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INTRODUÇÃO

Durante o mês de dezembro de 2003, 

novamente Brasília foi o palco da 12.ª Conferência 

Nacional de Saúde que teve como tema  “Saúde  um 

direito de todos e dever do estado  A Saúde que temos, o 

SUS que queremos” que está sendo apontada como a 

mais importante reunião desde a 8.ª Conferência de 1986 

que lançou os princípios e bases doutrinárias que se 

converteram em um verdadeiro aparato jurídico-legal 

que deu origem ao SUS (Sistema Único de Saúde) a 

partir de um longo processo histórico de participação da 

sociedade civil organizada e representantes do Estado. 

Tal processo nos dá uma idéia da relevância da 

aproximação do princípio de cidadania nas questões 

relacionadas à saúde como bem público, de construção 

permanente, cujo controle social depende de uma ativa 

participação popular.

Nesse trabalho verificamos o nível de 

conhecimento e participação no conselho de saúde de 

uma comunidade constituída por pais de escolares, cujos 

filhos participam de um programa escolar de educação 

em saúde bucal, contemplando sua relação e expectativa 

com o SUS (Sistema Único de Saúde), considerando a 

educação em saúde bucal não limitada ao trinômio placa-

dieta-escovação e à transferência de informações 

sanitárias ou ainda restrita à preconização de hábitos 

saudáveis de auto-cuidados, mas identificada com o 

conceito ampliado de saúde, no contexto da promoção 

de saúde, como processo relacionado com a 

necessidade de transformação da realidade social e 

qualidade de vida, onde a participação popular 

apresenta-se, mais do que como estratégia, mas 

também como  conquista social de apropriação da saúde 

como bem público, consolidada no Brasil a partir de um 

processo histórico e legítimo, denominado Movimento de 

Reforma Sanitária, tendo os Conselhos de Saúde como 

estrutura legal do Poder Executivo, sendo portanto 

constitucional e capaz de concretizar processos de 

controle social dentro do Estado.

A partir dessa abordagem, considerando a 

relevância da participação popular para a melhoria das 

condições de vida e saúde da população, removendo 

barreiras, tanto no meio ambiente físico como social, 

reconhecemos os profissionais de saúde, inclusive 

dentistas, como atores relevantes desse processo, 

devendo ser capazes de fornecer as informações 

necessárias, com metodologias e linguagem apropriada 

para a população, no que se refere: 1) aos direitos 

relacionados ao conceito ampliado de saúde, conforme a 

Constituição Federal baseado na Lei Orgânica da Saúde 

nº 8.80 e nº 8.142; 2) às diretrizes do SUS, seus 

princípios legais e doutrinários e 3) aos mecanismos de 

participação social, contemplando os conselhos de 

saúde, sua definição, constituição e atribuições que 

devem fazer parte dos conteúdos abordados nos 

programas de educação em saúde bucal coletiva, 

superando as abordagens muitas vezes autoritárias, dos 

programas de educação em saúde bucal tradicionais. 

Para esse fim devemos conhecer o entendimento e a 

expectativa da população sobre esse tema, 

possibilitando um processo educativo dialógico, 

participativo e baseado na problematização da 

realidade.

Conselhos de Saúde - A legitimidade e legalidade do 

controle social

Os Conselhos de Saúde no Brasil adquirem 

relevância institucional e poder jurídico-legal a partir da 

segunda Lei Orgânica da Saúde, Lei n.º 8.142 de 1990 

(CARVALHO; SANTOS, 1995). Têm como principais 

funções: disciplinar, planejar, fiscalizar e deliberar sobre 

questões relacionadas à saúde, instituindo-se nas três 

esferas de governo: federal (Conselho Nacional de 

Saúde), Estadual (Conselhos Estaduais de Saúde) e 

Municipal (Conselhos Municipais de Saúde) e ainda no 

nível local, cujas reuniões são públicas, registradas em 

ata e com datas, local, horário e periodicidade previstas. 

Sua composição contempla o ideal democrático de 

participação popular ao garantir proporção paritária para 

os usuários que ocupam 50% das cadeiras, restando 

25% para trabalhadores de saúde e 25% para 

prestadores de serviço (público ou privado), incluídos 

nessa parcela os representantes do governo.

Como competência básica dos Conselhos de 

Saúde pode-se destacar sua atuação: “na formulação de 

estratégias e no controle da execução da política de 

saúde na instância correspondente, inclusive nos 

aspectos econômicos e financeiros” (CARVALHO, 

1995), exigindo dos conselheiros e da população em 

geral conhecimentos específicos desse processo e 

compromisso social.

Diante desse panorama devemos considerar 

que as experiências de participação popular no Brasil, 

com mais de uma década de história, encontram-se em 

permanente processo de construção social, com 

problemas graves a serem superados, como 

representantes constituídos legalmente que não 

exercem suas funções com dignidade, seja por falta de 

conhecimento, o que recomenda a necessidade de 

projetos educativos e informativos para conselheiros e 

população em geral, ou por “curvarem-se frente às 

forças políticas privatizantes” (BUENO; MANEGHIM, 

2003), o que reforça a necessidade de divulgação e 

30



maior participação da população pois quanto maior o 

envolvimento, maiores as chances de controle social e 

aperfeiçoamento dos conselhos para cumprir com os 

seus objetivos.

Pode-se dizer que os conselhos, como instância 

participativa nas políticas públicas de saúde no Brasil, 

evoluíram em uma trajetória que vai de uma participação 

quase nula até sua configuração jurídico-institucional 

atual, destacando-se 3 momentos: 1) papel 

complementar ao Estado: criação do Conselho 

Nacional de Saúde em 1937 com caráter consultivo e 

perfil técnico-normativo, de nível federal e sem nenhuma 

representatividade social, pois seus poucos membros 

eram designados e nomeados pelo ministro; 2) papel de 

combate ao Estado: participação como sentido político 

de contestação do caráter autoritário do Estado, tendo o 

setor saúde como espaço de luta e resistência à exclusão 

social, atuação dos movimentos sociais urbanos, no 

período que vai do final dos anos 70 até o início dos anos 

80; 3) papel de controle do Estado: no final dos anos 

80, com a possibilidade de interação em substituição ao 

confronto, a partir do novo quadro de normalidade 

democrática no panorama político nacional, a 

participação da sociedade no setor saúde passa a 

contemplar a sociedade como um todo complexo e plural 

e não somente os excluídos, inicialmente através das 

Ações Integradas de Saúde que instituíram diversos 

tipos de conselhos e comissões tendo como atores: o 

governo nas 3 esferas, prestadores de serviço, 

profissionais de saúde e diversas modalidades de 

usuários. A idéia central desse controle, nos atuais 

conselhos, é de impedir a transgressão do Estado, com 

respaldo legal, para assegurar políticas de saúde que 

respondam às necessidades do conjunto da sociedade, 

não sucumbindo às pressões de seus setores mais 

privilegiados, considerando a exclusão social e o “caráter 

secularmente clientelista e privativista do Estado 

brasileiro” (CARVALHO, 1995).

Saúde bucal - Revendo conceitos, abordagens e práticas

Abordando o conceito de saúde bucal como uma 

“abstração útil” para identificar objetivos parciais em 

programas de saúde, Bastos; Peres e Ramires (2003) 

advertem que não se deve perder de vista a limitação 

desse conceito já que “A rigor, saúde é um estado que 

não pode subsistir com saúdes parciais dos diversos 

órgãos e sistemas” e na educação em saúde bucal essa 

abstração acabou por gerar uma cristalização dessa 

visão fragmentada do processo saúde-doença, gerando 

práticas de educação em saúde incapazes de integrar a 

saúde da boca à saúde geral, contrariando o emergente 

Paradigma de Promoção de Saúde da Odontologia 

(WEYNE, 2003), isolando também a “saúde bucal” do 

contexto das complexidades psicológicas e humanas 

dos indivíduos e principalmente, de forma mais 

exacerbada, um total distanciamento do contexto social 

e, portanto político desse processo. 

Numa perspect iva histór ica podemos 

reconhecer que os conselhos de saúde no Brasil 

apresentam avanços significativos, embora permaneça 

o desafio de “construir novas relações transformadoras 

entre os trabalhadores da saúde e a sociedade” 

(CORDÓN, 1998) e especialmente para a categoria 

odontológica falta formação apropriada e capacitação 

para o desenvolvimento de habilidades para atuar no 

espaço social de forma crítica e criativa, com 

competência técnica e sensibilidade humana e social 

(BOTAZZO, 2003; NARVAI, 2003).

Destacando a importância vital do envolvimento 

da população nos programas de promoção de saúde 

bucal, Dickson e Abegg (apud KRIGER, 2003) definem 

três fundamentos principais para este processo: 1) 

reconceituar a saúde bucal como mudança de ideologia 

capaz de ampliar a meta de melhorar o estado de saúde 

bucal, seja individual ou coletiva, para buscar a justiça 

social; 2) potencialização como “processo pelo qual 

indivíduos e comunidades são capazes de tomar o poder 

e agir para transformar suas vidas e seu meio.” 3) 

participação comunitária, considerando que a saúde é 

determinada pela equidade e justiça social, a 

participação efetiva da população passa a ocupar lugar 

de destaque. Essa participação nos processos decisivos 

do setor saúde está relacionada, necessariamente, pelo 

desenvolvimento do conceito de cidadania, entendido 

como direito e dever do cidadão de participar ativamente 

de processos relevantes de interesse público, como é o 

caso da saúde, e para benefício da coletividade.

Portanto, exercer a cidadania requer do cidadão 

comum o conhecimento e a motivação necessários para 

uma atuação autônoma, responsável e que transfere 

para os profissionais de saúde a responsabilidade de 

disponibilizar esses conhecimentos através de 

habilidades adquiridos em sua formação e no exercício 

de sua prática, não limitada como ato técnico, mas como 

processo de interação social, pautado pelos princípios 

da bioética  (GARRAFA, 2003), destacando-se o 

princípio da justiça que contempla a questão da 

eqüidade, capazes de proporcionar o sentido de 

compromisso e responsabilidade aos profissionais de 

saúde. 

Desse modo a sociedade necessita de recursos 

humanos adequados com capacidade técnica mas 

também política, científica e senso crítico para abordar 

as dimensões social, epidemiológica e econômica no 

contexto da saúde (QUELUZ, 2003).
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A população desse estudo constituiu-se de 85 

pais ou responsáveis por alunos matriculados em uma 

escola básica municipal, situada em bairro periférico de 

Blumenau - SC, cujas crianças participaram de 

atividades de educação em saúde bucal, coordenado por 

professores e alunos do curso de odontologia da FURB, 

(Fundação Universidade Regional de Blumenau). A 

comunidade apresenta características rurais, baixo 

poder econômico e baixa escolaridade, apresentando 

uma média de 5 moradores por residência, sendo que 

79% desses relataram ser servidos por sistema de 

abastecimento de água fluoretada e os 21% restantes 

utilizam água proveniente de poços artesianos. 

Utilizando o método de procedimento estatístico, 

através da técnica de observação direta extensiva, 

procuramos quantificar a freqüência relativa de aspectos 

relevantes para a promoção de saúde como: 1) acesso e 

tipo de serviço odontológico utilizado; 2) experiência 

passada de saúde bucal; 3) conhecimento e participação 

nos conselhos de saúde; 4) noções de direito à saúde 

bucal e cidadania; 5) expectativas com o serviço 

prestado pelo SUS e 6) maiores problemas apontados no 

atendimento do SUS. O método de abordagem foi 

indutivo utilizando um questionário como instrumento de 

coleta de dados, composto de 10 perguntas fechadas e 

abertas.

As conclusões da 3ª Conferência de Saúde 

Bucal apontaram a grande dívida social na área da saúde 

bucal, caracterizada pelo significativo número de 

desdentados no Brasil, mais de 30 milhões, e o pequeno 

acesso da população a um atendimento odontológico 

gratuito e de qualidade, apontando o setor público como 

responsável por implantar um Plano Nacional de Saúde 

que responda às necessidades da maioria da população. 

(BRASIL, 2004 a)

No que se refere à utilização de serviços de 

saúde bucal, a grande maioria, 68% das pessoas 

entrevistadas, utiliza a rede pública (SUS), contra 18% 

que relataram freqüentar a rede privada (incluindo 

convênios), restando ainda 14% que não costuma ir ao 

dentista, não tendo acesso a nenhum tipo de serviço 

odontológico regular (Figura 1).

Quanto à experiência passada de saúde bucal, 

78% relataram já ter extraído 5 dentes permanentes em 

média e 68% já sofreram com dor de dente, revelando 

uma história desfavorável de saúde bucal, quadro 

compatível com os dados do recente levantamento 

epidemiológico SB-Brasil que demonstrou as precárias 

condições de saúde bucal da população adulta. 

(BRASIL, 2004b)

 

68%

18%
14%

SUS Dentista particular Não tem acesso 

Figura 1. Acesso e tipos de serviço utilizados pela 
população estudada.

2% 2%

96%

Sabem mas
não participam

Sabem e
 participam

Não sabem e não
participam

Figura 2. Conhecimento do papel dos conselhos e 
participação nas reuniões.

A participação popular e o controle social no 

setor saúde constituem-se em princípios fundamentais 

para a melhoria da qualidade de vida na sociedade 

brasileira, dependendo de informação e conhecimento 

por parte da população dos mecanismos e espaços 

garantidos na Constituição para esse fim como é o caso 

dos Conselhos de Saúde (Brasil, 2002). Em relação ao 

conhecimento sobre conselhos de saúde, 29% não 

responderam e entre os que responderam 96% 

relataram não saber o que é além de nunca ter 

participado ou ter alguém na família que participasse e, 

entre os restantes, apenas uma pessoa (2%) definiu 

corretamente o que é conselho de saúde, relatando, 

porém que nunca participou e outra definiu corretamente 

o que é afirmando que participa das reuniões do 

conselho (Figura 2). Também a noção de direito 

constitucional à saúde bucal gratuita como 

responsabilidade do Estado teve uma freqüência de 

29% de abstinência de respostas, sendo que entre os 

que responderam 95% têm noção do direito à saúde.
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Entre os que relataram sua expectativa com a 

possibilidade de melhorias no SUS, 93% acreditam que o 

serviço pode melhorar, sendo que a maioria condiciona, 

de forma passiva, essa melhoria à atuação do “governo”.

Como maiores problemas, apontados por 62% 

dos participantes, no atendimento pela rede pública de 

saúde, destacamos: 51% referiram-se à demora para 

conseguir consulta ou em filas de espera (demanda 

reprimida); 23% apontaram o número reduzido de 

profissionais e 19% identificaram a atitude do profissional 

pela falta de atenção, humanidade, afeto, respeito e 

dignidade no relacionamento com o usuário (figura 3). 

Esses dados revelam o problema de dificuldade de 

acesso à assistência, tendo como conseqüência uma 

demanda cronicamente reprimida, sendo este aspecto 

sentido pelos usuários que o relacionam com a falta ou o 

baixo número de profissionais. Outro aspecto 

interessante, demonstrado nesses dados, é a crítica ao 

relacionamento paciente-profissional, revelando a 

reivindicação de um atendimento mais humano e 

pessoal, como terceira categoria de problemas mais 

relatada. 

Cabe destacar que a alta freqüência (29%) de 

abstinência de respostas nas questões relacionadas à 

definição do conceito de conselho de saúde e ao direito à 

saúde bucal como dever do Estado pode estar 

relacionada a pouca escolaridade dos participantes da 

pesquisa já que estas são questões discursivas (abertas) 

que exigem um maior domínio de elaboração escrita.

Os resultados dessa pesquisa demonstram que 

embora a grande maioria dos participantes sejam 

usuários do SUS, esses desconhecem a existência, 

atribuições e relevância do conselho de saúde como 

instância de controle social, tendo participação quase 

nula nas suas reuniões, reconhecendo, porém o seu 

direito à saúde e acreditando na possibilidade de 

melhoria do sistema público de saúde, ainda que esta 

percepção esteja condicionada por uma noção 

distanciada da cidadania, que tem como pressuposto 

fundamental a participação social ativa, o que reforça a 

necessidade de uma educação em saúde capaz de 

oferecer subsídios informando e fortalecendo a 

participação popular, a partir de noções sobre: direitos, 

organização, composição e funcionamento das 

instâncias de participação, além de esclarecimentos para 

a comunidade sobre a relevância do papel dos 

conselheiros. Esse quadro aponta ainda para a 

relevância de se repensar as práticas educativas em 

saúde bucal como processos de promoção de saúde, 

que contemplem a dimensão social e política da saúde. 

Nesse processo os conselhos de saúde ocupam lugar de 

destaque como instâncias de participação popular, 

juridicamente reconhecidas, porém em permanente 

construção, requerendo o necessário envolvimento das 

equipes de saúde como promotoras de conhecimento e 

motivadoras da capacidade organizativa da 

comunidade.
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