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Participação popular em saúde: interação da representação dos usuários no Conselho ...

Participação popular em saúde: interação da
representação dos usuários no Conselho Municipal de
Saúde com a sua base social, em municípios da 8ª
Coordenadoria Regional de Saúde da Secretaria da
Saúde do Estado Rio Grande do Sul

III Conferência Regional Latino-Americana de Promoção de Saúde e Educa-
ção para a saúde. São Paulo – SP, 10 a 13 de novembro de 2002.
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Proposta: Foi realizada uma pesquisa, com uma mostra aleatória, entre os
municípios que integram a 8a Coordenadoria Regional de Saúde da Secretaria da
Saúde do Rio Grande do Sul. O objetivo do trabalho foi conhecer a representação
dos setores populares quanto ao controle social em saúde e suas interações para
garantir a participação nos Conselhos Municipais de Saúde (CMS). Como repre-
sentantes dos setores populares, selecionou-se os participantes do Sindicato de
Trabalhadores(as) Rurais, da Associação de Moradores e das Entidades Regiliosas.
Foram aplicados questionários e entrevistas. A análise dos instrumentos de coleta
de dados conduziu a algumas constatações: há o desconhecimento do papel do
conselheiro; há a preocupação em participar dos CMS sem, contudo, acompanhar
seus representantes em fórums e eventos importantes para a discussão do setor da
saúde; há o desconhecimento da população sobre os princípios do Sistema Único
de Saúde (SUS); há a inexistência de plenários nos CMS e há a falta de visibilidade
e publicização de suas resoluções. Isto comprova a dissociação das representa-
ções nos CMS com suas bases e a necessidade de trabalharmos o fortalecimento
do controle social no SUS diretamente com os agentes sociais nas suas bases de
participação e não apenas realizar a capacitação dos conselheiros de saúde. Tais
resultados sugerem ações rugentes de informação às instâncias de participação
popular no âmbito dos CMS e também à cidadania em geral, dando respostas de
qualidade às necessidades de saúde da população e criando condições crescentes
de ampliação do processo participativo.
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