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INTRODUÇÃO

Desde a promulgação da Constituição Fe-
deral de 1988, as instituições políticas 

brasileiras estão passando por profundas 
modifi cações. Essas mudanças criaram no-
vas institucionalidades, principalmente na 
esfera local, resultado de compromissos 
gerados durante o processo de redemocra-
tização1. Essas medidas foram tomadas na 
tentativa de redefi nir o modelo assistencial, 
principalmente pelo seu caráter altamente 
centralizado, burocratizado, privatista e 
excludente2.

O processo de redemocratização ofere-
ce à sociedade civil o exercício de uma ci-
dadania ativa, legitimada através dos Con-
selhos Municipais. Em 1986, foi realizada 
a 8ª Conferência Nacional da Saúde onde 
foi criado o Sistema Unifi cado e Descen-
tralizado de Saúde (SUDS) que representava a desconcentração 
das atividades do Instituto Nacional de Assistência Médica da 
Previdência Social (INAMPS) para as Secretarias Estaduais de 
Saúde. Após quatro anos, dentro da Constituição Federal ocorreu 

uma reforma sanitária e criou-se o Sistema 
Único de Saúde (SUS) que, posteriormente 
foi regulamentada pelas Leis no 8.080 e no 
8.142/903.

O SUS é amparado fi nanceiramente 
pelo governo federal, estadual e munici-
pal; possui de forma complementar Nor-
mas Operacionais Básicas (NOB). Antes 
da NOB/93, os municípios representavam 
papéis restritos, limitando-se a gerência de 
serviços de saúde de atenção primária4. A 
implementação da NOB/96, ao criar as ca-
tegorias de gestão municipal Gestão Plena 
de Sistema da Saúde Municipal – GPSM 
e a Gestão Plena de Atenção Básica de 
Saúde, permitiu consideráveis avanços no 
processo de descentralização5.

Entretanto, há relativo consenso sobre 
os avanços no âmbito da descentralização; 

este processo no Brasil é do tipo político-administrativo, envol-
vendo não apenas a transferência de serviços, mas também de 
responsabilidades, poder e recursos da esfera Federal para a Es-
tadual e Municipal no intuito de alterar a situação de desigual-

Reforma sanitária, descentralização e a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) foram medidas tomadas na tentativa 
de redefi nir o modelo assistencial de Saúde no Brasil. O processo de redemocratização oferece à sociedade civil, o exercício 
de uma cidadania ativa, legitimada através dos Conselhos Municipais de Saúde. Desta forma, este estudo tem o objetivo de 
descrever a percepção dos conselheiros locados no Conselho Municipal de Francisco Morato quanto ao empoderamento e 
fatores que interferem na concretização e execução dos princípios e diretrizes do SUS no referido conselho. Utilizou-se a aná-
lise qualitativa, com categorização das falas dos sujeitos. Existe uma participação, porém pequena, por falta de compreensão 
e comprometimento de alguns cidadãos, assim interferindo na deliberação.. Observou-se a existência de comprometimento 
dos conselheiros com as propostas de políticas públicas para viabilização do SUS no município e do reconhecimento destes 
sobre empoderamento como instrumento da comunidade na busca de transformações sociais que culminem com uma cidada-
nia ativa e plena dos usuários dos serviços públicos de saúde.
Descritores: Percepção, Empoderamento, Conselho municipal.

Sanitary reform, decentralization and implantation of SUS were important actions taked to redefi ne the Brazilian health assis-
tance model. The redemocratization process offers to the organized society, alternatives to participate the health assistance 
management through the Citizenry Council. This paper focuses on the counselors’ perceptions about the real power of this 
entity based on the specifi c case of Francisco Morato Council. The analyses were made based on the qualitative method, 
according to the counselours opinions. The points analysed prioritarily were the factors that generated effective action and 
that can really infl uence in how the health assistance is managed in the region. .  Special attention was dedicated to verify 
the counselors engagement levels with the public policy that allow the effective implementation of the SUS to the community 
participation as an important tool to the social transformation that will result in real infl uence of the society in the government 
decisions about how to manage the health policies. 
Descriptors: Perception, Empowerment, City council.

Reforma sanitaria, la descentralización e implantación del SUS fueran acciones importantes para redefi nir el modelo asisten-
cial de salud en Brasil. El proceso de redemocratización ofrece a la sociedad organizada el ejercicio de la ciudadania activa le-
gitimada a través de los Consejos Municipales de Salud. Desta manera, este estudio tiene por objetivo describir la percepción 
de los consejeros del Consejo Municipal de Francisco Morato relacionado al empoderamiento y factores que interfi eren en la 
concretización y ejecución  de los principios y diretrises del SUS dentro del referido consejo. Se utilizó el método cualitativo 
de acuerdo con las opiniones de los sujetos. Hay una participación pequeña, sin embargo, debido a la falta de comprensión y 
comprometimiento de algunos ciudadanos, así interfi riendo en la liberación. . Se observó la existencia de comprometimiento 
de los consejeros con las propuestas de políticas públicas para la viabilización del SUS en el municipio y del reconocimiento 
de eses sobre el empoderamiento como instrumento de la comunidad en la búsqueda de transformaciones sociales que cul-
minen con una ciudadanía activa y plena de los usuarios de los servicios públicos de salud. 
Descriptores: Percepción, Empoderamiento, Consejo municipal. 

CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE 
DELIBERAM. NÃO SÃO MERAMENTE 

ÓRGÃOS QUE O PODER CONSULTA 
PARA ACATAR, OU NÃO, SUAS 

SUGESTÕES.
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dade na assistência à Saúde da população, 
oferecendo a qualquer cidadão atendimento 
público e/ou privado quando vinculado ao 
SUS, sem qualquer tipo de cobrança6.

Estes Conselhos foram criados para ga-
rantir os princípios e diretrizes do SUS, em 
caráter permanente e deliberativo sendo um 
órgão colegiado que contribui para a am-
pliação da cidadania por meio do controle 
social e gestão7.

As mudanças implementadas no sistema 
de saúde têm como compromisso restaurar 
a Federação, pelo aumento do poder políti-
co e tributário das entidades subnacionais, e 
o de consolidar a democracia, por meio do 
empoderamento (empowerment) das comu-
nidades locais no processo decisório sobre 
políticas públicas1.

 Segundo Gohn8 empoderamento, são 
processos que tenham a capacidade de gerar 
fenômenos de desenvolvimento auto-susten-
tável, com a mediação de agentes externos 
- os novos educadores sociais fundamentais na organização e o 
desenvolvimento dos projetos. Estratégias de empoderamento da 
comunidade supõem entre outras iniciativas, a educação para a 
cidadania, a socialização de informações, o envolvimento na 
tomada de decisões dentro de um processo de diagnóstico, o 
planejamento e a execução de projetos e ou iniciativas sociais9.

 O empoderamento dos Conselhos Municipais de Saúde 
vem se mostrando um importante instrumento para o exercício 
de cidadania dos usuários dos serviços públicos de saúde e da 
sociedade.

Em 1937 foi criado o Conselho Nacional de Saúde com vis-
tas a exercer um papel técnico-consultivo, sem participação da 
sociedade e sendo a assistência médica direcionada para casos 
especiais; tuberculose, hanseníase e doenças mentais. A partir 
de 1970 com decreto n° 67.300 o Conselho passa a examinar 
e emitir pareceres sobre questões ou problemas relacionados à 
promoção, proteção e recuperação da saúde. Apesar disto, até 
o fi nal dos anos de 1970, não se falava em controle social por 
uma razão óbvia: autoritarismo e participação popular eram 
termos antagônicos10.

Com a lei Federal nº 8.142 de 28/12/1990 os Conselhos de 
Saúde passaram a ter caráter deliberativo, com função de pla-
nejar, executar e avaliar os programas de saúde, inclusive nos 
aspectos econômicos e fi nanceiros. Os Conselhos representam 
uma aproximação entre a sociedade civil, e seus representantes 
governamentais têm como  função  catalizar suas necessidades.

No âmbito do SUS é notável a importância do empodera-
mento dos conselhos, contribuindo para defi nição de um plano 
de gestão das políticas setoriais, conferindo maior controle das 
alocações de recursos e favorecendo a responsabilização dos 
políticos e técnicos da administração pública.

 O que se quer ressaltar aqui é que, mudanças no desem-
penho e, portanto, na gestão de programas e projetos de saúde 
que promovam uma nova institucionalidade e maior responsa-
bilidade pública vis-à-vis, maior participação e controle social 
são de fato, fatores indispensáveis para que ocorram impactos 
positivos na oferta de serviços e nas condições de vida e saúde 

da população.
Mudanças na cultura e no compromis-

so com a gestão pública são indicadores 
importantes, mesmo quando seus efeitos e 
resultados fi nais só ocorrem a médios e lon-
gos prazos5.

 A exigência de constituição de Conse-
lhos Municipais de Saúde no âmbito do SUS 
tem demonstrado ser um importante instru-
mento de empoderamento da comunidade 
por meio da temática da organização dos 
serviços de saúde. 

O trabalho presente tem como objeti-
vo descrever a percepção dos integrantes 
do Conselho Municipal de Saúde da cida-
de de Francisco Morato sobre o empode-
ramento de suas gestões, a fi m de identi-
fi car os fatores que interferem no caráter 
deliberativo do Conselho.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo qualitativo que se-

gundo Richardson11 estimula os entrevistados a pensar e falar so-
bre algum tema, objeto ou conceito, com o objetivo de entender 
a natureza de um fenômeno social. A pesquisa foi realizada no 
Conselho Municipal de Saúde localizado no município de Fran-
cisco Morato, no período de outubro a novembro de 2006, res-
peitando a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde12 
aplicada à pesquisa com seres humanos. Os sujeitos da pesquisa 
foram sete conselheiros ali alocados após aceite por meio do 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Utilizou-se como 
técnica de coleta questionários semi-estruturados contendo 
questões norteadoras, as quais foram aplicadas até o momento 
em que foram observadas repetições das falas dos sujeitos en-
trevistados: Como você vê a participação da sociedade dentro 
do conselho? Qual a sua compreensão sobre empoderamento? 
Quais são os fatores que interferem no caráter deliberativo do 
conselho? 

Posteriormente, todos os dados colhidos foram lidos e agru-
pados em categorias, com transcrições simplifi cadas das anota-
ções obtidas e analisadas à luz da literatura.

RESULTADOS
A Participação popular dentro do Conselho
Referente à questão do cidadão exercendo o seu papel dentro 
das questões das políticas públicas de saúde, os conselheiros 
responderam o seguinte:
‘‘Uma conquista’’. (C1)
‘‘ Existe uma participação, porém vejo a necessidade de ter mais 
pessoas comprometidas em participar e adquirir maior conheci-
mento de seu papel’’. (C2)
“Fico satisfeito, porém, acho que ainda a população não se apo-
derou desta conquista, visto que nas reuniões o número de par-
ticipantes é pequeno”. (C3)

Observa-se que existe falta de conhecimento da população 
sobre o Conselho, sua importância, e seu papel, resultando em 
uma participação pequena. 

É necessário ampliar a divulgação das propostas dos conse-
lhos, com a fi nalidade de proporcionar informação e promoção 

“É NECESSÁRIO AMPLIAR A 
DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS DOS 
CONSELHOS COM A FINALIDADE 

DE PROPORCIONAR INFORMAÇÃO 
E PROMOÇÃO DE TRABALHO EM 

CONJUNTO”.
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de trabalho em conjunto. A participação ativa só se concretiza 
quando há um envolvimento de todo o conjunto. Não tem como 
o cidadão participar de algo que ele desconhece e nem mesmo 
tem o entendimento de sua importância. Assim sendo, a infor-
mação é o melhor caminho para a solução. 

A participação popular signifi ca uma participação política 
das entidades representativas da sociedade civil, órgãos, agên-
cias ou serviços do Estado responsável pelas políticas públicas 
na área social13. O controle social e a gestão participativa no 
SUS contribuem para a ampliação da cidadania, identifi cando 
o usuário como membro de uma comunidade organizada com 
direitos e deveres, diferente de uma mera visão de consumidor 
de bens e serviços14. 

A idealização da reforma sanitária brasileira pressupõe que 
a população seja capaz de se apropriar dos canais de participa-
ção ou construí-los, e intervir decididamente na defi nição das 
políticas de saúde13. 

Essas mudanças ocorreram para que os cidadãos pudessem 
infl uenciar na gestão da saúde, colocando as ações e os serviços 
na direção dos interesses da comunidade e estabelecendo uma 
nova relação entre o Estado e sociedade7. Não é para substituir o 
Estado, mas exigir que este cumpra seu dever, propiciando edu-
cação, saúde e demais serviços com qualidade para todos8.

Baseado nas respostas dos conselheiros, observa-se que existe 
participação da sociedade civil na busca de melhorias, exercendo 
o seu papel de cidadão, porém, esta participação é pequena. Isto 
demonstra que a simples implantação dos conselhos, por si só, 
não garante o acesso da população ao poder13.

A Percepção do empoderamento na vivência do conselheiro
Para os conselheiros empoderamento: 

‘’Signifi ca maior conhecimento de seu papel como conselheiro 
e cidadão, podendo melhorar políticas públicas de saúde se ele 
tiver conhecimento e atuação’’. (C4)
‘’ O Conselho tem o seu poder, precisa fazer valer o seu 
direito’’.(C5)
‘’Processo de evolução dos Conselhos que deve a cada dia se 
aprimorar’’. (C6)
‘’Signifi ca cidadãos conscientes de seus direitos e tendo conhe-
cimento que por meio de sua participação e de suas reivindica-
ções nesta instância, consegue alterar e melhorar as políticas de 
saúde’’. (C7)

Segundo Gohn8, o signifi cado de ‘empowerment’ ou empo-
deramento, como traduzido no Brasil, não tem um caráter uni-
versal. Tanto poderá estar referindo ao processo de mobilizações 
e práticas destinadas a promover, impulsionar grupos e comuni-
dades no sentido de seu crescimento, autonomia, melhoria gra-
dual e progressiva em suas vidas ou referir-se a ações destinadas  
simplesmente a pura integração dos excluídos.

Pelas falas dos sujeitos observa-se a percepção do empode-
ramento como agente de mudança, que é fundamental na di-
nâmica política, pela busca de modifi cações para alcançar o 
interesse da comunidade.

Ficou evidente a conscientização dos conselheiros quanto 
ao importante papel defi nido na Constituição Federal de 1998, 
para os Conselhos; adquirido a partir de discussões tratadas na 
reforma sanitária, na descentralização e implementação do SUS 
e na participação da população na conquista de melhorias, al-
mejando a construção de uma sociedade igualitária.

Fatores que Interferem na deliberação do Conselho 
A percepção dos conselheiros referente aos fatores que inter-

“A EXIGÊNCIA DE 
CONSTITUIÇÃO 
DE CONSELHOS 
MUNICIPAIS DE 

SAÚDE EM ÂMBITO 
DO SUS TEM 

DEMONSTRADO 
SER UM 

IMPORTANTE 
INSTRUMENTO DE 
EMPODERAMENTO 
DA COMUNIDADE 

POR MEIO DA 
TEMÁTICA DA 
ORGANIZAÇÃO 

DOS SERVIÇOS DE 
SAÚDE”.
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ferem na deliberação dentro do Conselho 
foram:
“Medidas que não correspondem as reais 
necessidades de cada comunidade e a fal-
ta de envolvimento dos profi ssionais dos 
diferentes segmentos”. (C3)
“Não há um número expressivo de pro-
fi ssionais de saúde e a participação dos 
Conselhos Gestores locais é defi ciente na 
atuação das deliberações”. (C6)
“Serem resolvidos os problemas adminis-
trativos apontados pelo Conselho”. (C1)
“Há necessidade de reelaborar uma estru-
tura (organograma) para atender a popu-
lação oito horas por dia”. (C4)

Conselhos Municipais de Saúde deli-
beram. Não são meramente órgãos que o 
poder consulta para acatar ou não suas 
sugestões. São órgãos deliberativos que 
avaliam a situação de saúde no nível lo-
cal, controlam execução de tais políticas 
e as avaliam inclusive nos seus aspectos 
econômicos e fi nanceiros15. 

A falta de comprometimento dos pro-
fi ssionais de saúde é um dos fatores de maior relevância apon-
tado pelos conselheiros, associado à defi ciência estrutural para 
a execução de suas tarefas.

 Os Conselhos de Saúde são representantes da participa-
ção social nas discussões, formulação de políticas do setor, 
tomada de decisões; especialmente, no controle, fi scalização,  
fi nanciamento e funcionamento do sistema. Enfi m, a política 
de saúde do atendimento universal e igualitário, humanizado 
e de qualidade que, efetivamente, resulta em mais saúde para 
todos15. 

Em todas as propostas de democratização, o elemento co-
mum é a busca do estabelecimento de novas relações entre o 
Estado e a sociedade. Reconhecendo-se o caráter autoritário 
do Estado há necessidade da legitimidade das suas ações. Ten-
do aí um papel fundamental dos Conselhos, ou seja, legitimar 
as ações do Estado16. 

Para que os Conselhos possam exercer adequadamente 

suas atribuições é fundamental que as 
três esferas do governo trabalhem de for-
ma articulada com os conselheiros, ofere-
cendo subsídios e apoio, estrutura física 
e de pessoal para o seu funcionamento13. 
Não havendo consenso entre Estado e so-
ciedade, os preceitos do SUS tornam-se 
prejudicados.

CONCLUSÃO
Este estudo descreve a percepção dos con-
selheiros sobre o empoderamento dentro 
do Conselho Municipal de Saúde em Fran-
cisco Morato, como instrumento de mu-
dança, para que haja o exercício de uma 
cidadania plena. Ainda identifi ca como 
fatores que interferem na deliberação: a 
falta de informação, compreensão e com-
prometimento dos cidadãos envolvidos. 

Nota-se que a participação popular 
ainda é pequena, mas há o reconhecimen-
to de sua importância, bem como a neces-
sidade de maior abrangência dos profi ssio-
nais de saúde e gestores locais, entendido 

como alicerce para mudanças na realidade da comunidade.
Mediante o exposto, evidencia-se a necessidade de uma 

reestruturação na organização dos Conselhos para que os 
mesmos tenham condições de exercer junto à população 
à legitimidade representativa, visando atingir os objetivos 
de interesse coletivo. A homogeneização entre o Estado e 
a sociedade civil é fundamental, pela promoção do progra-
mas de capacitação técnico-político dos conselheiros, da 
educação em cidadania, de educação popular em saúde, 
inserção de princípios de cidadania na rede educacional, 
bem como fortalecimento dos mecanismos de interlocu-
ção por meio de fóruns de debate, aproveitando os espa-
ços existentes nas comunidades de forma clara e concisa 
para que todos tenham acesso, objetivando conscientizar 
o cidadão sobre os seus direitos e deveres, utilizando os 
veículos de comunicação disponíveis e compatíveis com a 
realidade de cada comunidade.                   ■
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