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CONTROLE SOCIAL

Nos anos 70 retomaram-se as lutas do início da década de 60 por um novo caráter 

para os serviços de saúde no Brasil. Era necessário romper com a lógica da caridade e 

implementar um sistema de saúde que entendesse a saúde como direito de todos.

A mobilização popular, que teve seu auge na 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 

1986, foi responsável por delinear as diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS, como o 

conhecemos  hoje,  sendo  destaque  “A  saúde  é  direito  de  todos  e  dever  do  Estado, 

garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença  

e  de  outros  agravos  e  ao  acesso  universal  e  igualitário  às  ações  e  serviços  para  sua  

promoção, proteção e recuperação” (Artigo 196 da Constituição Federal de 1988).

Com a promulgação da Constituição Federal em 1988, adotou-se no Brasil, além da 

democracia  representativa,  uma  perspectiva  participativa,  incorporando  a  atuação  da 

comunidade na gestão das políticas públicas. E por controle social entende-se a participação 

da sociedade no acompanhamento, formulação e verificação das ações da gestão pública 

na execução das políticas públicas, avaliando os objetivos, processos e resultados. 

O caráter representativo da democracia se tornou explícito através do voto. Todavia a 

participação da sociedade consolidou-se lenta e gradativamente através da década de 1990, 

na qual, por meio das Leis 8.080/90 e 8.142/90, foram instituídos dois espaços para garantir 

o  controle  social  institucional:  as  Conferências  e os  Conselhos de  Saúde.  Durante  esta 

década a totalidade dos estados e a grande maioria  dos municípios instituíram os seus 

conselhos de saúde. 

A instituição do princípio  do controle  social,  da paridade numérica,  a  criação dos 

conselhos e das conferências e  a  participação dos movimentos sociais  nesses espaços 

constituíram  grandes  avanços.  Porém,  gostaríamos  de  apontar  alguns  elementos  que 

consideramos fundamentais e que podem contribuir para qualificar o controle social.

1. Romper com o Clientelismo

Historicamente, no Brasil, há uma cultura política de que a população deve votar e ter 

uma boa relação com os políticos, porque quando precisar de algum “favor”, os políticos irão 

atendê-la. Essa prática chama-se clientelismo ou políticas de favores. 

Em alguns conselhos ainda é comum o gestor influenciar nas eleições, de modo que 

“amigos  políticos”  tornem-se  os  representantes  dos  usuários.  Em  outros  existem 

representantes que acreditam que não devem discordar  do gestor por  medo de que no 
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futuro sua entidade possa não ter ajuda do gestor público quando necessitar. A qualificação 

do controle social depende da superação dessa prática. 

Os políticos, a população e os representantes das entidades precisam ter claro que 

saúde é um direito de todos e os governos têm o dever de garanti-la. Não podemos mais 

admitir  que  se  pense  que  as  consultas,  as  internações  e  os  atendimentos  médico-

hospitalares sejam entendidos como concessão de favores dos políticos e gestores.

2. Permanente qualificação técnica e política dos Conselheiros

Não temos dúvidas de que para uma melhor atuação dos conselheiros é fundamental 

que  eles  se  apropriem da  legislação  que  regulamenta  o  SUS,  que  tenham noções  de 

orçamento  público  e  conheçam  o  funcionamento  do  sistema.  Porém  este  processo  é 

dificultado,  pois  a  maioria  dos gestores não quer  compartilhar  o  poder,  não repassa as 

informações necessárias de forma clara,  e esconde-se atrás de uma carapuça de poder 

político  e do saber  técnico  para  impor  suas propostas.  Por  isso,  é  fundamental  que os 

conselheiros  se  qualifiquem técnica  e  politicamente,  atribuindo a  mesma importância  às 

duas formações, para que possam contrapor a posição hegemônica, mesmo que para isso 

tenham que  contrapor  o  gestor,  que  na  maior  parte  dos  casos  coloca  o  seu  interesse 

individual acima do coletivo. 

Os programas de formação devem ser  pautados pelos conselheiros,  superando a 

dicotomia entre conhecimento técnico e político, devendo haver um programa de formação 

permanente  para  os  conselheiros,  sendo  a  pauta  e  os  formadores  decididos  pelos 

conselheiros. 

3. Critérios na escolha dos representantes dos usuários e trabalhadores

Por uma questão de princípio ético não se poderia ter entre os usuários entidades que 

tenham ligação ou dependam dos outros segmentos. O estado de São Paulo, desde 1995, 

através  de  seu  Código  de  Saúde (Lei  791/95)  definiu,  de  forma clara,  a  ilegalidade  de 

determinadas representações em meio aos usuários. Dessa forma  defendemos que não 

ocupem vagas de trabalhadores e usuários:

a) pessoas ligadas aos governos: prefeito, secretários, cargos em comissão, etc;

b) pessoas ligadas aos prestadores de serviço: presidente, membros da diretoria e/ou 

conselhos ou qualquer representante ou indicado e seus parentes diretos de toda e qualquer 

entidade  conveniada  ou  contratada  pelo  governo  nacional,  estado  ou  poder  público 

municipal. 
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4. Os “nós” dos Conselhos

O governo estadual desrespeita sistematicamente o controle social do SUS de forma 

autoritária.  Contrariando  a  Lei,  não  submete  as  leis  orçamentárias  à  prévia  análise  e  

aprovação do CES-PR, razão pela qual  o Ministério Público Estadual  ajuizou Ação Civil  

Pública em 24/08/06. Esse texto não é novo, fez parte da nossa tese para a 8ª Conferência 

Estadual  de  Saúde,  no  entanto  essa  prática  permanece.  Prova  disso  é  que  a  Lei 

Orçamentária  Anual  (LOA)  de  2010 foi  encaminhada a  Assembléia  Legislativa  antes  de 

passar pelo CES/PR. E tem mais:

A SESA-PR descumpre as Deliberações das Conferências Estaduais de Saúde, no  

tocante  às  políticas  de  financiamento,  recursos  humanos  e  organização  das  ações  e 

serviços  de  saúde  no  Paraná.  Com  isso,  o  CES/PR  não  cumpre  com  sua  principal  

atribuição: ampliar o espaço público de participação da sociedade na formulação, execução  

e avaliação do SUS-PR. Dessa forma propomos que a 9ª Conferência Estadual de Saúde 

exija  que  as  propostas  de  Leis  Orçamentárias,  a  Política  de  Recursos  Humanos  e  os 

contratos/convênios firmados pelos gestores do SUS sejam submetidos à análise prévia e 

aprovação  do  CES-PR,  garantindo-se  seu  caráter  deliberativo  e  as  atribuições  de 

fiscalização  e  participação  na  formulação  da  política  de  saúde,  inclusive  nos  aspectos 

financeiros e orçamentários.

Também  persistem  as  práticas  de  cooptação  e  truculência  explícita  de  muitos  

gestores do SUS, que visam segregar quaisquer posicionamentos divergentes aos ditames  

oficiais. Neste cenário, ampliam-se os ataques ao SUS, com a redução dos recursos da 

saúde,  crescimento  das  transferências  de  dinheiro  público  para  o  setor  privado  

(privatização) e a precarização das relações de trabalho. A mudança deste quadro exige  

uma postura crítica,  autônoma e independente dos Conselhos Estadual  e Municipais de  

Saúde. A subserviência aos interesses de governos, comprometidos com o capital, coloca  

em risco o SUS e, conseqüentemente, o direito à saúde da população.

Defendemos  ainda  a  necessidade  de  reorganização  dos  movimentos  sociais  que 

atuam na área da saúde, resgatando a luta histórica da classe trabalhadora pela superação 

do  modo  de  produção  capitalista,  que  é  adoecedor.  Tendo  isso  em  consideração, 

apontamos  para  a  necessidade  de  atuação  para  além  dos  espaços  institucionais, 

constituindo-se um movimento social de saúde de fato. 
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