torno das confe

rencias colocaram no cenário numerosos atores soci-

ais, que contribuíram para a formayao de uro tecido

social de refiexáo, negocia<;:ao e de formayao de opi

niao. Espa<;:os políticos de democracia di reta e de

manifesta<;:ao de interesses divergentes e conflitos

(CORTES, 2006).

Conferencias e Conselhos de Saúde como espafos pú

blicos de processamemo das demandas populares:

limites e desafios

A rela<;:ao entre a descentralizayao e a participa

<;:ao social no país tem sido abordada por vários au

tores. Gohn (2005, p.30) define:

Smídeem Debate, Rio deJaneiro, v. 3D, n. 73174, p. 248-274, maio/dez. 2006

participafáo socúl! como o processo de vivencia que
imprime sentido e significado a um grupo ou mo
vimento social, tornando-o protagonista de sua
histórÚl.

Gohn (2003) assinala a mudan<;:a ocorrida nos

processos de participa<;:ao social no Brasil: nos anos

1970-S0, o movimento popular adotava posi<;:ao

antagónica e externa ao Estado, enquamo na década

de 1990 prevalece a tendencia a inser<;:ao ativa dos

movimentos sociais nos processos de formula<;:ao e

implementa<;:ao das políticas públicas. Constitui-se

outro campo, no funbito da esfera pública, em que

se articulam diferentes atores sociais, criando redes e

um novo tipo de associativismo. Sao diferentes tipos

de conselhos; redes locais, nacionais ou internacio

nais; fOruns temáticos; assembléias organizadas pela

sociedade civil. O termo 'participa<;:ao popular' tem

sido usado em contraposi<;:ao a outras expressóes de

participa<;:ao social, como forma de participa<;:ao que

enfatiza a expressao política de grupos representati

vos da sociedade civil junto a espa<;:os de defini<;:ao

de políticas públicas de cunho social (ACIOL!, 2005).

Acioli enfatiza, a partir deste conceito, a rela<;:ao que

se estabelece entre participa<;:ao popular e disputa

por espa<;:os de poder, incluindo a disputa por con

trole das yerbas públicas e sua importancia na cons

tru<;:ao do processo democrático.

Na mesma linha, Santos Junior, Azevedo e Ri

beiro (2004) chamam de 'governan<;:a democrática'

os padróes de in terayao entre as institui<;:óes gover

namentais, agentes do mercado e atores sociais que

realizam a coordena<;:ao e, simultaneamente, promo

vem a<;:óes de inclusao social e asseguram a partici

pa<;:ao social na formula<;:ao de políticas e nos pro

cessos decisários. Tal padrao entre governo e socie

dade se expressa em canais ou arenas, institucionali

zadas ou nao, de intermediac;:ao entre as institui<;:óes
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governamentais e atores sociais. Os autores referidos

apontam a riqueza da experiencia dos conselhos

municipais nas regióes merropolitanas, com base em

extensa pesquisa empírica, e afirmam ser os conse

Ihos municipais espayos institucionais com potenci

al de se rransformarem em instrumentos da consti

tuiyao da governanya democrática dos municípios.

Enfatizam vários aspectos do funcionamento dos

conselhos, em especial, a evidencia de que eles estao

se constituindo em arenas de interayáo entre gover

no e sociedades, nos quais os diferentes interesses

sao expressos. Há o reconhecimento e legitimayao

dos atores sociais e a permissao para a criayao de urna

agenda legitimada de problemas, objetivos e deman

das, que passa a exercer urna 'pressao moral' sobre os

governantes. Mas, para isso, ressaltam, seria neces

sário tanto o investimento nesse modelo participati

YO, como urna política de incentivo a associayao cívi

ca, no sentido arribuído por Putnam (2000), para

superar os limites dos conselhos, assinalados por eles,

enquanto canais de democratizayao da gestao muni

cipal: um conjunto significativo de segmentos soci

ais, sobretudo os mais vulneráveis, nao tendo sua

agenda de demandas representadas nessa arena pú

blica; a abenura dos canais de panicipayao seria mais

fruto de políticas do governo federal, das políticas

públicas descentralizadoras, que do governo e da

sociedade local; capacidade decisória insuficiente e

dependente; desigualdade económico-social entre os

municípios, o que ocasionaria diferentes respostas as

demandas.

Também Fleury (2004, p. 44) afirma que a atual

complexidade da sociedade brasileira, com a emer

gencia de numerosos movimentos de base popular,

permite a introduráo de novos temas na agenda
pública, vocaliza as demandas sociais emergentes e

constitui-se em recurso organizacional que produz
o adensamento da sociedade civil e o aumento do

capital social.

Córtes (2006) analisa diferentes concepyóes na

literatura em relayao a questao do impacto de fóruns

participativos sobre gestao e implementayao de po

líticas públicas, principalmente no Brasil, relayao

entre participayao e governanya, na articulayao en

rre gestores e burocracia governamentais e os in te

resses dos usuários, rrabalhadores. Alguns autores sao

céticos em relayao as possibilidades de os fóruns par

ticipativos con rribuírem para a democratizayao da

gestao pública e o aprimoramento de políticas. Ou

tros respondem a esta questao de forma esperanyosa.

No campo da saúde, Labra (2005, p. 379) des

taca que os conselhos de saúde constituem urna

inovaráo política, institucional e cultural da mai
or relevancia para o avanro da democracia e uma
singularidade no contexto latino-americano. (LA
BRA, 2005, p. 379).

Carvalho (1995), em rrabalho plOnelro, con

clui que os conselhos emergentes assumiram, ao lado

de arribuiyóes de planejamento e controle das polí

ticas de saúde, um papel de proteyáo dos direitos e

aperfeiyoamento de políticas sociais universalistas,

com forte induyao legal e administrativa originada

na esfera federal.

Enrretanto, como assinala Viana (1998), os

Conselhos tem seu funcionamento limitado e con

dicionado pela realidade concreta das instituiyóes e

da cultura política dos municípios brasileiros, de

modo que a característica da gestao local pode inter

ferir na dinamica do funcionamento do Conselho. A

gestao centralizada nao favorece a dinamica autóno

ma dos conselhos, que na maioria das vezes passa a
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existir como instancia burocrática. a impacto do

poder de direcionamento do executivo municipal

pode ser minorado pelas formas de organiza<;:ao e grau

de desenvolvimento das estruturas administrativas

das Secretarias de Saúde Municipais. Quanto mais

autonomia administrativa e financeira, gestao e or

ganiza<;:iio descentralizada dos servi<;:os tiverem as Se

cretarias Municipais, maior é a influencia dos conse

Ihos existentes na política local de saúde e novas

modalidades de participa<;:ao de usuários e profissio

nais de saúde podem surgir, afirma a au tora, para

quem o conselho é um espelho da política local e da

representa<;:ao dos interesses políticos.

Apesar do reconhecimento dos aspectos POSltl

vos e inovadores da panicipa<;:ao em instancias de

decisao do sistema de saúde, é preciso ter claras as

possibilidades concretas de participa<;:ao dos usuári

os no controle dos servi<;:os de saúde. A participa<;:iio

dos usuários constitui numa tarefa complexa (PINHEI

RO; DAL Poz, 1998). Para eles, essa complexidade é

dada, primeiramente, pela responsabilidade do con

selho na formula<;:ao de estratégias e no controle da

execu<;:ao da política de saúde; segundo, pela diversi

dade de temas, problemas e conflitos relacionados a

organiza<;:ao do sistema e dos servi<;:os; terceiro, pela

diversidade dos atores e interesses envolvidos na com

posi<;:ao dos conselhos.

autros mecanIsmos formais de controle social

foram incorporados ao SUS na defesa do direito a

saúde, tais como, ouvidorias e disque-denúncia, cri

ando novas furmas de expressao e de defesa dos inte

resses dos indivíduos, grupos e comunidade. a voto

sufragado na escolha dos governantes (executivos e

legislativos), plebiscito, projeto de lei de iniciativa

popular, Ministério Público, órgaos de defesa do

consumidor, mobiliza<;:ao popular, e a mídia em ge-
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ral sao outras formas de controle social (MATTOS,

2005).

Decorridos 17 anos de implanta<;:ao do SUS, os

conselhos de saúde resistem, acumulam cultura de

gestao e democracia e sao sujeitos políticos na polí

tica local. De acordo com Costa e Barros (2000), a

realiza<;:ao de seus fins pressup6e a existencia de su

jeitos políticos e sociais dotados de representativi

dade e de legitirnidade, pois a a<;:iio individual ainda

nao é suficiente para a a<;:iio política. Na opiniao de

Barros (I 994), o reconhecirnen to da representa<;:ao

confere legitimidade e poder. A representa<;:ao só

pode exercitar o poder que Ihe é facultado. Para

Dallari (1994), a legitirnidade se manifesta na per

meabilidade que o Conselho adota as quest6es que

sao colocadas pelos diversos segmentos sociais re

presentados, em especial, os usuários dos servi<;:os

de saúde. Apesar da íntima rela<;:ao com o conceito

de participa<;:ao, as quest6es de legitimidade e re

presentatividade política dos conselhos e de seus

membros, participantes do processo do controle so

cia!, tem sido pouco aprofundadas nas análises teó

ricas e nos estudos empíricos. A representa<;:ao pres

sup6e um conjunto de direitos políticos (liberdade

de expressao, de associa<;:ao etc.), que permite a for

ma<;:ao e manifesta<;:ao da vontade política dos repre

sentados, e constitui um fenómeno complexo, cujo

núcleo consiste num processo de escolha de gover

nantes (ou representantes de segmentos sociais) e

de controle sobre sua a<;:ao por meio de elei<;:6es com

petitivas. Segundo Urbinati (2006), a representa

<;:ao política é um processo circular (suscetível ao atri

to) en tre ins ti tui<;:6es estatais e as práticas sociais.

Argumenta que, a representa<;:ao nao penence ape

nas aos agentes ou institui<;:6es governamemais, mas

designa urna forma de processo político que é estru

turada nos termos da circularidade entre as institui-
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c;:áes e a sociedade, e nao é confinada a de1iberac;:áo e

decisao na assembléia. Também, de acordo com e1a,

a definic;:ao mais próxima dos princípios democráti

cos penence a Hannah Pitkin: "a representac;:áo aqui

significa agir no interesse dos representados, de urna

maneira responsiva a eles" (URBINATI, 2006, p. 202

apud PITKIN, 1967, p. 209). Sua natureza ambiva

lente - social e política, panicular e geral - determi

na a ligac;:ao inevitável com a participac;:ao. O funcio

namento da representac;:ao beneficia-se de urna cul

tura democrática de panicipac;:áo. Do mesmo modo,

a legitimidade desses novos espac;:os públicos de par

ticipac;:ao social está ancorada, de um lado, no pró

prio processo participativo e sua representatividade

política, e, de outro, na crenc;:a dos sujeitos de que

sao legais as normas do Estado (ou do regime) e seus

apare1hos, assim como o direito de comando delas

derivado.

A maioria dos trabalhos sobre os novos espac;:os

de participac;:áo social na saúde tem como objeto os

Conse1hos de Saúde. Entretanto, um trabalho re

cente de Escorel e Bloch (2005) enfatiza a análise

das conferencias de saúde e sustenta que as confe

rencias e os conselhos de saúde materializam e qua

lificam o princípio e o valor da democracia no proje

to da Reforma Sanitária e, ponanto, integram um

mesmo componente de análise. Sao fóruns nos quais

se identificam alterac;:áes no padrao de recepc;:ao e

processamento de demandas na área da saúde. As

autoras re ssaltam, porém, que os conselhos sao fó

runs permanen tes e com atribuic;:áes bem definidas

e ampliadas, enquanto as conferencias sao fóruns

pontuais, com atribuic;:áes pouco claras e cujos re

sultados sao, sistematicamente, desconsiderados. As

conferencias de saúde vem ocorrendo na maioria dos

municípios, embora por induc;:ao nacional. Cresce o

número de delegados presentes na etapa nacional e

é cada vez malOr o número de etapas munlClpalS,

configurando espac;:os próprios de debate e formula

c;:ao de políticas, com direito a panicipac;:ao dos usu

ários.

As conferencias nacionais de saúde fazem pane

da história oficial da política de saúde brasileira des

de 1937, com a Lei 378, de 13/01/1937, que insti

ruiu a Conferencia Nacional de Saúde e Educac;:ao.

No Brasil foram realizadas 12 conferencias até 2003,

sendo a 8a CNS considerada como marco de tratlS

formac;:ao que estabeleceu a nova dinfunica e al tero u

a composic;:ao dos delegados, incorporando a parti

cipac;:ao da sociedade civil organizada e urna nova

institucionalidade e vida própria as conferencias (Es

COREL; BLOcH, 2005). Para estas autoras, as confe

rencias sao fóruns que conformam espac;:os de forma

c;:ao de opiniao e vontade política e atuam na tema ti

zac;:ao da agenda pública. Urna forma de organizac;:ao

inovadora que trabalha com conflitos e interesses.

Fórum de negociac;:ao política e de democracia dire

ta, de matlifestac;:ao de interesses divergentes e con

flitos, que possibilitam a ampla divulgac;:ao de temá

rios para discussao na sociedade em geral e interfe

rem no rumo da política. A conferencia é um espac;:o

de trocas de informac;:ao, experiencia, cooperac;:ao e

apoio mútuo, um tecido social comunicativo, como

mencionado por Luz (2005).

Para além dos conselhos e conferencias, muitos

espac;:os sao criados e reformulados no cotidiano da

vida das comunidades - seja de reflexao, auto-ajuda,

resistencia, solidariedade, reivindicac;:ao e mobiliza

c;:ao em torno de necessidades concretas da popula

c;:ao. Essas iniciativas formam urna expressao viva da

sociedade civil em torno das re1ac;:áes sociais, do co

tidiano e da cultura e atuam para além dos espac;:os

institucionais de participac;:ao popular, no microes-
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pas;o de poder local, inclusive nos servlS;os de saúde

(LACERDA et al., 2006).

Planejamento e gestáo do SUS: O que os conselhos e

as conferencias tem a ver com isto?

A construs;áo da gestáo democrática dá-se no

cotidiano da gestáo, na relas;áo Estado/sociedade. É

resultante de troca de saberes e pressup6e a existen

cia de conflitos de interesses, um campo de diversi

dade de opiniáo e perceps;áo quanto ao modelo de

sociedade e do sistema de saúde. Este caminho cria

possibilidades para se construir novas metodologias

de planejamento e avalias;áo, diálogos, pactos e ani

culas;6es entre os diferentes atores e redes sociais de

relacionamento que poderáo influenciar na imple

mentas;áo do SUS e incorporar as demandas da po

pulas;áo e suas necessidades biológicas, sociais e cul

turais (PINHEIRO; MATTOS, 2006).

Para os autores citados, no processo de gestáo

democrática valorizam-se também os espas;os já es

tabelecidos de controle social no SUS, sobretudo os

conselhos e conferencias, incorporando linhas de

prioridade para seu fortalecimento, enquanto espa

s;os públicos de formulas;áo da política, avalias;áo e

acompanhamento. Isso requer o uso de tecnologias

de comunicas;ao, informas;ao para a formas;áo da cons

ciencia crítica da populas;áo, enquanto sujeitos desta

construs;áo, e metodologias de educas;áo permanen

te, para promover o relacionamento entre os indiví

duos e os grupos de diferentes ideo logias e interes

ses, capaz de dimin uir as desigualdades existentes

entre eles, referentes ao domínio do conhecimento e

das tecnologias de saúde.

Bordin (2002) enfatiza a complexidade do pro

cesso de plane jamento e gestáo em saúde e sua rela

S;áo com a panicipas;áo dos conselhos municipais, o

que favorece a identificas;áo de múltiplas necessida-
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des e problemas no interior do sistema, como recur

sos escassos, mal utilizados e mal distribuídos. Rea

firma a necessidade de processos decisórios, com base

na informas;áo, na epidemiologia e na avalias;áo.

Para Merhy, Cecílio e Nogueira Filho (1991),

o modelo de gestáo democrática deve se basear em

metodologia do planejamento e de administras;áo

que alie agilidade gerencial com a participas;áo dos

interessados. Isto só pode acontecer se houver capa

citas;áo dos dirigentes, organizas;áo de um processo

democrático e informas;áo ampla e disponível.

O planejamento constitui campo de investiga

S;áo da saúde coletiva e urna funs;áo da gestáo, que

inclui a formulas;ao, execus;áo e avalias;áo da política

de saúde (LEVCOVITZ et al., 2003; SCHRAIBER et al.,

1999; TEIXEIRA; MOLESINI,2002;). O plano de saúde

é o principal instrumento de gestáo e expressa a res

ponsabilidade municipal com a saúde da popula

S;áo, a símese de um processo de decisáo sobre o que

fazer diante de problemas e disponibilidade de re

cursos (TEIXEIRA, 2001). A coordenas;áo do planeja

mento e avalias;ao do sistema de saúde é urna atri

buiS;áo do gestor público, do dirigente municipal

(TEIXEIRA; MOLESINI, 2002), cabendo a conferencia

analisar a situas;áo de saúde e propor as diretrizes

para a formulas;áo da política e, ao conselho, atuar

na formulas;ao de estratégias e no controle da execu

S;áo da política (BRASIL, 2001a). Independente da

obrigatoriedade definida na legislas;áo, o planeja

mento, a avalias;áo e a prestas;ao de contas sáo neces

sidades de qualquer instituis;áo pública, como as

Secretarias de Saúde.

A Constituis;áo Federal de 1988 (BRASIL, 2006,

p.39) definiu que:

[ ..} as afóes e servifos públicos de saúde integram
urna rede de servífOS e constituem um sistema úni

co com participafiio da comunidade.
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A Lei 8.080/90, no artigo 15°, definiu como

competencia de cada nível de dire<;:áo do SUS a ela

bora~áo e atualiza~áo periódica do plano de saúde e

a articula~áo política para sua viabiliza~áo. Assim, os

planos de saúde se tornaram os instrumentos de pro

grama~o e or~amento de cada nível de dire~áo do

SUS (BRASIL, 2001a). O artigo 36 da Lei 8.080/90

regulamentou o processo de planejamento e or~a

mento do SUS como ascendente, do nívellocal até o

federal, ouvidos seus órgáos deliberativos, compati

bilizando-se as necessidades da política com a dis

ponibilidade de recursos em planos de saúde (BRA

SIL, 2001 a).

A Lei 8.142/90 regulamentou a panicipa~áo da

comunidade na gestáo do SUS, por meio da realiza

~áo da Conferencia Nacional de Saúde, a cada qua

tro anos, para avaliar a situa~o de saúde e propor

diretrizes para a formula~áo da política e instituiu o

Conselho de Saúde como órgáo colegiado, em cará

ter permanente e deliberativo, com composi~áo pa

ritária entre representantes dos usuários e dos de

mais segmentos, para atuar na formula~áo de estra

tégias e no controle da execu~áo da política de saúde

na instancia correspondente (BRASIL, 2001a). A refe

rida lei condicionou a transferencia de recursos da

Uniáo aos municípios ao cumprimento de requisi

tos como a cria~o do Fundo de Saúde e do Conse

Iho de Saúde, a existencia de plano de saúde e rela

tório de gestáo, e a comissáo de elabora~áo do Plano

de Carreira, Cargos e Salários (PCCS).

A Norma Operacional NOB 01/96, instrumen

to de regula~áo do SUS, acelerou a municipaliza~áo

da saúde e refor~ou a imponancia do planejamento

e da programa~áo pactuada integrada (PPI) nos tres

níveis de gestáo, sobretudo a integra~áo das progra

ma~6es dos sistemas municipais e estaduais, como

responsabilidades e requisitos para a habilita~áo dos

municípios em Gestáo Plena do Sistema Municipal

(BRASIL, 2001 a; VIANA, 2000). Posteriormente, a

Norma Operacional da Assistencia (NOAS 01/02)

atualizou os requisitos para a habilita~áo dos muni

cípios e estabeleceu o processo de regionaliza~áo da

saúde no ambito do SUS. Introduziu a agenda mu

nicipal e o quadro de metas, como parte do plano

municipal de saúde, em consonancia com as agen

das nacional e estadual, e o acompanhamen to dos

relatórios de gestáo, a ser efetuado com base no qua

dro de metas (BRASIL, 200 la). O sistema de planeja

mento do SUS deve compor o sistema nacional de

planejamento, federativo, que responde as eXIgenci

as constitucionais e legais, entre as quais a elabora

~áo dos planos plurianuais (PPA), das leis de diretri

zes or~amentárias (LDO) e do or~amento (LO), além

de outras a~6es.

A Ponaria 548/GM de 12/04/01 veio orientar

o processo de elabora~o e a aplica~áo da agenda e

do plano de saúde, dos quadros de metas, e do rela

tório de gestáo (BRASIL, 2001b). De acordo com a

referida portaria, o plano municipal de saúde ou plano

plurianual da saúde resulta do processo de planeja

mento no ambito do sistema municipal de saúde,

realizado de quatro em quatro anos, contendo a aná

lise da situa~o de saúde da popula~áo, as políticas e

as diretrizes do sistema, as a0es prioritárias e as es

tratégias de irnplanta~áo, bem como o or~amen to

previsto para a execu~áo das a~6es propostas no am

bito do SUS municipal. Deve estar em consonancia

com o plano plurianual do governo. O quadro de

metas ou plano de trabalho anual é parte integrante

dos planos de saúde, base para a elabora~áo dos re

latórios de gestáo. O relatório de gestáo deve avaliar

o cumprimento dos objetivos e das metas explicita

das no quadro de metas, bem como da aplica~o dos

recursos, e ser disponível aos órgáos de controle so-
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cial como legislativo, ministério público e a socieda

de como um todo (BRASIL, 2001b).

Em 2006 foram firmados os Pactos pela Saúde,

pela Vida e de Gestao, que incluíram o processo de

planejamento como atividade relevante no aprimo

ramento do sus. A Ponaria 699/2006, que regula

mentou os pactos, estabeleceu o sistema de planeja

mento do sus - PlanejaSUS - e definiu vários ins

trumentos para operá-lo, nas tres esferas de governo.

O Conselho Nacional de Saúde, por meio da

Resoluc;:ao n. 333/03 definiu que os conselhos de

Saúde e o poder executivo deveriam acolher as de

mandas da populac;:ao, consubstanciadas nas confe

rencias de saúde, e aprovar proposta de operaciona

lizac;:ao das diretrizes definidas nas conferencias e as

diretrizes para elaborac;:ao dos planos de saúde (BRA

SIL, 2003).

Como observado, o arcabouc;:o jurídico institu

cional do sus estabeleceu um modelo democrático

de gestao e colocou as representac;:óes da sociedade

no campo das instituic;:óes com poder e responsabi

lidade na formulac;:ao e o acompanhamento da polí

tica de saúde. Os conselhos e as conferencias passa

ram a constituir espac;:os de recepc;:ao e processamen

to das demandas populares e, portanto, potencial

mente capazes de influenciar a definic;:ao de priori

dades na construc;:ao da agenda da política da saúde.

RESULTADOS

E DISCUSSÁO

Mato Grosso é um estado com grande dirnen

sao territorial, baixa densidade demográfica, com

economia baseada na agropecuária, sobretudo na

produc;:ao de soja, algodao, arroz, carne, madeira,

Smídeem Debate, Rio deJaneiro, v. 3D, n. 73174, p. 248-274, maio/dez. 2006

sendo exportador desses produtos. A atividade eco

nómica concentradora de renda, as grandes distan

cias e a precariedade da infra-esttutura de comuni

cac;:ao e transporte, sornados a insuficiente estrutura

urbana das suas cidades, assim como a insuficiencia

de servic;:os essenciais na área da educac;:ao, saúde e

seguranc;:a pública, sérios problemas ambientais e de

violencia, configuram um quadro de extrema desi

gualdade social e regional. Esse quadro é conseqü

encia de um modelo de crescimento económico

implantado a partir da década de 1970, durante o

regime militar, o que estimulou a migrac;:ao, sobre

tudo dos estados do sul do país, com a política de

ocupac;:ao de fronteiras, por meio da colonizac;:ao.

Atualmente, mais da metade da populac;:áo do esta

do é constituída de m igrant es. Possui 141 municí

pios (IBG E, 19%), dos quais apenas tres possuem

mais de cem mil habitantes. O estado tem 17 regi

óes de saúde.

Os 16 municípios da pesquisa estao localizados

em 16 diferentes regióes de saúde do estado, oito

sao sedes de pólo regional. A maioria dos municípi

os pesquisados é de pequeno ou médio pone (QUA

DRO 1). A atividade económica prirnária com base

na agropecuária é predominante nestes municípios.

Em apenas dois predominam os servic;:os e o comér-

ClO.

A taxa de urbanizac;:ao está abaixo de 60% em

quatro municípios; entre 60 e 80% em sete; e aci

ma de 80% em cinco, evidenciando um equilíbrio

entre municípios mais e menos urbanizados. A

emancipac;:ao de 11 municípios é recente, entre 20

e 30 anos: um na década de 1990, sete na década

de 1980 e tres na década de 1970. Dos outros qua

tro, dois tem mais de 200 anos, um entre 100-200

anos e outro entre 50 e 100 anos.
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QUADRO 1 - Municípios pesquisados segundo porte populacional. Mato Grosso, 2006

Porte populacional I Número de municípios

Acima de 100 mil habitantes 3

De 50 a 100 mil habitantes 2

De 20 a 50 mil habitantes 5

De 10 a 20 mil habiwntes 1

De 5 a 10 mil habitantes 3

Até 5 mil habitantes 2

Fome: IBGE, estimativa 2006.

Capacidade institucional de planejamento e gestiio

das Secretarüu Municipais de Saúde

As Secretarias Municipais de Saúde (SMS) tam

bém sao relativamente recentes, metade é da década

de 1990, período pós-SUS; sete da década de 1980;

e urna da década de 1970.

Para análise da autonomia do órgao gestor da

saúde foi considerada a condi<;:ao de habilita<;:ao do

município as normas operacionais do SUS, a gestao

do fundo municipal de saúde e de pessoas (TABELA

1). A maioria dos municípios (68,7%) está habilita

da na condi<;:ao de Gestao Plena da Aten<;:ao Básica e

(31,3%) na Gestao Plena do Sistema, conforme re

quisitos da NOB/SUS 01196. A gestao integral do

fundo de saúde acorre em 40% dos municípios, e

de pessoas, em 33,3%, caracterizando um quadro

de autonomia limitado do órgao da saúde.

Em rela<;:ao a capacidade institucional de pla

nejamento, todas as Secretarias de Saúde elabora

ram os principais instrumentos de planejamento do

SUS, plano municipal e relatório de gestao, referen-

tes ao período analisado, sendo que metade delas

apresentou o plano plurianual de saúde que, em to

dos os casos, guarda rela<;:ao com o plano plurianual

do governo (PPA). O plano operativo ou plano de

trabalho anual foi elaborado por 75% delas. O pla

no de saúde dos 16 municípios foi aprovado em seu

respectivo conselho de saúde, cumprindo os requisi

tos legais do SUS. Observou-se que apenas sete con

selhos de saúde definem as diretrizes para a elabora

<;:ao do plano e apenas seis realizam seu monitora

mento, conforme determina a Lei 8142/90.

Quando analisada a estrutura dos planos de saú

de, apenas dois estavam adequados a portaria do

Ministério da Saúde GM n. 548/01, incluindo in

trodu<;:ao, diagnóstico situacional, prioridade, estra

tégias, análise estratégica, programa<;:ao, quadro de

metas e conclusao. Os planos de saúde analisados,

de maneira geral, descrevem de modo superficial a

situa<;:ao de saúde do município, por meio de alguns

indicadores epidemiológicos e de produ<;:ao de servi

<;:os, a capacidade instalada dos servi<;:os e a previsao
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ors;amentária. A diversidade de modelos foi a regra

en contrada.

Em relas;ao a definis;ao de metas, as;óes e pro

gramas;ao de atividades, verifico u-se em todos os pia

nos analisados a ausencia de análise situacional, que

orienta a definis;ao das prioridades, assim como dos

responsáveis pela execus;ao dos objetivos e das as;óes

programadas. Por serem escritos em linguagem ex

cessivamente técnica, apresen taram relativa dificul

dade para a identificas;ao das deliberas;óes das confe

rencias que estariam contempladas entre as as;óes

prior izadas. N enhum plano fez referencia ao relató

rio final da conferencia. Também nao se encontrou

em nenhum dos planos referencias a estratégias ou

medidas com vistas a integrá-Io ao processo de pla

nejamento municipal e ao processo de participas;ao

social das conferencias e conselhos de saúde.

Sete Secretarias de Saúde apresentaram estru

tura administrativa de planejamento em seus orga

nogramas. Os técnicos do nível central participaram

na elaboras;ao do planejamento em 68,75% dos

municípios, os profissionais das unidades de saúde

em 81,2% e urna comissao ou membros do conse

Iho municipal de saúde em 75%, evidenciando, em

algu ma medida, processos e metodologias partici

pativas. Quanto a existencia no órgáo gestor da saú

de de estruturas e mecanismos de fortalecimento do

controle social e da gestao participativa, unicamente

urna secretaria contava com ouvidoria e conselhos

gestores funcionando. Já a participas;ao do secretário

de saúde na Comissao Intergestores Bipartite regIO

nal (CIE) é prática corrente em todos eles.

Os relatórios de gestao referentes ao período do

estudo apresentaram um modelo padrao que foi ori-

Smídeem Debate, Rio deJaneiro, v. 3D, n. 73174, p. 248-274, maio/dez. 2006

entado pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato

Grosso (SES), ainda em 2001, com um diagnóstico

da situas;ao geral e de saúde, como no plano muni

cipal de saúde, as metas alcans;adas do pacto de aten

s;ao básica e das vigilancias em saúde (exigencias da

habilitas;ao), a produs;ao de servis;os e, sobretudo, o

demonstrativo contábil da execus;ao financeira e al

gumas atividades administrativas. Relacionavam as

atividades realizadas durante o ano, mas nao apre

sentavam urna análise que permitiria a comparas;ao

diteta entre o previsto no plano e o realizado efeti

vamente, a correlas;ao entre as metas, os resultados e

a aplicas;ao de recursos. Tampouco assinalam os pro

blemas e dificuldades da gestao. As exces;óes foram

os relatórios de dois municípios, que apesar de uti

lizar o modelo proposto, acrescentaram informas;óes

que facilitaram a comparas;ao entre o programado e

as as;óes executadas.

Partindo do pressuposto de que o relatório de

gestao deveria ser o instrumento do processo de pla

nejamento destinado a avaliar o cumprimento dos

objetivos, das metas e das as;óes, bem como da apli

cas;ao dos recursos, de acordo com a portaria 548/

al (BRASIL, 2001), constatou-se que 14 dos muni

cípios cumpriam o aspecto formal e as exigencias

das outras esferas de gestao, deixando em segundo

plano a avalias;ao do cumprimento das prioridades

da gestao municipal. N enhum dos relatórios anali

sados fez referencia direta as deliberas;óes das confe

rencias ou resolus;óes dos conselhos de saúde. Em

síntese, pode-se afirmar que os relatórios de gestao

foram de pouca utilidade para avaliar a implemen

tas;ao das as;óes prioritárias e das deliberas;óes apro

vadas nas conferencias de saúde.
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TABELA 1 - Capacidade institucional de planejamemo e autonomia de gestáo nas 16 Secretarias Municipais de

Saúde. Mato Grosso, 2005

Variáveis Número de mLJnicípios I % de municipios

1. Capacidade de planejamento

1.1 G6mncJ8 da planGjamonto 7 43,75

1.2Insfrvmen"" de plen(ljamf¡óto

P1a no P1u rianual de SaOde B 50

P1a.no guarda relayao [:om o PPA do municipiD 8 50

Plano operativo anual OU Plano de Trabalho anual 12 15

Relatooo de gestao 16 100

Modelo de plano em oonsonllncla oom a Portarla M8548 1 6,25

1.3 PartlcJ¡Xtf;lHJ 110 processo <1e plam;jamento

Téel1 icos do nível central 11 88.75

Profis.siona is das unidades de sa Clde 13 81,25

Comissio ou m8mbros do cons81ho 12 15
Sem partiCiP89~O 1 6,25

2. AlJtonDmi a da g&smo

2.1 Tipo de Gestio

Gasláo da Atenr;ao Básica 11 88,75

GEl5taO Pie na de Sistema 5 31.25

2.:2 Gesf.to do Fundo "-

Inte¡:¡ral 8 40

Restrlta 9 60

2.3 Gestao de oessDas~

Integral 5 33,33

Restrila 10 66,67

3. Estrutu ra e meC8n i:!lmos de ge:!ltillg

Consalho GEaStor 1 6,25

Ouvidoria. do SUS funciona ndo 1 6,25

* Apenas 15 Municípios informaram.

Fome: Relatório da Pesquisa "Incorpora<;áo das Demandas Populares as Políticas de Saúde em Municípios de Maro Grosso". Mato Grosso, 2007.
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o processo decisório das Conferencias Municipais de Saúde

As conferencias de saúde, etapa municipal da l2a CNS, foram realizadas em 2003 em 15 municípios

analisados, a excec;:ao de um, que a realizou em 2004, seguindo calendário próprio, bianual. N os demais, as

conferencias yinham ocorrendo, yia de regra, a cada quatro anos, conforme calendário da nacional, mas 12

deles organizaram tres ou menos CMS (GRÁFICO 1). Nota-se que, apesar de a lei orginica municipal normalizar

o prazo da realizac;:ao das conferencias a cada dois anos, em alguns municípios este prazo nao foi eumprido.

Assim, a influencia da conferencia nacional tem sido determinante para desencadear as conferencias munici-

pals.

A malOna dos municípios orgamzou a conferencia em dois dias, totalizando 2.486 participantes e 807

deliberac;:áes aproyadas. O processo de organizac;:ao da conferencia pela gestao, com apoio dos conselhos de

saúde enyolyeu recursos de logística, pessoal, articulac;:áo e divulgac;:ao, conforme o GRÁFICO 1.

GRÁFICO 1 - Conferencias de saúde realizadas em 16 municípios de Mato Grosso, 1990-2004
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Na TABELA 2, destacam-se algumas características da organizaltáo e do processo decisório que ocorreram

antes, durante e após a realizaltáo das conferencias. A formalizaltáo da conferencia por meio de ato legal de

convocaltáo e de instituiltáo da comissáo organizadora ocorreu em todos os municípios, e a aprovaltáo do

regimento da conferencia no conselho de saúde em apenas dez. A divulgaltáo foi prática em todos os municípi

os, de forma mais ampla, por meio de rádio e carro de som em 14, e mais restrita, por meio de carraz e f6lderes

em dois.

TABELA 2 - Caracterizaltáo do Processo Decisório em 16 Conferencias Municipais de Saúde. Mato Grosso,

2003-2004

Variáveis Número dé mUrlicípios I o/" dé mUrlicípios

1. Etapa P"lparaUlrla

1.1Ade~ ~5 Nwmli:¡ LeglPis

A10 le9al da cor'lvocaA;:ao 16 100

Ato legal da InstlILJI~da Comlssáa 16
Organ lzadora 100

Aprov8!O;áo do regimento interno 10 62,5

pre-se~ de oóngelhei ro!.! na OOmiSSM
15 9:3.75orga nlzadora

Di\'lJ IQacoo ampl.'3 da CM5 14 87.5

1.2 Es~o1hffpré'viIJ ded~chn

RéIllizattDét dé pré-COl'lfal'MeiB Ou fórun~

~ 12,5por segmenlo5 para ascalha de delegados

2. Repnl5I1nti1tlvldade"

Pro~o de represellía!{i.\o poor segmento,
de ocordo mm 3 Resolu~ 333 00 CNS 5 33,33
na5 CMS

3. Agenda previa

Utiliz.ayllo do tema da 12" CNS 15 93.75

Delilrerl;ttj:ao, i;le aoordo oom Q9 eilfQS
lem{itioos. da 128 CNS 2 12,5

4. Form.:lll~o dO!: ~LJIta.dM

Publ icado 8m Diário Oficial O O

Ato legal de apl"OV8IfEIO 6 37,5

Rélalório irnpr9SSO para. divulgB9B.o ti 37,5

* Apenas 15 Municípios informaram.

Fome: Relatório da Pesquisa "Incorpora~áo das Demandas Populares as PoütiGls de Saúde em Municípios de Mato Grosso". Mato Grosso, 2007.
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N O entanto, a realizae;:ao de pré-conferencia ou fóruns de segmentos dos usuários e trabalhadores para

preparae;:ao dos temas e eleie;:ao prévia de delegados as conferencias só ocorreu em dois municípios, e é fato

preocupante. As regras e os processos de preparac;:áo da conferencia, o critério de escolha, indicae;:ao ou eleie;:ao

de delegados nao foram registrados nos relatórios das conferencias municipais em nenhum dos municípios

analisados.

A representatividade dos delegados as conferencias, com base no critério de paridade entre o segmento de

usuários (50%) e os demais segmentos, trabalhadores (25%) e governo e prestadores (25%) - conforme

resolue;:ao n. 333 do CNS, que determina a organizae;:ao dos Conselhos de Saúde - ocorreu em apenas cinco

conferencias e como apresenta o GRAFICO 2, a propore;:ao de delegados eleitos represento u apenas 16,56%,

predominando a forma de representae;:ao de delegados por indicae;:ao (47,69%) seguido de delegados natos

(29,50%) .

GRAFICO 2 - Modalidade de escolha dos delegados as 16 Conferencias Municipais de Saúde. Mato Grosso,

2003-2004
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A gestao municipal e os conselhos empenha

ram-se em cumprir as obrigaltáes legais e normati

vas, como evidencia a TABELA 2. Por outro lado, o

processo de escolha de delegados e a representativi

dade aparecem como o maior problema das confe

rencias analisadas, tanto pelo descumprimento da

norma da paridade, como pela predominancia de

formas de representaltao de delegados por indica~o,

comprometendo o processo democrático defendido

no modelo institucional de gestao do SUS, e a legi

timidade do processo decisório das conferencias. Por

fim, outro dado que merece ser destacado é a quase

inexistencia de registro do processo de organizaltao

prévia e do próprio transcurso das conferencias mu-

nlClpals.

Influencia da agenda nacional nas conftrencias

locais

A agenda local das conferencias foi fortemente

influenciada pela agenda nacional, sendo que 15

municípios utilizaram o tema central da l2a CNS:

"O SUS que ternos e o SUS que queremos" (CONFE

RIONCIA NACIONAL DE SAÚDE, 2004). No entanto, na

composiltao dos relatórios finais, as disposiltóes das

deliberaltóes das conferencias nao seguiram obriga

toriamente os dez eixos temáticos da nacional. Em

apenas dois municípios (TABELA 2) houve delibera

ltao com base nos eixos, e ainda assim, de modo par

cial.

A coopera~o técnica para a realizaltao das con

ferencias ocorreu em todos os municípios, sendo a

mais freqüente proveniente da SES/MT e do Conse

Iho Estadual de Saúde (46,1 %), seguida do Conse

Iho Nacional de Saúde e dos órgaos de representa

ltao de secretários municipais estadual (COSEMS) e

nacional (CONASEMS) (15,3%).

Outro aspecto que demonstrou a influencia do

processo de organizaltao da Conferencia Nacional de

Saúde fui o destino dado aos relatórios das conferen

cias municipais, todos eles enviados como subsídios

a etapa estadual. Em contrapan ida, quando foram

analisados os processos de decisao do órgao gestor

da saúde em relaltao a formalizaltao dos resultados

das conferencias (TABELA 2), observou-se que o ato

legal de aprovaltao do relatório ocorreu em apenas

seis municípios, sendo cinco de responsabilidade dos

conselhos e um da secretaria. A divulgaltao local dos

relatórios por meio impresso também foi incipiente

e ocorreu em seis municípios (37,6 %), indicando

circulaltao e divulgaltao limitadas das deliberaltóes

das conferencias, para dentro e para fora da gestao

municipal, e, conseqüentemente, baixo grau de ins

titucionalizaltao dos resultados no processo de ges

tao e formula~o da política de saúde. Indicou, ain

da, o acesso restrito da populaltao em geral as infor

maltóes, além da dificultadade de monitoramento

de seus encaminhamentos por parte dos órgaos de

controle social, incluindo o próprio conselho, o Le

gislativo e o Ministério Público.

Reafirma-se a importancia da agenda nacional

na tematiza~o das conferencias municipais e da ca

opera~o das instancias estaduais e nacionais de ges

tao e do controle social na indultao das mesmas, na

orientaltao dos conteúdos e dos processos de organi

zaltao, modelos de regimento, atos legais, entre ou

tros. Entretanto, percebe-se um desequilíbrio na

relaltao, como se as CMS fossem apenas mais urna

etapa da nacional, valorizando-se pouco a agenda

política e os interesses dos atores locais. Essa falta de

sintonia fica patente também na definiltao do calen

dário: as conferencias municipais ocorreram em

2003, enquanto os planos plurianuais mUnlClpalS

(PPA) foram elaborados em 2002.

5aúde em Debate, R...io de Jan eiro, v. 30, 11. 73/74, p. 248-274, maio/da. 2006



266 M ü LL E R N E T 0, j. S. et al • Conferencias de saúde e lOrmulayao de poi íricas em 16 mun icípios de Mato Grosso, 2003-2005

Mapa das demandas

Dentre as demandas deliberadas nas CMS dos

16 municípios, S09 foram transformadas em deli

bera<;:óes. N as Conferencias as demandas apareceram,

majoritariamente, como reivindica<;:óes nao estrutu

radas e pontuais, e os relatórios finais das CMS re

fletiram esse quadro: as delibera<;:óes aprovadas sao

em sua maioria expressao de necessidades, refletin

do problemas percebidos pelos sujeitos e responden

do aos inreresses de numerosos atores. Mais que di

retrizes, quase todas as delibera<;:óes das CMS foram

reivin dica<;:óes.

Demandas deliberadas nas conferencias mUnl-

cipais de saJíde

A classifica<;:áo das delibera<;:áes das conferencias

municipais foi realizada com base nos dez eixos te

máticos da l2a CNS e por subeixo para o eixo 5,

demandas relativas a aten<;:ao básica e as de média e

alta complexidade, e para o eixo 7, demandas relati-

vas as reivindica<;:óes trabalhistas e as da educa<;:ao na

saúde.

Em rela<;:ao as S07 delibera<;:áes das conferenci

as analisadas, os resultados indicam, conforme a

TABELA 3, maior concentra<;:áo das demandas do eixo

5, relativas a organiza<;:ao da aten<;:ao a saúde (40%),

seguida das demandas do eixo 7 (17%) referentes a

gestao do trabalho na saúde, do eixo 3 (13%), in

tersetorialidade das a<;:óes de saúde, e do eixo 4

(11 %), as tres esferas de poder e a consttu<;:ao do

SUS.

As demandas relacionadas ao elxo 6, controle

social e gestao participativa e ao eixo 10, comunica

<;:ao e informa<;:ao em saúde, somaram 14% do total

das delibera<;:áes. Os eixos temáticos que apresenta

ram menor número de demandas foram aqueles re

lativos ao direito a saúde, a ciencia e tecnologia e

seguridade social, caracterizando um perfil de rel

vindica<;:áes muito mais próximo do cotidiano das

pessoas e pouco orientado para a formula<;:áo de prin

cípios e diretrizes.

TABELA 3 - Classifica<;:áo por eixo temático das delibera<;:óes das 16 CMS. Mato Grosso, 2003-2004

Eims p I 3 G :.- E F

'-
H J - M I N G P Q TQt<¡1 'lV

1. Direilo ~ SaIlde D D 2 {) D D 3 a D D e o 1 J a 1 7 1%

2. A St>;:rJri,J¡,f:IP. Su,;~1 5 O O O O O O O O ~ C' O O ',) el O ! 1%

3. A Inte'&etar18OO:le :iaa
A95ea da Salida B ~ 1 I 2 21l 12 '1 1 ~ 1~ S 8 S (l 5 101 13%

4. fI$ T~ EMct<>s ~.,.

~o e a Co-91n.J01!o 9 l' , O 1 12 10 II 4 2 a 1 6 1 9 1 trT 11%
doSUS

5. A O~;"ni"'¿o:;i>;l dil Alen~o
1¡¡ 35 :27 40%~ Sili"l~ 19 lJ l' o ~~ 1~ .. 1~ '1 ~ 1~ J ~ J22

ti. Controle Sodal ~ ~taa
Parttcipmiva 1 {; 7 :l 1 19 10 (l O O ~ 1 3 ,') e , 54 7";l,

7. () Tm ~Ihu n;.l &1tiLlL! 7 Hl 6 (j :.! ~~ II 15 :l .., ;5 5 13 ::; J 17 lJE 17%

ll. CI~rtelB a 18CIlOio¡¡ a e a
o f) () (l 11 4 0- (l 11 o e o f) ;) (l o 4 0%Saúda

~. () Fin¡mei"m<::n~d;) S~~ 6 O O O O !j O ol (; t 7 1 ',) 3 O 31 4%

1:J. Comunlca~o !lo
2 3 1 l. O 16 1e 2 1 4 (; 1 5 ,') 1 1 07 7%Infurrnayfu il'Tl Salida

¡TOTAL ~ 06 ;¿y ~5 12 ..1l1 ( .. 66 16 ;¡;¡ ::!.. 23 ell <11 11l 61 81J7 100%1
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Quando analisados os subeixos da organizac;:ao

da atenc;:ao a saúde (TABE LA 4), as deliberac;:6es de

média e alta complexidade representaram 36% do

total e a atenc;:ao básica 29%. As ourras deliberac;:6es

deste eixo (34%) incluem ac;:6es de assistencia far

maceu tica, vigilancias, saúde do rrabalhador, rela

c;:ao público-privado, entre ourras.

Nos subeixos do trabalho na saúde (TABELA 4)

as deliberac;:6es relativas as reivindicaC;:6es rrabalhis

tas representaram 50% do total deste eixo e as rela

tivas a educac;:ao na saúde 50%. Esta contempla de

liberac;:6es de capacitac;:áo e qualificac;:ao do profissio

nal da saúde, entre ourras. As reinvidicaC;:6es rraba

lhistas incluem PCCS, condic;:6es de rrabalho, esta

bilidade, previdencia social, entre ourras.

Estes resultados sinalizam a importancia dada

pelos representantes dos usuários e rrabalhadores da

saúde na organizac;:ao da atenc;:ao a saúde no SUS,

incluindo atenc;:ao básica e média e alta complexida-

de, confirmando a insuficiencia destes recursos tec

nológicos no SUS, principalmente de média com

plexidade, e a imporrancia da esrratégia da regio na

lizac;:ao da saúde para superac;:ao das deficiencias nas

diversas regi6es. A política de qualificac;:ao e valoriza

c;:ao dos profissionais e rrabalhadores de saúde tam

bém é incentivada nas conferencias municipais.

Destaca-se ainda a existencia de algum tipo de

deliberac;:áo, focada na in tersetorialidade na maioria

dos municípios, com destaque para os municípios F

e G e N, destacando a importancia destas políticas

na garantia do direito a saúde. Observa-se também

a significac;:ao do eixo relacionado as rres esferas de

governo e a consrruc;:ao do SUS (eixo 4), que tam

bém teve deliberac;:6es na maioria dos municípios,

principalmente B, F, G, A, P e N, todos municípios

sede de pólos regionais, indicando a necessidade de

maior presenc;:a das esferas estadual e federal na ges

tao destes municípios e regi6es de saúde.

TABELA 4 - Classificac;:ao por subeixo temático das ac;:6es do Plano de Saúde e do Relatório de Gestao relaciona

das as deliberac;:6es das 16 CMS. Mato Grosso, 2003-2005

;\[~ Ih;J.O Ua.;;ka 1J4 29 44 47
S. A Org~nizl:l~~o d~

AteJl~á0 (\ Sailde !...lé ia e cUt" Complexklade 117 3{) n 29

Outra.., 111 l1 ?::' ·:H

T.,tul F.iw 5 J22 100 93 100

6~) SO 4 11
7. U 1mbalh,) tlil S,1úde

ft9 SO .r~ R9

Total EixCl7 13tl 100 JI'! IDO

Fome: Relatório da Pesquisa "lncorpora,áo das Demandas Populares as Políticas de Saúde em Municípios de Mato Grosso". Mato Grosso, 2007.
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Comparal(ao das al(áes constantes nos planos

municirais de saúde com as deliberacóes das confe-

A classificayao das ayóes constantes dos planos

de saúde em relayao as deliberayóes aprovadas nas

conferencias (TABELA 5) foi realizada por meio de

análise comparativa entre elas, o que revelou a exis

tencia de 197 ayóes identicas ou equivalentes as apro

vadas nas conferencias. O eixo da atenyao a saúde

apresentou o maior número de ayóes, enfatizando

sua predominancia na agenda de prioridades da ges

tao municipal (47%). Em segundo lugar destacam

se as ayóes do eixo do trabalho na saúde (18%), na

terceira posiyao o eixo da comunicayao em saúde

(13%) e na quana, o eixo referente a intersetoriali

dade das ayóes de saúde, com 11% do total de ayóes

constantes nos planos.

Quando analisados os subeixos da organizayao

da atenyao a saúde (TABELA 4), as ayóes de atenyao

básica representaram 44% e as de média e alta com

plexidade 27% do total das ayóes. Este resultado

aponta urna inversao em relayao ao resultado das

conferencias que apresentaram maior número de

deliberayóes de média e alta complexidade, referi

das a média complexidade.

Nos subeixos do trabalho na saúde (TABELA 4)

as ayóes relativas a educayao na saúde representaram

32% e as reivindicayóes trabalhistas apenas 4% do

total do eixo, resultados que assinalam a imponan

cia dada pela gestao municipal as ayóes de capacita

yao dos trabalhadores e profissionais de saúde. A

pouca inclusao de ayóes referentes as reivindicayóes

trabalhistas nos planos de saúde pode estar relacio

nada a autonomia restrita das secretarias munici

pais de saúde neste setor da gestao.

TABELA 5 - Classificayao das ayóes dos planos de saúde, presentes nas deliberayóes das 16 CMS. Mato Grosso,

2004-2005

1. Die<> lu ó S,,';'dl: O O O O O O 1 (1 O O (l [) [l O O O 1 1')'.,

? "~M0 500<) O O O O O O O O O O (1 D lJ O O O O 0%

3.Alnt<;r,:;~<:!",

dü& 1\0;:09& d9 Sa~ce O 1 O O 1 2 3 a o 3 ti 3 :J o o o 21 11%

4. k. Trili5 Esferi>5 de
Go\Jamo e a O 2 O O O O 1 a o 2 1 D 1 o o O 7 4%
CDn~1ru9M do SUS

5. A Orga1zav!lo da
Jlte·t;llo a SaOee II 7 J 7 ;¿ ;¿1 ti ti ;;: bI 3 1 9 ~ 1 1 93 -17""

Ei C>:'.n1mle Six'J¡;,¡ ~
Ges1~o I 'aI1lc ;);9.11va. o [] o 1 [l 1; 1 [l o f] () 1 1 ("¡ f] [] 10 5%

7. OTi"8l>!lI1llM &l.lr.!! 1 2 1 1 1 9 4 2 1 S 1 S 1 :;;: 2 2 36 18%

fl. ai'fh~i" ~ T~I.,11l9i" O O O O O 1 O (1 O O (l [) [l o O O 1 1')'"

c~S"o.J¡tc

9. O Fini!naaTl9nto di! O O O O O O O O 1 O ¡) 1 [l O O O 2 1')'"

Saúd9

10. CO'TluniC'8.C;llo e
InfurTM.9ao am Sajce O O O 3 O 5 lC' a 1 4 el D 2 o 1 O 26 12'k

I TOTAL 9 12: -1 12 ( ~~ 2e 8 [; 2- 10 i:l 17 E> ~ El 197 100%1

Fome: Relatório da Pesquisa "Incorpora~ao das Demandas Populares as Políticas de Saúde em Municípios de Maro Grosso". Mato Grosso, 2007.
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Compara'§áo das a(fOes constantes nos relatÓrios de gestao com as delibera(fOes das conferencias mllnicipais

de saúde

A classifica¡;:áo das a¡;:óes constantes nos relatórios de gestáo relativas as delibera¡;:óes das conferencias (TA

BELA 6) foi realizada com o auxílio da análise comparativa entre elas e revelou a existencia de 52 a¡;:óes identicas

ou equivalentes as delibera¡;:óes das conferencias. A disposi¡;:áo das a¡;:óes implementadas constantes nos relató

rios de gestáo indica a tendencia apresentada em rela¡;:ao as delibera¡;:óes e as a¡;:óes dos planos, ou seja, predo

minancia das a¡;:óes de organizayao da aten¡;:áo a saúde (63%), e do trabalho na saúde (13%).

TABELA 6 - Classifica¡;:áo das a¡;:óes realizadas, constantes nos relatórios de gestáo e relacionadas as delibera¡;:óes

das 16 CMS. Mato Grosso, 2004-2005

EiXQS I Total I %

1. Diraito ~ Sa(J[je O O

2. A SerJ Urid8de SU¡;ittl O O

3. A Inter'3elorie.::lade das A,.oes de Saúde 2 4

4. As Tris E.sf8ru d8 GDV8ma 11 a Canstru;:llo do SUS 2 4

5. A Ory~ni:z.tl9ik' d~ Ate~rJ ti &ICid ~ 33 63

6. CDntrole Social e Gestao Participa1iva J (1

7. O Trabalho na Saúd9 7 13

B. Ciencia e Tecnologia el il $eLIde O O

9. O Financi<'3 mento d21 Saúde O O

1O. CClmuniCEl~Q v Ir1forTna4;tllJ ~m Se.úde S 10

ITOTAL 52 10D% I

Fome: Relatótio da Pesquisa "Incotpora<;ao das Demandas Populares as Políticas de Saúde em Municípios de Mato Grosso". Mato Grosso, 2007.

Finalmente, na TABELA 7, verifica-se a compara¡;:áo do percentual das a¡;:óes contidas nos planos com eqUi

valencia as delibera¡;:óes das conferencias (24,4%) e ao relatório de gestáo (6,45%).

A op¡;:áo metodológica de utilizar o relatório de gestáo como referencial para esta análise deparou-se com os

limites e insuficiencias dos mesmos, já rereridos, de modo que os resultados encontrados devem ser tomados

com o devido cuidado e considerados como indica¡;:óes ou tendencias.
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TABElA 7 - Percentual das altóes do Plano de Saúde e do Relatório de Gestao, relacionados as deliberalt6es das 16

CMS. Mato Grosso, 2003-2005

Dellbera¡;6es e .a~6es Total %

Del ibera~oes

Agóes do Plano de Saúde

Acoas do Relatório da Gastao

807

197

52

100

24,4

6,45

Fonte: Relatório da Pesquisa "Incorpora<;ao das Demandas Populares as Políticas de Saúde em Municípios de Maro Grosso". Mato Grosso, 2007.

CONCLUSÁO

E RECOMENDA<;:ÁO

Os resultados confirmaram a importancia das

conferencias na luta pela democratizaltao do SUS,

como espalto de participaltao social e representaltao

política dos diversos segmentos nelas representados,

mobilizando centenas de pessoas, mesmo em peque

nos municípios do interior, como se observou nos

municípios estudados. Apesar disso, há pouca lite

ratura e raros trabalhos empíricos sobre o tema, cons

tituindo um campo a ser investigado que envolve

diferentes conhecimentos e saberes, práticas sociais

de participa~o e de gestao, a rela~o governo e soci

edade e as possibilidades da governanlta democráti-

ca.

Nas conferencias municipais de saúde as deman

das apareceram, majoritariamente, como reivindica

lt6es nao estruturadas, nao sistematizadas, muitas

vezes pontuais e localizadas, reflexos dos problemas

percebidos pelos sujeitos e respostas aos interesses

dos numerosos atores. A análise dos relatórios finais

das 16 CMS demonstrou que a maior parte das de

liberalt6es das conferencias foram reivindicalt6es e nao

Smídeem Debate, Rio deJaneiro, v. 3D, n. 73174, p. 248-274, maio/dez. 2006

diretrizes. Os relatórios finais sao pré-agendas, que

incorporaram um temário composto de reivindica

lt6es muito mais próximas do cotidiano das pessoas

e pouco orientado para a formulaltao de princípios

e diretrizes da política de saúde municipal, entre

tanto, sem desconsiderá-los. A análise de conteúdo

das deliberalt6es mostrou urna freqüencia muito

maior daquelas que tratam da atenltao a saúde e, em

menor proporltao, daquelas referentes a gestao do

trabalho e as políticas intersetoriais, temas relevan

tes de interesse local.

O processo decisório nas conferencias estuda

das mostrou-se adequado as normas legais, mas tam

bém evidencio u limita0es em relaltao aos aspectos

da representatividade e da escolha democrática dos

delegados enquanto representantes de segmentos e

grupos SOClalS.

Observou-se um baixo grau de institucionali

zaltao dos resultados das conferencias: a formaliza

ltao, a publicidade e a divulgaltao dos relatórios nao

sao práticas rotineiras nos municípios estudados, o

que contribui para as dificuldades de recepltao das

deliberalt6es por pane da gestao municipal, fragili

za o controle social e impede o acesso da popula~o
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as informa~6es de seu in teresse. Por outro lado, os

relatórios das conferencias de todos os municípios

foram encaminhados ao Conselho Estadual de Saú

de como subsídio a etapa estadual.

Os municípios, em sua maioria, seguiram o ca

lendário da conferencia nacional e fOram muito ill

fl uenciados pelas insd.ncias estadual e nacional do

controle social quanto ao tema, as normas, aos pro

cessos de organiza~o e modelos de regimento, e re

legaram a agenda política e os interesses dos atores

locais, como, por exemplo, na defini~ao do calendá

rio: as conferencias municipais ocorreram em 2003

enquanto os planos plurianuais municipais (PPA)

entraram em vigencia em 2002. Apenas um, dentre

os municípios pesquisados, tinha calendário próprio

e realizava suas conferencias com autonomia.

A totalidade dos municípios analisados possuía

planos de saúde e relatórios de gestao. Os planos de

saúde eram utilizados como instrumentos de análise

da situa~ao da saúde e de defini~ao de prioridades

de governo, portanto, urna agenda governamental.

Dos relatórios de gestao analisados, em apenas dois

municípios observo u-se urna rela~ao do seu conteú

do com as prioridades elencadas nos respectivos pla

nos de saúde. Os relatórios de gestao foram de pou

ca utilidade para determinar o cumprimento das

prioridades da gestao municipal da saúde e, por ex

tensao, para o objeto da pesquisa.

N as secretarias municipais de saúde existe ca

pacidade institucional de gestao e planejamemo, mas

elas ainda estao muito limitadas ao cumprimento

das exigencias formais do sus. A autonomia de ges

tao na maioria das secretarias de saúde é restrita no

que se refere a gestao financeira e de pessoas, o que,

seguramente, afeta seu desempenho. No planeja

mento das secretarias, nao há compatibiliza~ao en

tre o processamento das delibera~6es das conferen-

cias e os momentos de elabora~ao dos planos de saú

de, tempos e linguagens diferentes, o que pode con

tribuir também para a pequena propor~ao em que

as delibera~6es sao incorporadas ou incluídas como

prioridades de governo.

A baixa freqüencia de incorpora~ao das delibe

ra~6es das conferencias municipais de saúde as agen

das de prioridades dos governos municipais estuda

dos está relacionada a um conjunto complexo de

determina~6es, como a a~ao dos conselhos e do le

gislativo, que precisam ser desvendadas para que, com

base nesse conhecimento, as práticas sociais de par

ticipa~ao possam ser melhores articuladas as práti

cas da gestao.

Os resultados do estudo de caso de cada muni

cípio foram apresentados durante a realiza~ao das

respectivas conferencias municipais de saúde, no

período de julho a agosto de 2007, com sugest6es e

recomenda~6es, entre as quais:

l. Realizar pré-conferencia ou fóruns por seg

mentos, para escolha dos seus representantes

(delegados);

2. Estimular o conselho de saúde a deliberar

sobre as políticas de saúde com base no relató

rio da conferencia para elabora~ao dos planos

mUnlClpa¡s, em cumprimento do ano 37 da Lei

8.080/90;

3. Sugerir ao gestor municipal da saúde a apre

senta~ao, no início da conferencia de saúde, a

análise da situa~ao de saúde do município e o

relatório contendo o grau de cumprimento das

delibera~6es da conferencia anterior;

4. Integrar mecanismos de gestao participativa

ao processo de planejamento, fonalecendo a

panicipa~ao dos técnicos, trabal hado res de saúde

5aúde em Debate, R...io de Jan eiro, v. 30, 11. 73/74, p. 248-274, maio/da. 2006
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e usuários, propondo a Cfla<;:ao de comissáo

municipal, eleita na conferencia, com as atri

bui<;:óes: levar o debate com os resultados da

conferencia ao conselho, ao legislativo e ao exe

cutivo; fazer o monitoramento dos seus enca

minhamentos; panicipar com outros órgáos de

governo no debate das a<;:óes intersetoriais;

5. Sugerir ao prefeito municipal encaminhar ao

legislativo o relatório final da conferencia para

ser apresentado a sociedade e debatido em au

diencia pública;

6. Dar publicidade ao relatório da conferencia,

publicando em órgáos de comunica<;:áo oficial e

outros meios de divulga<;:áo local;

7. Fazer a conferencia coincidir com os momen

tos de elabora<;:áo do Plano de Saúde e o Pluria

nual (PPA), garantindo a incorpora<;:áo das deli

bera<;:óes as políticas de Saúde. Exemplo: 2009

quando vai ser elaborado o PPA - primeiro ano

da nova gestáo;

8. Sugerir a cria<;:áo de calendário bianual para

as conferencias municipais de saúde para que, a

cada quatro anos, os temários priorizados sejam,

de modo alternativo, nacional e local.

REFERENCIAS

ACIOLl, S. Panicipa<;:áo Social na Saúde: revisitando
sentidos, reafirmando propostas. In: PI HEIRO, Ro
seni; MArros, R. A. de. (Org.). Construráo social da
demanda: direito a saúde, trabalho em equipe, par
ticipa<;:áo e espa<;:os públicos. Rio de ]aneiro: ABRAS
CO, 2005. p. 293-303.

Smídeem Debate, Rio deJaneiro, v. 30, n. 73/74, p. 248-274, maio/dez. 2006

BARROS, E. O controle social e o processo de descen
traliza<;:áo dos servi<;:os de saúde. In: BRASIL. Mi
nistério da Saúde. Incentivo aparticiparáo popular e
controle social no S US: textos técnicos para conse

lheiros de saúde. Brasília, DF: IEC/MS, 1994. p.

29-37.

BORDIN, R. Definiráo de prioridades em saúde: os con
selhos Municipais de Saúde e os critérios para hie

rarquiza<;:áo de prioridades. Programa de Desenvol
virnento da Gestáo em Saúde - PDG. Porto Alegre:
Dacasa, 2002.

BRASl L. Conselho Nacional de Saúde. Resolu<;:áo n.
333, de 04 de novembro de 2003. Aprova as dire
trizes para a cria<;:áo reformula<;:áo, esttutura<;:áo e fun
cionamento dos Conselhos de Saúde. Diário OflCíal
da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, n.

236, p. 57-58, 5 nov. 2003, se<;:áo 1.

BRASIL. Constitui<;:áo (1988). Constituiráo da Repú
blica Federativa do Brasil: promulgada em 5 de ou

tubro de 1988: atualizada até a Emenda Constitu
cional nO 52, de 08-03-2006. Brasília, DF: Senado
Federal, 2006.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gestáo municipal de

saúde: leis, normas e ponarias atuais. Rio de ]anei
ro: 2001 a.

_____. Política Nacional de Gestáo Participativa

para o SUs. Brasília, DF, 2005.

____ o Ponaria nO 548, de 12 de abril de 2001.

Aprova o documento de orienta<;:óes gerais para a
elabora<;:áo e aplica<;:áo da agenda de saúde, do Plano

de Saúde, dos Quadros de Metas, e do Relatório de
Gestáo como Instrumentos de Gestáo do SUS. Diá
rio Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília,
DF, 16 abr. 2001. Se<;:áo 1, p. 18.

_____. Portaria nO 399, de 22 de fevereiro de

2006. Divulga o Pacto pela Saúde 2006 - Consoli
da<;:áo do SUS e aprova as D iretrizes Operacionais
do Referido Pacto. Diário Oficial da República Fede

rativa do Brasil Brasília, D F, 23 fev. 2006. Se<;:áo 1.

p.43.



M Ü LL E R N E T O, J. S. e( al • Con ferencias de saúde e formula~ao de políticas em 16 municípios de Mato Grosso, 2003-2005 273

CARVALHO, A. 1. de. Os conselhos de saúde no Brasil:

panicipas;ao cidada e controle social. Rio de Janeiro:
FASE/IBAN, 1995.

CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE, 12., CONFEREN

CIA SÉRGIO AROUCA, 2003, Brasília. Relatório
final. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2004.

CORTES, S. V Céticos e esperans;osos: erspectivas da

literatura sobre participas;ao e governans;a na rea

da saúde. In: PINHEIRO, R; MATTOS, R. A. de.

(Org.). Gestáo em redes: práticas de avalias;ao,

formas;ao e participas;ao na saúde. Rio de Janeiro:

CEPESC, 2006. p. 401-25

COSTA, A. M.; BARROS, E. A saúde da mulher e o con
trole socúl!. Brasília, DF: Abrasco, 2000.

DALLARI, S. G. Incentivo a participa~áo popular e con
trole social no SUS: textos técnicos para conselheiros
de saúde, Brasília, DF: IEC/MS, 1994.

ESCOREL, S.; BLOCH, R. A. DE. As Conferencias

Nacionais de Saúde na construs;ao do SUS. In: LIMA,

N. T. et al. (Orgs.). Saúde e democracia: histórias e

perspectivas do SUS. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2005.

p. 83-119.

FLEURY, S. Políticas sociais e poder local. Revista de

Administra~áo Municipal Rio de Janeiro, IBAM, n.

246, ano 49, p. 39-48, mar.-abr. 2004.

GOHN, M. DA G. Movirnentos sociais na atualidade:

manifestas;óes e categorias analíticas. In: .

(Org.). Movimentos sociais no início do século XXI

antigos e novos atores sociais. Petrópolis:Vozes, 2003.

_____ . O protagonismo da sociedade civil:
movimentos sociais, ONGs e redes solidárias. Sao

Paulo: Cortez, 2005. (Coles;ao Questóes da nossa

época, v. 123).

GRUPO DE SAÚDE POPULAR. Relatório da pesquisa incor

pora~áo das demandas populares as políticas de saúde

em municípios de Mato Grosso. Cuiabá, 2007. (mi

meo).

LABRA, M. E. Conselhos de Saúde: dilemas, avans;os

e de safios. In: LIMA, N. T. et al. (Orgs.). Saúde e
democracia: histórias e perspectivas do SUS. Rio de

Janeiro: Fiocruz, 2005. p. 353-83.

LACERDA, A. et al. As redes panicipativas da socieda

de civil no enfrentamento dos problemas de saúde

doens;a. In: PINHEIRO, R.; MATTOS, R. A. de.

(Org.). Gestáo em redes: práticas de avalias;ao, forma

s;ao e participas;ao na saúde. Rio de Janeiro: CEPESC,

2006. p. 445-58.

LEVCOVITZ, E. et al. Produ~áo de conhecimento em po

lítica, planejamento e gestao em saúde (PP&G) e polí
ticas de saúde no Brasil (1974-2000). Brasília, DF:

OPAS, Ministério da Saúde; 2003.

Luz, M. T. Novos saberes eprdticas cm Saúde Coletiva:

estudo sobre racionalidade médicas e atividades cor

porais. 2. ed. Sao Paulo: Hucitec, 2005.

MATTOS, R. A. de. Direito, necessidades de saúde

e integralidade. In: Pinheiro, R.; Martos, R. A.

(Orgs). Constru~áo social da demanda: direito 11 saúde,

trabalho e espas;os públicos. Rio de Janeiro: CEPESC/

UERJ: ABRASCO, 2005. p. 33-89.

MERHY, E. E.; CECÍLIO, L. C. DE O.; NOGUEIRA

FILHO, R c.. Por um modelo tecno-assistencial da

política de saúde em defesa da vida: contribuis;ao

para as conferencias de saúde. Divulga~áo cm saúde
para debate, Rio de janeiro, v. 33, p. 83-9, 1991.

PINHEIRO, R; DAL Poz, M. R A participas;ao dos

usuários nos Conselhos Municipais de Saúde e seus

determinantes. Ciencia e Saúde Coletiva, Rio de Ja

neiro, v. 3, n. 1, p. 28-35, 1998.

PINHEIRO, R.; MATTOS, R. A. de. Implicas;áes da in-

tegralidade na gestao da saúde. In: (Org.).

Gestáo em redes: práticas de avalias;ao, formas;ao e

participas;ao na saúde. Rio de Janeiro: CEPESC,

2006. p. 11-26.

PITKlN, H. F. The concept 01 Representation. Berkeley:

University ofCalifornia Press, 1967.

5aúde em Debate, R...io de Jan eiro, v. 30, 11. 73/74, p. 248-274, maio/da. 2006



274 M ü LL E R N E T 0, j. S. et al • Conferencias de saúde e lOrmulayao de poi íricas em 16 mun icípios de Mato Grosso, 2003-2005

PUTNAM, R. Comunidade e democracia: a experiencia

da Itália moderna. 2 ed. Rio de Janeiro: FGV,2000.

RAms. Reuniao, análise e difu sao de informac;:ao so

bre saúde. Rio de Janeiro, n. 81, jul., 2001.

SANTOS JUNIOR, O. A; AzEVEDO, S.; RIBEIRO, L. C. de
Q. Democracia e gestao local: a experiencia dos con-
selhos municipais no Brasil. In: (Orgs.). Go-
vernan~a democrdtica e poder local: a experiencia dos
conselhos municipais no Brasil. Rio de Janeiro: Re

van, Fase, 2004. p. 11-56.

SCHRAIBER, L. B. et al. Pla nej amento , gestao e avalia

c;:ao em saúde: identificando problemas. In: ABRAS

CO. CiencÚl e Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 4, n.

2, p. 221-42, 1999.

TEIXEIRA, C. F. Manual de planejamento municipal de
saúde. Salvador: UFBA, 2001.

TEIXEIRA, C. F; MOLESINI, ]. A.. Gestao Municipal

do SUS: atribuic;:áes e responsabilidades do gestor

do sistema dos gerentes de Unidades de Saúde. Saú
de Pública, Salvador, v. 26, n. 1, p. 29-40, 2002.

URBlNATI, N. O que torna a representac;:ao democrá

tica. Lua Nova, Sao Paulo, n. 67, p. 191-228,2006.

VIANA, A. L. D. Desenho, modo de operac;:ao e re

presentac;:ao de interesses - do sistema municipal de

saúde - e os Conselhos de Saúde. Ciencia e Saúde
Co!etiva, Rio de Janeiro, v. 3, n. 1, p. 20-22, 1998.

______. As políticas de saúde nas décadas de 80

e 90: o (longo) período de reformas. In: CANES QUI,

A. M. Ciencias sociais e saúde para o ensino médico.
Sao Paulo: Hucitec, 2000. p. 113-

Recebido: Our./2001

Aprovado: Nov.l2001

Smídeem Debate, Rio deJaneiro, v. 3D, n. 73174, p. 248-274, maio/dez. 2006


