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RESUMO 

Este artigo apresenta uma análise da atuação do Conselho Municipal de Saúde de Marabá, 

realizada através de pesquisa que faz parte do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica (PIBIC/CNPq) da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa). O 

projeto de pesquisa “Controle social: uma análise dos Conselhos Municipais de Saúde no 

sudeste do Pará” teve início em agosto de 2015, e sua primeira etapa se encerrou em junho de 

2016. 
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 INTRODUÇÃO 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a saúde passa a ser um direito 

de todos e dever do Estado. Posteriormente este texto é convertido pela Comissão Nacional da 

Reforma Sanitária, na Lei Orgânica 8.080 de 1990, conhecida como a lei do Sistema Único de 

Saúde (SUS) que estabelece a organização e o ordenamento dos serviços de saúde e dá outras 

providências.   

As doutrinas que regem o SUS são: a Universalidade – todas as pessoas têm direito a 

atendimento; Equidade – igualdade no atendimento, ou seja, todo cidadão será atendido 

conforme suas necessidades; e Integralidade – as ações de saúde devem ser combinadas e 

voltadas ao mesmo tempo para prevenção, promoção e reabilitação. Os serviços de saúde 

devem funcionar atendendo o indivíduo como um ser humano integral. O SUS há que ser 

entendido em seus objetivos finais: dar assistência a população baseada no modelo da 

promoção, proteção e recuperação da saúde. Estes meios, orientados pelos princípios 

organizativos da descentralização, regionalização, hierarquização, resolutividade, participação 

social e complementaridade do setor privado, devem constituir-se em objetivos estratégicos 

que deem concretude ao modelo de atenção à saúde desejada (CONSAUDE/SUS, 2006). 
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A participação social, que nas políticas públicas, em especial na de saúde, tem como 

sinônimo o controle social, tem sido o centro das discussões e práticas recentes de diversos 

segmentos da sociedade. O termo tomou importância no Brasil a partir do processo de 

democratização, na década de 1980, e, principalmente, com a institucionalização dos 

mecanismos de participação nas políticas públicas na Constituição de 1988. Naquele 

momento a participação foi concebida na perspectiva de controle social exercido por 

segmentos da sociedade civil sobre as ações do Estado, no sentido, desse, atender aos 

interesses da maioria da população.  

Os Conselhos de Saúde são instâncias políticas de caráter permanente e deliberativo, 

órgãos colegiados que possuem como uma de suas principais atribuições propiciar a 

participação da sociedade civil organizada e dos usuários do SUS na discussão 

institucionalizada do ciclo de políticas de saúde dos estados e municípios. No entanto, a 

literatura atual vem revelando as dificuldades para o estabelecimento de canais 

participatórios, devido à fragilidade das instituições políticas e das instituições da própria 

sociedade civil.  

Esta pesquisa se desenvolve no sentido de responder como o Conselho de Saúde de 

Marabá está diante das dificuldades para o estabelecimento de canais participatórios na 

discussão de políticas públicas. 

 

 MATERIAL E MÉTODOS 

O modelo de pesquisa é de abordagens qualitativa e quantitativa, buscando evidências 

para delinear a capacidade de alocação de investimentos nas estruturas de saúde nos 

municípios. O foco da pesquisa são municípios que compõem a microrregião do sudeste do 

Pará. A pesquisa inicia pelo município de Marabá. Para a coleta de dados referentes ao 

Conselho Municipal de Saúde de Marabá foi utilizado um questionário contendo questões 

abertas e fechadas distribuídas em duas partes: a primeira corresponde ao perfil dos 

conselheiros; a segunda refere-se a sua estrutura de funcionamento, onde estão abordadas as 

características das reuniões, os mecanismos de realização das atividades burocráticas, formas 

de divulgação das atividades do conselho, existência de comissões e aprovação/elaboração do 

Plano Municipal de Saúde (PMS). 
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 RESULTADO E DISCUSSÃO 

Os Conselhos Municipais de Saúde, como possibilidade de os usuários participarem 

do controle e execução das políticas de saúde, apresentam, inicialmente, as assertivas da 

literatura internacional reveladoras das dificuldades de estabelecimento de canais 

participatórios, devido a fragilidade de suas instituições políticas e de sua sociedade civil. As 

iniciativas para promover a participação também teriam resultado em manipulação e, 

consequentemente, em fracasso. No Estado do Pará, mais precisamente, entende-se que exista 

uma exclusão “a priori” com relação aos usuários dos serviços de saúde, no sentido de 

acreditar-se que os mesmos não têm domínio das informações das quais deveriam auxiliá-los 

na tomada de decisão, e, portanto, de fácil manipulação.  

Os Conselhos como instâncias participativas têm a função de reunir sujeitos 

representativos de diferentes segmentos da sociedade civil organizada; definir estratégias para 

que os objetivos contraditórios possam ser debatidos; submetê-los a um processo de escolha; 

direcionar sua atuação para as instituições que regulam as relações existentes no processo de 

discussão da política pública de saúde. Esse processo todo é complexo na maioria dos casos, 

conflituoso, e que pode permitir, em longo prazo, o estabelecimento de consensos.  

Observa-se, na análise atualizada dos estudos sobre Conselhos de Políticas Públicas, 

que a medida do reconhecimento e legitimidade das instâncias participativas pelas instituições 

ainda não é uma realidade concreta de muitos deles. 

Segundo Escorel (2008), isso se deve ao fato de que o Brasil se construiu a partir de 

uma cultura autoritária, patrimonialista e elitista; e uma sociedade escravocrata - ou seja, 

valores que constituem as bases das relações sociais estabelecidas. Para Escorel (2008), em 

uma estrutura democrática, representativa, como são os Conselhos de Saúde, o que prevalece 

ainda são os valores autoritários. 

Labra (2005) sistematizou os problemas identificados nos Conselhos de Saúde a partir 

de diversas pesquisas: assimetria entre os membros dos Conselhos de Saúde; burocratização 

dos mesmos, pois na grande maioria dos municípios não há o exercício de seu caráter 

deliberativo; que o funcionamento dos Conselhos depende da postura das autoridades; que as 

condições operacionais e de infraestrutura são extremamente precárias; falta de publicidade 

ou de publicização dos Conselhos. 
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Neste contexto, segundo Bravo (2006), a partir de pesquisas realizadas sobre os 

Conselhos de Saúde no Estado do Rio de Janeiro, afirma com relação às questões enfrentadas 

pelos mesmos: 

Falta de infraestrutura e de divulgação das reuniões para a sociedade; ausência de 

definição orçamentária e de conhecimento prévio da pauta das reuniões; não respeito 

pelo poder público das deliberações dos Conselhos e Conferências; não 

cumprimento das leis que regulamentam o funcionamento dos conselhos; 

priorização pelo poder público para a burocratização das ações; dificuldade de os 

conselheiros interferirem na dinâmica dos conselhos; posicionamento dos conselhos 

de forma tímida em relação à agenda neoliberal; não conhecimento da sociedade 

civil organizada por parte dos conselhos; pouca contribuição dos conselhos para a 

democratização da esfera pública; chantagem institucional do Poder Executivo ao 

acenar para o prejuízo para a população, caso as propostas apresentadas sejam 

contestadas pelos conselheiros; falta de soluções jurídicas mais ágeis quanto a 

necessidade de defrontar com o Executivo. 

De acordo com Bravo (2006), todas essas questões ressaltadas reforçam a necessidade 

de um exame mais circunstanciado das experiências de controle social, bem como das 

dificuldades que as entidades da sociedade civil têm tido de mobilização e organização na 

atual conjuntura. 

O Conselho Municipal de Saúde Marabá desde o início deste ano, 2016, estava sem 

realizar as reuniões mensais, e já se estava na metade do mês de março. A primeira reunião 

que contou com a presença dos responsáveis por esta pesquisa foi no espaço do Sindicato dos 

Servidores Públicos de Marabá (SERVIMAR). Depois de iniciada a reunião, foi comunicado 

que o Conselho estava sem espaço adequado, e que, portanto, havia pedido apoio do Sindicato 

para a realização da primeira reunião do ano, pois precisavam encaminhar demandas em 

atraso. A presidente informou que o local onde eram realizadas as reuniões estava sem 

condições, pois a central de ar estava com defeito, e o espaço é quente, pequeno para acolher 

um número de pessoas que vem participando das reuniões do Conselho nos últimos meses. 

Estavam também sem computador e impressora para encaminhar expedientes. Ressaltou que 

existe um recurso para o funcionamento do Conselho, mas só o Secretário teria acesso. Nas 

falas dos conselheiros sobre a situação da saúde em Marabá, e como tentam fiscalizar e 

deliberar sem muito sucesso, percebeu-se suas limitações no sentido de desconhecerem 

efetivamente o quadro de indicadores, e destacarem situações do cotidiano de alguns serviços, 

e como tentam resolver para dar respostas a população. Entende-se que para alguns 

conselheiros o Conselho tem um tipo de poder, importância, que eles não conseguem exercer. 
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De acordo com questionário aplicado para 08 dos 20 conselheiros, entre titulares e 

suplentes, os que aceitaram responder, assim como são os mais atuantes nas reuniões, mostra 

aspectos que podem ajudar a compreender o que pode contribuir para o avanço das decisões 

do Conselho, e o que pode estar limitando sua atuação. 

 Com relação ao Conselho Municipal de Saúde de Marabá e seu funcionamento, os 

conselheiros que afirmaram que o mesmo tem dotação orçamentária foram 62,5%, e os que 

negaram foram 37,5% (Figura 1). Os que afirmaram que o Conselho tem espaço físico 

exclusivo foram 62,5%, e os que negaram foram 37,5% (Figura 2). Nesses dois aspectos 

identifica-se uma incoerência, pois nas reuniões, uma das pautas foi sobre a falta de dotação 

orçamentária do Conselho e a ausência de espaço físico exclusivo. 

 
Figura 1: Dotação orçamentária do Conselho Municipal de Saúde de Marabá/PA, ano 2016. 

 

 

 
Figura 2: Espaço físico exclusivo do Conselho Municipal de Saúde de Marabá/PA, 

ano 2016. 
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Com relação ao Plano Municipal de Saúde (PMS), discussão, elaboração, e aprovação, 

apenas 25% dos conselheiros afirmaram ter participado de todo o processo. No entanto, 

37,5% afirmaram que não participaram, e outros 37,5% não deram resposta (Figura 3). 

Ressalta-se que foi solicitado o PMS por esta equipe de pesquisa tanto para a Secretaria de 

Saúde, como para o Conselho, e os dois não deram nenhum retorno. 

 
Figura 3: Aprovação do Plano Municipal de Saúde pelo Conselho Municipal de Saúde 

de Marabá/PA, ano 2016. 

 

 

As principais dificuldades apontadas pelos conselheiros (Figura 4): ausência de espaço 

físico exclusivo e apoio logístico. 

 
Figura 4: Principais dificuldades apontadas para o pleno funcionamento do Conselho 

Municipal de Saúde de Marabá/PA, ano 2016. 
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Diante do exposto, entende-se que o Conselho Municipal de Saúde de Marabá precisa 

avançar no sentido de fazer valer o controle social. O município ainda mantém um tipo de 

política autoritária, paternalista e ainda pouco democrática, mas isso é exercício de estar se 

avaliando e identificando os pontos fortes e fracos no exercício do controle social. Os 

conflitos vão existir, mas o objetivo é sempre ir na direção do consenso que leve em conta as 

necessidades de saúde da população e suas prioridades. 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 De acordo com a pesquisa e análises desenvolvidas, os conselheiros têm consciência 

da importância do Conselho de Saúde para o município e de realizações que ainda não se 

efetivaram por falta principalmente de infraestrutura que possibilite sua atuação mais 

adequada e que possa responder as demandas da população usuária do SUS. 

 Como observado, conhecer os conselheiros e o Conselho de Saúde do município 

permitiu, com a pesquisa, levantar problemas que precisam ser enfrentados e, com isso fazer 

avançar o processo democrático. Identificar as limitações impostas pela realidade local, e 

apontar os problemas. Resolver é um desafio que precisa do apoio de todos, trabalhadores, 

gestores e usuários na defesa de um sistema de saúde público e de qualidade. 
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