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RESUMO 

 

 
O presente trabalho tem como objeto a contribuição do controle social realizado pela Comissão 

Municipal de IST/aids para a efetivação da Política de Aids no município de Londrina/PR, tendo 

como objetivo geral identificar essa contribuição realizada pela COMUNIAIDS. Como objetivos 

específicos: Compreender como o controle social se expressa na Política de Saúde e particularmente 

na Política de Aids; Analisar no âmbito municipal como a Política de Aids tem se consolidado; 

Contextualizar a COMUNIAIDS e apreender os elementos que foram essenciais para a 

materialidade dessa Comissão; Verificar como os atores envolvidos nesse processo identificam a 

importância do controle social. Para isso, foi optado a realização por uma pesquisa de caráter 

qualitativa, na modalidade descritiva. Para dar fundamentação teórica, foi realizado um 

levantamento bibliográfico, desenvolvido principalmente no primeiro capítulo da obra, ancorando- 

se brevemente na concepção de Antônio Gramsci ao abordar controle social e como ele se expressa 

na Política de Saúde. Além disso, foi realizado também uma pesquisa de campo a partir de análise 

em documentos e em entrevistas, com dois representantes dos usuários e dois representantes dos 

não usuários. Como resultado, identificamos o tema do HIV/aids e Hepatites Virais como 

aglutinador de sujeitos envolvidos direta e indiretamente com a temática, a importância do controle 

social na saúde e como isso vem contribuindo para a efetivação da Política de Saúde, 

particularmente a Política de HIV/aids em Londrina, apresar de todos os limites enfrentados pela 

participação social.  
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ABSTRACT 

 

 

The objective of this assignment the contribution of social control performed by the City 

Commission of STD/aids for confirmation of this Politic in the city of Londrina/PR, also the 

general objective is to identify this contribution performed by COMUNIAIDS. As specific 

objectives: to comprehend how social control express itself in health politics and more 

specifically aids politics; To analyze within the city how aids politics has been consolidated; 

Find the context of COMUNIAIDS and learn the elements that were essentials for the 

Commission to become real; To verify how the actors involved in this process saw the 

importance of social control. To do so, there is a qualitative and descriptive research. For the 

theoretical foundation, there’s a bibliography, developed mostly in the first chapter, slightly 

based on Antônio Gramsci’s conception as approaching social control and how he expresses 

himself in health politics. Besides that, there’s also a context research from the analyses of 

documents and interviews, with two representatives for users and another two for non users. As 

a result, we identify HIV/aids as theme and viral hepatitis as a form to put people involved 

together directly and indirectly, the importance of social control in health politics and how this 

strengthens health politics, specially the HIV/aids politic in Londrina even though all limits 

fought by social participation. 
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1 Os números entre parênteses são intervalos - isto é, o número de pessoas vivendo com HIV está em algum lugar dentro da 

faixa, mas não podemos dizer com certeza qual é o número definido. Todos os dados do UNAIDS têm essas variações, mas 

por que não podemos ser mais precisos? Os dados do UNAIDS são estimativas, que variam em sua precisão, dependendo de 

vários fatores. O tamanho da amostra tomada para a estimativa afeta o intervalo - uma amostra grande significa um pequeno 

intervalo de estimativa e vice-versa; se uma pesquisa de base populacional é realizada em um país, a faixa de estimativa será 

menor; e o número de suposições feitas para uma estimativa tem um impacto sobre o quão estreito será o intervalo. Maiores 

informações, consultar o site: <http://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2017/july/20170710_data>. 

http://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2017/july/20170710_data
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INTRODUÇÃO 

 

O início da década de 1970, marcado pelo Movimento da Reforma Sanitária, é permeado 

pela busca de organização das ações colocadas pela saúde pública e pelo investimento na área 

de epidemiologia2. Dentre suas contribuições, pode- se colocar o surgimento do conceito 

ampliado de saúde, ao considerar os determinantes sociais, políticos, além dos biológicos. Com 

a Constituição Federal de 1988 e a criação de um sistema público de saúde, o Sistema Único 

de Saúde (SUS) ganha efetivação e, dentre seus princípios cabe destacar, a participação da 

sociedade civil na política pública de saúde.  

Desta forma, o presente estudo tem como objeto a contribuição do controle social 

realizado pela Comissão Municipal de Infecções Sexualmente Transmissíveis/aids 

(COMUNIAIDS) para a efetivação da Política de aids no município de Londrina. Para tanto, 

definimos como objetivo geral identificar no âmbito do controle social realizado pela 

COMUNIAIDS3 a sua contribuição para a efetivação da Política de Aids no município de 

Londrina. Meu intuito, a partir dessa temática, é dar visibilidade à COMUNIAIDS e evidenciar 

o controle social por ela exercido. Busca- se a partir deste, compreender como o controle social, 

bem como a Política de Saúde tem se colocado para a efetivação da Política de Aids, entendendo 

que os sujeitos envolvidos no processo contemplam o exercício da cidadania na busca por 

garantia de seus direitos. Como objetivos específicos definimos: Compreender como o controle 

social se expressa na Política de Saúde e particularmente na Política de Aids; Analisar no 

âmbito municipal como a Política de Aids tem se consolidado; Contextualizar a COMUNIAIDS 

e apreender os elementos que foram essenciais para a materialidade dessa Comissão; e Verificar 

como os atores envolvidos nesse processo identificam a importância do controle social. 

De acordo com Correia (2009, p. 105) a sociedade civil deve ter como estratégia o 

controle sob o Estado e suas ações, para que ao controlar, seus interesses sejam incorporados. 

Essa participação social diante das políticas públicas é dada na concepção de ‘controle social’, 

na medida que a sociedade civil participe das formulações de planos, programas e projetos e os 

interesses coletivos sejam atendidos.  

A escolha do tema é advinda da minha vivência no campo de estágio realizado no 

Ambulatório de Especialidades do Hospital Universitário de Londrina na modalidade de estágio 

                                                           
2 Em 1983 a aids torna- se uma realidade nas capitais do Brasil e a imprensa trazia a público as notícias sobre a nova doença, 

o que tratava de uma epidemia (TEODORESCU, p. 37, 2015). 
3 Comissão, que discute todas as questões pertinentes à política de aids. Esta Comissão é subordinada ao Conselho Municipal 

de Saúde de Londrina (CMSL), na qual mantenho a participação na qualidade de estagiária de Serviço Social do AEHU.   
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curricular obrigatório exercido nos anos de 2017, 2018 e 2019. A ênfase do estágio está centrada 

no Ambulatório de Moléstias Infecciosas (HIV/aids), e dentre as atribuições do Assistente 

Social na instituição, para além dos atendimentos individuais aos usuários, assim como os 

atendimentos realizados no Grupo de Adesão, discussões coletivas e espaços de participação 

direta, percebi a força do controle social que se manifesta. Desta forma, direciono meu olhar 

para essa temática pelo modo com que esse movimento contribui para a minha formação 

profissional. 

Sendo assim, acompanhei e observei o quanto foi importante a organização da Política 

de Aids e como a mesma conseguiu avançar em Londrina, visto que propiciou a construção de 

um Plano Municipal para as IST4/Aids e Hepatites Virais. A título de exemplo, posso colocar a 

pressão exercida pela Comissão Municipal de Infecções Sexualmente Transmissíveis/Aids 

(COMUNIAIDS), sob a gestão executiva municipal, estadual e até federal quando provocou a 

realização de uma Audiência Pública ocorrida no dia 14 de agosto de 2017 as 19:30 horas, na 

Câmara dos Vereadores de Londrina. Foi um momento em que se trouxe vários segmentos para 

tratar a temática. 

Cabe esclarecer que a COMUNIAIDS é uma das nove Comissões Temáticas 

pertencentes ao Conselho Municipal de Saúde de Londrina. Ela é prevista como uma Comissão 

paritária, mas tem o caráter de ampliação e por conta disso, acabou se abrindo para quem 

defende a causa da aids. Nela, temos presente tanto membros representantes dos usuários e 

representantes dos não usuários.  

No que tange as discussões realizadas no âmbito do controle social desta Política de 

Saúde, percebe-se que o debate acerca da temática aids não ganha a devida relevância, o que a 

nosso ver, a realização do presente trabalho, seria uma forma de trazer à tona questões que 

afetam significativamente uma parcela da população exposta ao vírus HIV. Com isso, ao 

colocar o controle social como protagonizador da participação da sociedade civil nos 

Conselhos, espera-se aproximar da realidade e da materialidade de como se deu a construção 

da COMUNIAIDS, compreendendo os desafios e possibilidades, no que tange o exercício da 

cidadania e na garantia de direitos. 

Assim, espera-se construir a história da Comissão, a partir do controle social, 

contribuindo com a compreensão destes e, também com a produção de conhecimento que 

                                                           
4 A terminologia IST- Infecções Sexualmente Transmissíveis passa a ser adotada em substituição à expressão Doenças 

Sexualmente Transmissíveis (DST), porque destaca a possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma infecção, mesmo sem 

sinais e sintomas. 
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constituem as questões na esfera das políticas públicas e do exercício profissional do Assistente 

Social. 

No que tange a contribuição para o contexto acadêmico, a temática aqui proposta torna- 

se inédita, pois se desconhece materiais e documentos que sintetizem o controle social na 

Política de aids no município de Londrina, especificamente a história da COMUNIAIDS. Isso 

irá contribuir de forma positiva para que acadêmicos, dentre outros interessados com a temática, 

possam conhecer a experiência aqui documentada.  

No tocante ao Serviço Social, é fundamental realizar esta pesquisa, uma vez que este 

atua diretamente pela defesa intransigente dos direitos humanos, entendendo que o controle 

social, através dos Conselhos, é um espaço de atuação para o exercício do Assistente Social à 

medida em que a sociedade civil está presente, uma vez que a mesma é protagonista no 

processo. Esta pesquisa ganha relevância à proporção que esse controle social tem se colocado 

na efetivação da Política de Aids. 

 Quanto aos procedimentos metodológicos definidos, a pesquisa é de caráter qualitativa, 

na modalidade descritiva. A pesquisa qualitativa tem por característica, segundo Martinelli 

(1999), o contato direto com o pesquisado, com fatos que repercutem diretamente na sua vida, 

uma vez que tem por objetivo trazer à tona o que os participantes pensam a respeito do que está 

sendo pesquisado. É necessário aprofundar os fatos apresentados para aprofundar a análise a 

partir da compreensão e interpretação dos pesquisados. 

Na pesquisa descritiva não há a interferência do pesquisador no estudo sobre como os 

fatos acontecem, mas ele realiza interpretações e as registram. Contudo, como o objetivo é 

descrever, o pesquisador identifica, registra e analisa as características apresentadas no 

processo. Corriqueiramente, a pesquisa descritiva é realizada concomitantemente com a 

pesquisa exploratória, uma vez que há a extensão no campo pesquisado, como salienta Gil 

(2008, p. 28). 

Para tanto, realizamos um levantamento bibliográfico, e além disso, uma pesquisa de 

campo que se desdobrou em pesquisa documental e entrevistas. A pesquisa documental 

consistiu no acesso às leis e atas da Comissão que comprovem a construção da COMUNIAIDS, 

seus avanços e retrocessos e, as entrevistas com foram realizadas com os sujeitos que estão 

desde a instituição da Comissão.   

A Comissão é paritária e composta por 11 representantes dos usuários (sendo um titular 

e um suplente) e 11 representantes não usuários (sendo um titular e um suplente). Com isso, 

temos o universo da pesquisa. No entanto, os sujeitos da pesquisa foram escolhidos por uma 

amostra intencional, pautada no critério de seletividade ao convidar a participar da pesquisa os 
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sujeitos que estão desde o processo de instituição dessa Comissão. Sendo assim, os sujeitos 

escolhidos são: dois representantes dos usuários e dois representantes dos não usuários (os 

mesmos serão apresentados no terceiro capítulo do trabalho).  

Para tanto, as entrevistas individuais foram norteadas por um formulário, com questões 

abertas e fechadas “[...] em que o entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema em 

questão sem se prender a indagação formulada.” (MINAYO, 2009, p. 64-66). Desta forma, foi 

realizado um pré- teste para avaliar o roteiro para a validação da eficácia e alcance do objetivo 

no presente trabalho. As entrevistas foram gravadas e analisadas. Vale ressaltar que cumprindo 

uma determinação legal onde prevê que todas as pesquisas envolvendo seres humanos devem 

ser analisadas pelo Comitê de Ética, o projeto de pesquisa foi apreciado e aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos UEL (conforme demonstrado no parecer em 

anexo). 

Com relação à análise dos dados coletados, se deu a partir da análise de conteúdo. Bardin 

(1979, p. 42) salienta que esse tipo de análise constitui-se por um “conjunto de técnicas de 

análise das comunicações visando obter por procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens”. Desta forma, coletar dados qualitativos para o estudo 

de determinados assuntos torna- se a sua base. 

Dentre a análise de conteúdo, a análise temática será utilizada. Este processo, subdivide- 

se em três etapas essenciais para a sua construção, sendo a primeira a pré- análise, a segunda 

etapa a exploração do material e, por fim o tratamento dos resultados e interpretação 

(MINAYO, 2016, p. 82).  

O presente estudo está organizado em três capítulos. No primeiro capítulo foi abordado 

o conceito de controle social numa breve aproximação à perspectiva gramsciana e demais 

autores que seguem a mesma perspectiva teórica e como o termo tem ganhado significativa 

dimensão na construção histórica brasileira. Será discutido também a apropriação do termo pela 

Política de Saúde, enquanto pioneira na temática, assim como a explanação do Conselho 

Municipal de Saúde de Londrina, particularmente a Comissão Municipal de IST/aids.  

 No segundo capítulo foi discorrido sobre a Política de HIV/aids e controle social a partir 

dos seguintes subitens: o primeiro a Política de HIV/aids no Brasil e a participação da sociedade 

civil e o outro aspecto abordado envolve a discussão sobre a importância da participação social 

para a consolidação da Política de aids e, por fim, apresentamos alguns dados epidemiológicos 

do HIV/aids mundialmente, na América Latina, no Brasil e posteriormente no município de 

Londrina.  
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 O terceiro capítulo foi construído a partir das falas dos sujeitos e pretende demonstrar a 

construção da COMUNIAIDS e a concepção de Controle Social a partir de três eixos temáticos: 

Institucionalização da COMUNIAIDS em Londrina; Participação Social e controle social a 

partir da Comissão.  

Por fim, apresentamos as considerações finais. 
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1. CONTROLE SOCIAL: SUA CONCEPÇÃO E DIFERENTES ESPAÇOS 

 

O Sistema Único de Saúde, estabelecido com a Constituição Federal de 1988, determina 

o controle social e a participação popular enquanto diretrizes colocadas para a Política de Saúde 

e, como umas das formas de concretização da participação, os conselhos passam a ser áreas 

colegiadas, de acordo com o que está na Lei Orgânica da Saúde nº 8.142/90 (BRASIL, 1990b).  

 

Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de 

Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovenamentais de recursos 

financeiros na área da saúde e dá outras providências. 

  

Desta forma, com a criação dos conselhos em vários municípios brasileiros, a partir de 

1990, há uma descentralização tanto política, quanto administrativa. Cada instância, Federal 

(União), estado e município, se organizam e possuem autonomia para atuar na prestação de 

serviços de saúde.  

Nesta perspectiva, é válido ressaltar a relação do controle social com o Serviço Social, 

uma vez que os profissionais, ao serem requisitados para atuarem nesses espaços, como os 

conselhos, propiciam e direcionam estratégias para a ampliação dos direitos sociais.  

Com isso, neste capítulo, será abordado o conceito controle social numa breve 

aproximação à perspectiva gramsciana e demais autores que seguem a mesma perspectiva 

teórica e como o termo tem ganhado significativa dimensão na construção histórica. Será 

contemplada também a apropriação do termo pela Política de Saúde, enquanto pioneira na 

temática, assim como a explanação do Conselho Municipal de Saúde de Londrina, 

particularmente a Comissão Municipal de IST/aids. 

 

1.1 UMA BREVE APROXIMAÇÃO DA CONCEPÇÃO DE CONTROLE SOCIAL NA PERSPECTIVA DE 

ANTÔNIO GRAMSCI 

 

O conceito controle social é abordado sob diferentes concepções. Neste capítulo, 

ancorando- se em Antônio Gramsci5, será necessário realizar um resgate sobre a origem do 

                                                           
5 Antônio Gramsci foi militante do partido Comunista da Itália, perpassou períodos marcados por diversas mudanças 

econômicas e políticas. Dentre esse contexto vivenciado por Gramsci, podemos citar a Primeira Guerra Mundial e a Revolução 

Russa, bem como as mobilizações operárias na Europa até a ascensão dos Estados Unidos a potência hegemônica mundial (Cf. 

Semeraro, 1999, p.17, apud CORREIA, 2006, p. 112). Após vivenciar todas essas profundas mudanças, Gramsci passou a 

entender tanto a sociedade civil, quanto a cultura, como componentes essenciais para uma nova hegemonia política (Cf. 

Semeraro, 1999, apud Correia, 2006, p112). “Gramsci atribuiu aos aspectos históricos e culturais e aos movimentos políticos 

da sociedade civil uma função decisiva na constituição duma nova hegemonia” (Cf. Semeraro, 1999, p. 32, apud CORREIA, 

2006, p. 113). 
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conceito e, a partir de um novo marco histórico constitucional, como o mesmo perpassa na 

sociedade brasileira.  

  O termo controle social está presente nas obras clássicas em que os autores abordam, 

mesmo que de forma indireta, o Estado, bem como o poder e a relação entre Estado e sociedade. 

A teoria construída pelo militante Antônio Gramsci, por sua vez, é fundamental para 

compreender a função da sociedade civil e do Estado abordada nesta primeira aproximação.  

Gramsci (1999), inspirado em Karl Marx, coloca que os homens são “filósofos” ao 

serem formuladores de sua história, uma vez que ao ser capaz de elaborar uma própria 

concepção do mundo, mais ele pode “participar ativamente na produção da história do mundo, 

ser o guia de si mesmo e não mais aceitar do exterior, passiva e socialmente” (GRAMSCI, 

1999, p. 94).  

O autor identifica a organização da sociedade formada de instituições complexas, sejam 

elas públicas ou privadas, que articulam entre si e apresentam um histórico de lutas e relações 

de grupos específicos ao buscar a hegemonia de seus interesses.  

As definições dos termos de Estado e sociedade civil aqui explanadas devem ser 

explicitadas. Com isso, Karl Marx, sustentado no materialismo histórico, identifica no Estado 

um semblante repressivo, enquanto Gramsci, posteriormente, ao partir de Marx, nomeia o 

Estado de sociedade política, sendo este um aparelho de dominação e também coercitivo da 

burguesia. Sendo assim, amplia o conceito ao afirmar que isso deve ser transformado e, será 

superado somente na sociedade sem classes (ADAMS; PFEIFER, 2006, p. 240).   

Contudo, o Estado funciona como um aparelho que está de acordo com a organização 

social, econômica, política e cultural da sociedade, não sendo somente um aparato de repressão, 

conforme definido por Marx (SILVA, 1999).   

Antônio Gramsci define que 

 

Podem- se fixar dois grandes “planos” superestruturais: o que pode ser 

chamado de “sociedade civil” (isto é, o conjunto de organismos designados 

vulgarmente como “privados”) e o da “sociedade política ou Estado”, planos 

que correspondem, respectivamente, a função de “hegemonia” que o grupo 

dominante exerce em toda a sociedade e àquela de “domínio direto” ou de 

comando que se expressa no Estado e no governo jurídico (GRAMSCI, 2001, 

p. 20). 6 

                                                           
6 Karl Marx define os conceitos de infraestrutura e superestrutura em suas obras e esses termos são utilizados por autores que 

seguem a perspectiva marxista. Contudo, para a definição de sociedade civil, Marx coloca que o conceito da mesma está 

presente na infraestrutura, ambiente da produção econômica. Já Gramsci coloca que a sociedade civil está alocada na 

superestrutura, espaço permeado pela estruturação de ideologias.  
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Desta forma, a concepção de Estado na categoria marxista gramsciana que é dada pelo 

Estado burguês e este caracterizado por sua fase repressiva, como salientado por Marx e Engels 

durante o século XIX, cede espaço para novas configurações à medida que se dá o 

desenvolvimento histórico: novas relações estabelecidas e diversos “contratos sociais na 

produção e reprodução da vida social” (ADAMS; PFEIFER, 2006, p. 241).   

A propriedade coercitiva do Estado concede novos espaços para novos moldes de 

articulação política, entrelaçadas aos mecanismos de consenso e coerção, dominação e 

hegemonia. A isto, na primeira metade do século XX, Gramsci denominou de Estado ampliado 

(ADAMS; PFEIFER, 2006, p. 241).   

Com isso, Gramsci coloca uma nova concepção de Estado, o “Estado ampliado”, ao 

romper com a ideia marxista de que o Estado, enquanto representante somente dos interesses 

da burguesia, retrata essa hegemonia do aparelho estatal ao passo que também legitima a 

necessidade da sociedade civil (SILVA, 1999).   

 ADAMS e PFEIFER (2006) reforçam a ideia de Estado ampliado e concluem  

 

Portanto, a concepção de Estado ampliado que configura novas determinações 

à superestrutura, possibilita alargar a compreensão do desenvolvimento 

societário e, mais especificamente, permite imprimir a análise do Estado a 

rigor do trato dialético, desvendando a sinuosidade das relações políticas na 

sociedade (ADAMS; PFEIFER, 2006, p. 241).   

 

A concepção colocada por Gramsci, “Estado ampliado” e a concepção de controle 

social, tem vias de encontro, uma vez que o “Estado ampliado” viabiliza e possibilita o exercício 

do controle social pela sociedade civil. 

Nesse sentido, entende-se que o controle social consiste na viabilidade de luta contra 

hegemônica nas classes subalternas (sociedade civil) para com o Estado. Assim, a relação 

orgânica entre Estado e sociedade civil apreende o controle social como sendo disputa entre as 

classes pela hegemonia. Contudo, Coutinho (1999) coloca que, nesse âmbito, há perspectivas 

para que as classes subalternas controlem as ações do Estado e incorporem seus interesses.  

Gramsci (1968), ao se referir ao Estado e à sociedade civil, expõe que 

 

No oriente, o Estado era tudo, a sociedade civil era primordial e gelatinosa; no 

Ocidente, havia entre o Estado e a sociedade civil uma justa relação e em 

qualquer abalo do Estado imediatamente descobria-se uma poderosa estrutura 

da sociedade civil. (GRAMSCI, 1968, p. 74-75, apud VASCONCELOS; 

SILVA; SCHMALLER, 2013, p. 90). 
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Nessa direção, o Estado tem como função conservar a hegemonia da classe dominante, 

mas sem desatender os interesses das classes subalternas. Gramsci pressupõe, pela reabsorção 

da sociedade política na sociedade civil, o fim do Estado. (COUTINHO, 1999). Portanto, essa 

ideia é perpassada pela busca do fim do Estado que é pressuposto à sociedade burguesa e não 

pelo fim da organização estatal propriamente dita. Posto isso, as ideias de Gramsci sobre a 

importância do papel do Estado na sociedade e sua ampliação ética e democrática, determina 

sua real relevância (ADAMS; PFEIFER, 2006, p. 241).   

Seguindo essa perspectiva ideológica, Correia (2005), afirma que o controle social não 

é pertencente a apenas uma classe social, somente da burguesia ou da sociedade civil, mas sim 

de ambas e, complementa com a contrariedade posta no espaço de lutas em detrimento do poder 

pelas classes. Ou seja, 

 

Em Gramsci, adepto da corrente classista, o controle social não é do Estado 

ou da sociedade civil, mas das classes sociais. Por isso, é contraditório como 

já abordamos, pode ser de uma classe ou de outra, pois a sociedade civil 

enquanto momento do Estado é um espaço de luta de classes pela disputa de 

poder (CORREIA, 2005, p. 64).  

 

Nessa perspectiva, o controle social movido por aspecto contraditório na relação entre 

Estado e sociedade civil, por vezes será alterado em determinados momentos, sendo esse 

controle de uma classe ou de outra. Isso dependerá e está intrinsecamente relacionado com a 

capacidade destas classes em propor seus projetos e estabelece-los hegemônicos.     

Ancorando- se em Gramsci, é possível analisar a relação entre sociedade civil e Estado, 

chamada de relação orgânica e não existe uma oposição entre ambos. Essa oposição é observada 

nas classes sociais e, “o controle social acontece na disputa entre as classes pela hegemonia na 

sociedade civil e no Estado” (CORREIA, 2006, p. 117). 

No espaço social é estabelecido um campo de constantes disputas. Essas disputas, são o 

que Gramsci denominou de luta pela hegemonia, ao envolver vertentes distintas no campo da 

política, ética e, gestão pública. A elite política e econômica concede espaços para o controle 

social e participação, não podendo apenas atender seus interesses de forma exclusiva.  

Desta forma, ao ceder esses espaços para a participação social, a burguesia não encara 

de maneira particular sua democracia, mas procura meios para que as intencionalidades das 

camadas populares, já conquistadas, sejam influenciadas ou esvaziadas. Posto isso, há a 

contradição pertinente já mencionada. 

 Correia (2005) afirma que para Gramsci, a materialidade dessas lutas pela hegemonia 

constituem um progresso para as camadas populares, além de um progresso filosófico, uma vez 
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que ao abrir espaços para a ampliação da inter-relação intelectual popular em um campo que é 

de disputa, este espaço também é representado por interesses de concepções dominantes. 

Sendo assim, o termo controle social significa uma grande conquista para a sociedade 

civil, na medida que esta pode participar ativamente em espaços democráticos e que 

proporcionam, por vezes, que suas demandas sejam atendidas. Isso não significa que a 

participação social, como tal, é sempre dada de forma igualitária, uma vez que, como já 

mencionado, esse espaço é permeado por uma relação de disputas. 

 

1.2 A INSERÇÃO DO TERMO CONTROLE SOCIAL NO BRASIL 

 

A partir da década de 1980, o termo controle social ganhou uma dimensão importante 

na organização da gestão das políticas sociais, essencialmente na política de saúde. Isso deve- 

se aos fatos referentes à institucionalização dos mecanismos de participação popular nas 

políticas públicas, ao processo de democratização do país e, por último, o Estado passa a 

reconhecer os movimentos sociais. 

 Com a Constituição Federal de 1988, há um novo marco para a gestão das políticas 

sociais e, com isso, o debate sobre controle social ganha destaque. É importante salientar que a 

aproximação aqui utilizada do conceito se diferencia do termo utilizado no período da ditadura, 

especialmente nos anos 1975 a 1987, que retrata arduamente a repressão aos movimentos 

sociais da época, ou seja, a classe dominante mantinha o controle sobre a sociedade civil.  

 A criação de novos instrumentos que legitima a participação e controle da sociedade 

civil nas ações do Estado são incorporadas à fim do interesse público. Portanto, a democracia 

participativa é salientada. 

 Desta forma, o novo marco legal proporcionado pela Constituição de 1988, determina 

no artigo 198 a participação da sociedade na gestão do sistema de saúde, seguindo as diretrizes 

por ela estabelecida, onde a participação é elencada como uma dessas diretrizes. Desta forma, 

 

As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as 

seguintes diretrizes: I - descentralização, com direção única em cada esfera de 

governo; II - atendimento integral, com prioridade para as atividades 

preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; III - participação da 

comunidade.  
   

“A participação passa a ter sentido explícito de luta e contestação” e direciona- se para 

a dimensão política (CARVALHO, 1995, p. 23). Sendo assim, a forma de articulação entre a 
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luta dentro das organizações de saúde, bem como as críticas que permearam os limites para as 

conquistas no que tange a saúde para a população são, por sua vez, subjacentes à pressão, 

organização e movimento para se garantir o acesso. 

Correia (2012, p. 297) afirma que “a sociedade civil não é homogênea, mas espaço de 

lutas de interesses contraditórios”, ou seja, a sociedade civil é o cenário onde se expressa a 

articulação institucional das ideologias e dos projetos de classe. Com isso, 

 

O controle social seguindo a perspectiva das classes subalternas, envolve a 

capacidade desta, em luta na sociedade civil, de interferir na gestão pública, 

orientando as ações do Estado e dos gestores estatais em direção dos seus 

interesses. Pode ser via à atuação destes setores organizados na sociedade civil 

que as representam na gestão das políticas públicas, no sentido de controla- 

las, para que atendam, cada vez mais, às demandas e os interesses destas 

classes (CORREIA, 2006, apud CORREIA, 2012, p. 299). 

 

Desta forma, em meio às contradições das classes, ao atuar na formulação, execução e 

monitoramento das ações do Estado é que o controle social se insere. Sendo assim, o exercício 

do controle é das classes sociais, não sendo somente da sociedade civil ou do Estado. Todavia, 

é realizado na disputa entre as classes. 

Sendo assim, 

  

A sociedade civil não é homogênea, mas espaço de lutas de interesses 

contraditórios. As lutas não são da sociedade civil contra o Estado, mas de 

setores que representam os interesses do capital e do trabalho (ou de 

desdobramentos desta contradição como a exclusão de gênero, etnia, religião, 

a defesa de direitos, da preservação do meio ambiente, entre outras lutas 

específicas) na sociedade civil e no Estado em busca da hegemonia. A 

sociedade civil enquanto integrante da totalidade social tem um potencial 

transformador, pois nela também se processa a organização dos movimentos 

sociais que representam os interesses das classes subalternas na busca da 

“direção político-ideológica” (CORREIA, 2006, p. 116). 

 

Bravo (2002, p. 45) destaca que o significado do controle social “é o da participação da 

população na elaboração, implementação e fiscalização das políticas sociais”. Com isso, a 

sociedade civil participa de todo o processo das políticas sociais, desde a elaboração e, até 

mesmo sua execução.  

Nesse aspecto, pode- se complementar com a concepção de controle social proposta por 

Raichelis (1998), 

 

Implica o acesso aos processos que informam decisões da sociedade política, 

que devem viabilizar a participação da sociedade civil organizada na 
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formulação e na revisão das regras que conduzem as negociações e arbitragens 

sobre os interesses em jogo, além da fiscalização daquelas decisões, segundo 

critérios pactuados (RAICHELIS, 1998, p. 12) 

  

 A autora citada acima, também faz menção à participação da sociedade civil organizada 

no que tange seus interesses e demandas por ela incorporadas. Isso quer dizer que, a medida em 

que a participação social exerce sua função, ela torna- se executora no processo e legitima- se 

enquanto componente fundamental para a execução das políticas públicas sociais.  

 Como já mencionado, o conceito controle social é abordado sob diversas perspectivas. 

A partir da aproximação realizada em Gramsci e seus interlocutores, o controle social é 

explanado não em favor da sociedade civil, nem mesmo do Estado, mas sim da relação presente 

entre as classes. Por vezes, a existência da contradição reforça a relação de disputa entre as 

mesmas. 

 A expressão do termo controle social, por vezes, tem sido assunto de conhecimentos, 

práticas e discussões recente de diferentes instâncias da sociedade e, pode ser analisada como 

sinônimo de participação da sociedade, ou social, nas políticas públicas.  

 

1.3 O CONTROLE SOCIAL NA POLÍTICA DE SAÚDE 

 

A Política de Saúde brasileira é fruto de uma construção histórica e intensa pressão da 

população a partir dos movimentos sociais. Neste tópico será brevemente abordado a 

organização dessa política. 

No Brasil, segundo Bravo (2006) até a década de 1930, a saúde era de responsabilidade 

das Santas Casas de Misericórdia, dando destaque para a filantropia. Esse atendimento à 

população que não tinha condições financeiras para arcar com os gastos de serviços de saúde 

dava- se de forma gratuita, uma vez ainda há a inexistência estatal sobre esses serviços.  

No final do século XIX, identifica- se as reinvindicações dos movimentos operários com 

relação ao acesso à saúde (BRAVO, 2006). A partir disso, tem- se a criação das Caixas de 

Aposentadorias e Pensões (CAPs), em 1923, regulamentadas pela Lei Eloi Chaves à fim de 

atender as propostas ali colocadas.  

Financiadas pelas União, as CAPs proporcionavam aos trabalhadores formais o acesso 

à assistência médica a saúde, assim como o acesso à medicamentos farmacêuticos e também, 

pelo tempo de serviço, a aposentadoria (BRAVO, 2006). Sendo assim, no Brasil, há o começo 

da estruturação dos serviços públicos de saúde. 
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Após alguns anos, em 1966, foi criado os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs), 

e a responsabilidade dos recursos realizada pelas empresas, foi transferida ao Estado. Com isso, 

ao atender as reivindicações do operariado urbano, houve uma significativa ampliação dos 

benefícios até então oferecidos (BRAVO, 2006).  

Sendo assim, a Medicina Previdenciária perpassava um contexto o qual pautava- se na 

saúde curativa, identificando- a somente como a ausência de doenças. O trabalhador segurado 

quando ficava doente, recorria ao serviço de saúde para se recuperar.   

Os movimentos sociais, iniciados na década de 1980, além de almejarem avanços 

democráticos, sociais, políticos e econômicos, buscavam principalmente a construção de 

políticas públicas que atendessem a todos de forma universal, pois no período da Ditadura 

Militar as políticas sociais existentes eram voltadas para um caráter assistencial. Desta forma, 

essas ações não continham uma perspectiva de prevenção, uma vez que o foco das ações 

médicas centralizavam- se em atender as doenças já instaladas. Bravo (2006), coloca que   

 

Em face da “questão social” no período 64/74, o Estado utilizou para sua 

intervenção o binômio repressão-assistência, sendo a política assistencial 

ampliada, burocratizada e modernizada pela máquina estatal, com a finalidade 

de aumentar o poder e a regulação sobre a sociedade [...] (BRAVO, 2006, p. 

93). 

 

Bravo (2006) expõe também que muitos tensionamentos foram gerados com a proposta 

de saúde pleiteada pelos movimentos sociais, assim como o debate e discussão acerca do 

Movimento Sanitário que se dava início.   

O movimento mencionado acima, possuía em seu bojo diversos setores envolvidos e 

continha um caráter heterogêneo. Contudo, contou com a grande mobilização da sociedade 

civil, incentivada pelos trabalhadores da saúde, o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (criado 

em 1976, CEBES) e demais pessoas ligadas ao setor saúde.   

 

[...] partia do referencial médico-social, na abordagem dos problemas da saúde 

e por meio dos determinantes e práticas políticas, ideologia e teoria, busca a 

transformação do setor saúde no Brasil em prol da melhoria da condição de 

saúde de atenção à saúde da população brasileira, na construção do direito à 

cidadania (ESCOREL, 2008, p. 407).  

 

Essa construção permeou pautas em congressos, mobilizações e debates relacionadas à 

saúde coletiva, ao considerar que os determinantes sociais estão intrinsecamente relacionados 

com o processo saúde- doença e à qualidade de vida da população (BRAVO, 2006).  
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Em março de 1986, com a realização da VIII Conferência Nacional de Saúde, há o 

debate acerca da criação do Sistema Único de Saúde (SUS) proporcionado pelo Movimento de 

Reforma Sanitária e, posteriormente sua legitimação.  

A instituição da universalidade, integralidade, descentralização, participação popular, 

financiamento estatal e redefinição da prestação dos serviços de saúde nas três esferas de 

governo foram e ainda são assuntos que permeiam este âmbito.    

Esses elementos levantados acima, foram estabelecidos a partir de uma organização 

dada pela sociedade civil que buscava ações para uma saúde pública. Propiciou também o 

surgimento da concepção ampliada de saúde, sendo ela determinada não somente pela ausência 

de doença, mas determinantes sociais, políticos, culturais e econômicos.  

Desta forma, a Constituição de 1988 prevê o Art 196 

 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 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. 

 

Segundo Correia (2006), dentre os eixos de debates discutidos na VIII Conferência 

Nacional de Saúde, a participação da sociedade civil no Sistema Único de Saúde foi na 

perspectiva do controle social. Essa participação em saúde é estabelecida como “o conjunto de 

intervenções que as diferentes forças sociais realizam para influenciar a formulação, a execução 

e a avaliação das políticas públicas para o setor saúde” (MACHADO, 1986). 

Com o estabelecimento da Constituição Federal em 1998, a inserção do termo controle 

social é estabelecido como direito de participação social na gestão das políticas sociais, ou seja, 

a sociedade civil organizada pode manifestar- se em espaços públicos que garantam seus 

interesses. Isso se deve ao fato do país encontrar- se em um período de democratização e, que 

a partir da década de 1980, a questão referente à participação social efervesceu como aspecto 

de controle das instâncias organizadas na sociedade civil sobre o Estado (CORREIA, 2006, p. 

111). 

Nessa perspectiva, “o controle social do sistema é apontado como um dos princípios 

alimentadores da reformulação do Sistema Nacional de Saúde, e como via imprescindível para 

a sua democratização” Correia (2006, p. 107). 

 Segundo Pereira (2008, p. 107), a área da saúde foi a primeira a incorporar o conceito 

da participação da comunidade nos assuntos da política de saúde, devido ao fervor político 

desde a década de 1970 e ao Movimento da Reforma Sanitária.  
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Com isso, a participação da sociedade civil é indispensável como um dos princípios que 

sustentam a reorganização do Sistema Nacional de Saúde. Desta forma, é propiciado também 

o espaço para o exercício da democratização. Somado também a outros movimentos da 

sociedade, ocorre a regulamentação do Sistema Único de Saúde, por meio das Leis 8.080/90 

(BRASIL, 1990a) e 8.142/90 (BRASIL, 1990b). 

A participação social foi constituída “na perspectiva de controle social pelos setores 

progressistas da sociedade civil sobre as ações do Estado” (CORREIA, 2006, p. 111). O Estado, 

por sua vez, exerceria sua função no sentido de atender as demandas impostas pela população 

e, incorporá-las. 

A ampliação dos mecanismos de democratização do poder iniciou- se desde o começo 

da década de 1990, como já explicitado. Desta forma, houve um aumento dos conselhos de 

saúde, no que tange o aspecto participativo da sociedade no debate sobre a Política de Saúde. 

Com isso, tem- se o Estado democrático de direito. Segundo Paraná (2014, p. 163-164) 

 

Ao inserir a expressão Estado Democrático de direito na constituição de 1988, 

o constituinte se orientou por uma visão menos individualista de Estado, 

provocando maior participação dos componentes individuais, em uma 

perspectiva ascendente de baixo para cima (ZIMMERMANN, 2002, p. 109 

apud XIMENES).  

 

A partir dessa concepção de Estado democrático de direito, os canais da participação 

direta da sociedade civil sobre os assuntos da Política de Saúde ocorrem por meio dos 

Conselhos de Saúde e Conferências de Saúde. A Lei 8.142/90, proporcionou mecanismos de 

participação da sociedade civil no processo de gestão da política de saúde nos espaços de 

Conferências e os Conselhos, considerados espaços de participação colegiados. Desta forma, 

cada instância de participação popular é regulamentada em cada área de governo e possuem 

fóruns amplos dessa participação.  

O artigo 1° da lei 8.142/90 afirma que 

 

§ 1º — A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a 

representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e 

propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis 

correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, 

por esta ou pelo Conselho de Saúde.  

§ 2º — O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão 

colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, 

profissionais de saúde e usuário, atua na formulação de estratégias e no 

controle da execução da política de saúde na instância correspondente, 

inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão 
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homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de 

governo (BRASIL, 1990). 

    

A partir do aumento de novas experiências de controle social, novas atribuições foram 

sendo destinadas ao mesmo. A Lei 141/2002 (BRASIL, 2012a), insere novas funções para o 

Conselho de Saúde, no que tange a avaliação da gestão da saúde. Nessa direção, segundo Santos 

(2013), sobre a atuação do conselho da política de saúde, esse se dispõe “como colegiado de 

representantes dos segmentos e movimentos sociais, integram oficialmente o campo da gestão, 

contribuindo na participação da comunidade e da sociedade” (SANTOS, 2013, p. 279).    

  

Três instituições caracterizam a democracia sanitária no Brasil: conferências, 

conselhos e fundos de saúde. São também integrantes desta ‘democracia 

sanitária’, as Comissões Intergestores Bipartites (CIBs) e a Comissão 

Intergestores Tripartite (CIT), que são mecanismos de gestão participativa e 

colegiada; os conselhos gestores nos serviços de saúde; e as contas públicas 

realizadas pela Agência Nacional de Saúde (ANS), Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa) e outras instâncias do Ministério da Saúde 

(ESCOREL; MOREIRA, 2008, p. 1001). 

 

Como espaços de participação da sociedade civil organizada, os conselhos e as 

conferências são órgãos deliberativos e de responsabilidade dos três níveis de governo, Federal 

(União), estadual e municipal. Apesar da contradição existente, os conselhos são espaços 

democráticos ao proporcionar a participação da sociedade civil. 

 

Os Conselhos são canais importantes de participação coletiva e de criação de 

novas relações políticas entre governos e cidadãos e, principalmente, de 

Construção de um processo continuado de interlocução pública (RAICHELIS, 

2006, p. 83). 

  

Os Conselhos de Saúde são pactuados nas três instâncias, sendo o Conselho Nacional 

de Saúde, Conselho Estadual de Saúde e Conselho Municipal de Saúde. Dentre as 

responsabilidades pertinentes aos Conselhos, está sob a responsabilidade: controlar o dinheiro 

da saúde, acompanhar as verbas que chegam pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e os repasses 

de programas federais, participar na elaboração das metas para a saúde, fiscalizar e acompanhar 

a execução das ações na saúde e, reunir- se pelo menos uma vez por mês (PARANÁ, 2014, p. 

39).  

O Conselho é responsável desde a formulação até o a prestação de contas e, articular- 

se ao diálogo da sociedade civil é um elemento fundamental do Estado democrático de direito 

e, exercício do controle social, previsto na própria Constituição Federal de 1988. Sendo assim, 
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diante das múltiplas formas de promover a participação social e garantir a sua legitimidade, os 

Conselhos são uma das formas e proporciona um espaço de formulação, fiscalização e 

monitoramento da Política Pública de Saúde.  

Os Conselhos assumem a obrigação de apreciar as contas do município, podendo 

aprová-las ou rejeitá-las, de acordo com as determinações contidas na Lei nº 141/2012 no Art. 

39 (Brasil, 2012). Todavia, contém um caráter importante na gestão da política, no tocante a 

aprovação ou não das contas públicas. 

Esses Conselhos são orientados pela mesma legislação nacional, mas possuem diversas 

formas de atuação, considerando as particularidades de cada nível e governo. Com relação à 

democratização do poder existente na relação entre Estado e sociedade e até mesmo à 

contribuição que os Conselhos efetivamente exercem na questão do controle social na Política 

de Saúde, por vezes, tais conselhos são questionados quanto ao real desempenho.  

Com isso, segundo Carvalho (2007), as principais dificuldades que de fato estão 

presentes nos Conselhos de Saúde podem estar relacionadas ao descumprimento da legislação, 

falha na representação dos seguimentos legais, escolhas personalista realizadas pelo gestor para 

compor seguimentos de usuários e trabalhadores. 

Os Conselhos, enquanto órgão deliberativos atendem à Lei nº 8.080/90, ao corresponder 

aos artigos colocados abaixo 

 

Art. 12. Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, 

subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios e 

órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil.  

Parágrafo único. As comissões intersetoriais terão a finalidade de articular 

políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas 

não compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).  

Art. 26. Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros 

de cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do Sistema 

Único de Saúde (SUS), aprovados no Conselho Nacional de Saúde. 

Art. 33. Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão 

depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e 

movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde. Art. 37. 

O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas 

na elaboração dos planos de saúde, em função das características 

epidemiológicas e da organização dos serviços em cada jurisdição 

administrativa. 

 

Nesse prisma, subentende- se os conselhos gestores e a intrínseca relação de controle 

social, são na verdade, símbolos da luta das classes populares a fim de consolidar a democracia. 

 



27 

 

Em termos participativos, podem-se destacar duas potencialidades de 

aprofundamento e inovação no cenário político nacional: o orçamento 

participativo, no qual os sujeitos se organizam para definir as prioridades de 

alocação de recursos; e os conselhos gestores, que representam a participação 

dos sujeitos em instâncias colegiadas com caráter deliberativo sobre 

determinados setores das políticas sociais, como os de saúde, criança e 

adolescente, educação (ESCOREL; MOREIRA, 2008, p. 995). 

 

Os conselhos gestores, são pertencentes ao Pacto de Gestão7, onde “a direção do SUS, 

em cada esfera de governo, é composta pelo órgão setorial do poder executivo e pelo respectivo 

Conselho de Saúde, nos termos das Leis nº 8.080/90 e nº 8.142/90. 

Esse Pacto de Gestão, nada mais é que “um conjunto de reformas institucionais do SUS 

pactuado entre as três esferas de gestão – União, Estados e municípios” (PARANÁ, 2014, p. 

163). Contudo, seu objetivo central é melhorar e qualificar a gestão do SUS. O Pacto foi 

aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde e publicado na Portaria GM/MS nº 399, de 22 de 

fevereiro de 2006.   

 

1.4 O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LONDRINA  

  

 Londrina é um município brasileiro localizado no norte do estado do Paraná, na Região 

Sul do Brasil, distanciando- se a 381 km da capital paranaense, Curitiba. Segundo a estimativa 

do IBGE8 realizada em 29 de agosto de 2018, tem uma população estimada em 563.943 

habitantes, sendo a segunda cidade mais populosa do estado do Paraná. Fundada em 10 de 

dezembro de 1934, neste ano completa 83 anos de existência.  

Os serviços de saúde em Londrina e suas organizações, tomou proporções específicas 

nos processos de descentralização e efetivação da política municipal de saúde. Na década de 

1970, a legitimação de novos termos de saúde repercutiu positivamente na organização popular 

e, consequentemente, para a base do controle social no município.  

 

Londrina tem refletido, em sua história, a capacidade e organizar seus serviços 

públicos de saúde, tendo como vertente a incorporação das diretrizes de 

                                                           
7 Após quase duas décadas de institucionalização do Sistema Único de Saúde, a política de saúde tem avançado no que tange 

os termos de descentralização e municipalização. Sendo assim, a medida em que o SUS torna- se cada vez mais imbricado no 

contato com a realidade social, novas e velhas demandas são reorganizadas para compor os cumprimentos dos objetivos do 

Pacto. Através da organização em redes de atenção à saúde pelo SUS e consequentemente mudanças no modelo de atenção à 

saúde, o Pacto deverá atingir metas sanitárias propostas a partir de um consenso. Desta forma, entender que a saúde articula- 

se de forma diferente em cada território, ao considerar e adequar- se à realidade de cada região, a fim de promover a atenção 

básica à saúde e outros níveis de atenção.  
8 Estimativa populacional 2018 IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paran%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Sul_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Sul_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Curitiba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_do_Paran%C3%A1_por_popula%C3%A7%C3%A3o
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modelos assistenciais orientadas pelo processo da reforma sanitária brasileira 

(GIL; MARTIN; GUTIERREZ, 2001, p. 62).   

  

Com a Constituição Federal de 1988 e processo de democratização do país, posterior 

respaldos legais junto às Leis 8.080 (BRASIL, 1990a) e 8.142/90 (BRASIL, 1990b), os 

Conselhos de Saúde passaram a ser criados nas três esferas de governo (federal, estadual e 

municipal). Particularmente em Londrina, o Conselho Municipal de Saúde (CMSL) foi criado 

com a Lei nº 4.911, de 27 de dezembro de 1991 (LONDRINA, 1991b) e a instituição do Fundo 

Municipal de Saúde pela Lei 4.897, de dezembro de 1991 (LONDRINA, 1991a). 

Art. 1° O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei n° 8.080, de 19 de setembro 

de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, 

com as seguintes instâncias colegiadas: 

I - a Conferência de Saúde; e 

II - o Conselho de Saúde. 

 Dentre os objetivos, destacavam 

 

I- Atuar na formação da estratégia e no controle da Política Municipal 

de Saúde; 

II- Estabelecer diretrizes e elaborar o Plano Global de Saúde para o 

Município, em função do perfil epidemiológico, social ecológico, 

ambiental e da organização dos serviços adequados às características 

de referência macro-regional [...] e 

III- Elaborar cronograma de transferência de recursos oriundos do Fundo 

Municipal de Saúde, aos prestadores que compõem o Sistema Único 

de Saúde do Município.    

 

Com relação ao processo de municipalização, bem como de regulamentação da 

participação da população no controle social, a instituição do CMSL foi extremamente 

importante. No entanto, Londrina, comparada aos demais municípios, devido à resistência 

colocada de setores políticos com características conservadoras em gestões anteriores, estava 

atrasada em seu processo de municipalização (SILVA, 1996).  

Os Conselhos Regionais de Saúde também foram sendo criados a partir de 1991. O 

primeiro conselho deles foi o Conselho de Saúde da Região Sul (Consul), o segundo, Conselho 

Comunitário de Saúde e Assistência Social da região norte (Consalon), seguido pelo Conselho 

Regional da Região Oeste (Consoeste) e também Conselho Regional da Região Leste 

(Conleste). O Conselho Regional da Região Centro (Concentro) foi criado somente no ano de 

2003.  
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 Para além desses espaços acima citados (conselhos regionais), a participação da 

população, com a criação dos Conselhos Locais de Saúde (CLS) se deu por meio também por 

área de abrangência das 38 Unidades Básicas de Saúde do município de Londrina 

(LONDRINA, 2004). 

Para compreender como se estabelece o controle social no município, aponta-se como 

se articulam a normativa da política de saúde, a organização administrativa da gestão municipal 

na saúde a realidade do controle social no município.  

Em Londrina o controle descentralizado é regulamentado pela Lei Municipal 

9334/2004, que institui os Conselhos Locais de Saúde Populares – CLSPs, em Londrina, e 

dispõe como função das referidas instâncias em seu art. 2º 

 

Aos CLSPs, entidades com função de deliberar e fiscalizar, competem o 

acompanhamento, a avaliação e a indicação de prioridades para as ações de 

saúde locais a serem executados nas áreas de abrangência das unidades básicas 

de saúde bem como o controle da política de saúde segundo as diretrizes da 

Lei Federal 8.080, de 19 de setembro de 1990; da Lei Orgânica do Município 

de Londrina e das diretrizes emanadas das Conferências de Saúde de Londrina 

(LONDRINA, 2004, s/p). 
 

 Essa organização no município foi respaldada pelas orientações contidas na 9ª 

Conferência Nacional de Saúde, no ano de 1992 

 

Deverão ser formados Conselhos de Saúde em nível local, municipal, regional 

e estadual, composto de representantes eleitos pela comunidade (usuários e 

prestadores de serviços, que permitam a participação plena da sociedade no 

planejamento, execução e fiscalização dos programas de saúde (BRASIL, 

1992, p. 6).  

 

Esses espaços possibilitou a aproximação da comunidade com a política de saúde, vice 

e versa, com apontamentos, discussões e engajamento por parte da comunidade local. Em 

Londrina, no final da década de 1990, haviam 38 Conselhos Locais de Saúde espalhados pelo 

município. Lopes (2000, p. 11) destaca que 

 

Londrina, município situado no Norte do Paraná, foi considerada em vários 

momentos, um exemplo nacional na área da saúde. Esta situação de evidencia 

se deve às experiências pioneiras desenvolvidas nesse setor e à marcante 

participação da população em praticamente toda esta trajetória (LOPES, 2000, 

p. 11). 

  



30 

 

 Além disso, o Conselho Municipal de Saúde tem uma trajetória marcante de 

protagonismo no controle social, assim como na Política de Saúde. Conforme Narciso (2016), 

pela intensa participação da sociedade civil na Política de Saúde, seu reconhecimento é 

nacional. 

Como forma de melhor desempenhar o seu papel, o CMS, criou Comissões de Trabalho 

em grupos menores para que possam aprofundar determinados temas e/ou políticas e melhor 

respaldar a plenária nas discussões e decisões. Atualmente existem nove Comissões 

Permanentes no Conselho Municipal de Saúde de Londrina, sendo:  

a) Comissão de Orçamento e Finanças; 

b) Comissão de Comunicação e Educação Permanente do Controle Social; 

c) Comissão de Assistência e Acesso ao SUS; 

d) Comissão de Ética; 

e) Comissão de DST/AIDS; 

f) Comissão de Saúde Mental; 

g) Comissão de Saúde da Mulher; 

h) Comissão de Vigilância em Saúde; 

i) Comissão Intersetorial da Saúde do Trabalhador – CIST. 

Fonte: Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde de Londrina
9
.  

É importante destacar que, para dar visibilidade à quinta comissão aqui elencada, é 

necessário resgatar a Coordenação Nacional de DST e aids e, o papel dessas Comissões 

enquanto um mecanismo de controle social e prevenção, assistência e tratamento das DST e 

aids.  

Contudo, o Ministério da Saúde (BRASIL, 2000) define 

 

[...] por meio da Coordenação Nacional de DST e Aids, tem estimulado a 

criação de Comissões Interinstitucionais, com o objetivo de garantir, no 

âmbito das Secretarias de Saúde, a estruturação de instância que permita a 

participação dos setores da sociedade civil na formulação, implementação, 

acompanhamento e avaliação das políticas de saúde para a prevenção e 

controle das DST e aids no País [...] (BRASIL, 2000, p. 5). 

 

                                                           
9 CMS, criado pela Lei nº 4.911, em 27 de dezembro de 1991, acrescida das alterações constantes das Leis nº 8445 de 04 de 

julho de 2001, lei nº 9.806 de 19 de outubro de 2005 e nº 11.852 de 10 de junho de 2013, no uso de suas competências, reunido 

na primeira reunião extraordinária em 12 de julho de 2013. 
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Sendo assim, dentre as atribuições dessas Comissões Interinstitucionais, as mesmas têm 

um papel fundamental na elaboração de estratégias e também respostas ao enfretamento da 

epidemia de HIV/aids e, esse processo de fortalecimento tange não somente os âmbitos 

governamentais. 

A participação e o controle social, segundo o Ministério da Saúde, são de extrema 

importância, quando exercidos de formas articuladas, democráticas e concisas para o 

aprimoramento do setor público de saúde em resposta à prevenção, tratamento e assistência 

das DST’s e aids. 

 

O princípio norteador — articulação com e entre diferentes setores na 

promoção da saúde — estava no marco da criação da Comissão Nacional de 

Aids (CNAIDS), nas subseqüentes comissões estaduais e municipais de aids 

que surgiram, assim como nas Câmaras Técnicas. Enfim, a Comissão 

Interinstitucional [...] visa criar essas instâncias onde ainda não existem, 

ampliar as já existentes, adequando-as às novas tendências e exigências que a 

epidemia de HIV/aids impõe ao País (BRASIL, 2000, p. 6). 

 

 Como explanado, as comissões e o processo de descentralização, ao responder as 

demandas de cada instância (federal, estadual ou municipal), tornam- se essenciais para o 

controle da aids. Desta forma, no próximo capítulo será abordado a política de HIV/aids no 

Brasil e a participação da sociedade civil. Contudo, como o enfoque é o resgate da construção 

da Comissão Municipal de IST/aids do município de Londrina, será dado destaque também à 

aids em Londrina. 
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2. POLÍTICA DE HIV/AIDS E CONTROLE SOCIAL 

 

A epidemia do HIV/aids foi identificada no Brasil na década de 1980 e, no mesmo 

período, o surgimento de movimentos sociais que reivindicavam a regulamentação de uma 

política de saúde, sendo esta de responsabilidade do Estado. Desta forma, será necessário 

apresentar uma breve perspectiva da aids, com um enfoque principal no controle social desta 

política, uma vez que é o objeto do presente trabalho. 

No Brasil, os primeiro casos identificados de aids se dão no início de 1982. Entretanto, 

apesar dos diagnósticos datarem o início do ano, apenas no segundo semestre desse mesmo ano, 

foi diagnosticado o primeiro caso de aids em uma pessoa que nunca havia saído do Brasil, pelo 

docente Vicente Amaro Neto, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP). 

Os primeiros diagnósticos dos casos de aids eram em pessoas que haviam viajado para os 

Estados Unidos (TEODORUSCO; TEIXEIRA, 2015).   

Concomitantemente, no mesmo período, emerge o movimento denominado 

“Movimento de Reforma Sanitária” que abarcará e determinará fundamentos que sustentam o 

Sistema Único de Saúde (SUS) após a Constituição Federal de 1988 e também, a promulgação 

da Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/90, como já abordado no capítulo anterior. 

 

2.1 POLÍTICA DE HIV/AIDS NO BRASIL E A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

 

O HIV, definido pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2017) como o vírus da 

Imunodeficiência Humana, responsável pela causa da doença aids, é transmitido por relações 

sexuais sem proteção, prática compartilhada de seringas para o uso de substancias psicoativas 

e transmissão vertical, quando a gestante/mãe transmite o vírus para o filho durante a gestação 

ou na amamentação.  

Os primeiros casos de aids foram diagnosticados no Brasil a partir de 1982 e, para 

responder à epidemia foram necessárias se pensar respostas governamentais. Diante disso, o 

Sistema Único de Saúde, a partir da pressão dos movimentos sociais, passou a criar uma política 

específica para o enfretamento da aids e atender os doentes. Com isso, aqueles que lutavam em 

prol da saúde pública, Movimento da Reforma Sanitária e intelectuais, ganharam força no 

período.   

Dentre a adversidade dos temas propostos pelos movimentos sociais (adversidade essa 

como cor, sexo e raça) foram essenciais para a construção de princípios fundamentais nas 
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políticas públicas sociais. Esses princípios são expressos na equidade e justiça social. Sendo 

assim, esse contexto, no Brasil, é simultâneo à epidemia de HIV. 

 

As políticas brasileiras referentes à Aids tiveram início no estado de São 

Paulo, essas políticas sofreram influências do Movimento Sanitarista, que 

visava mudanças essenciais no sistema da saúde do país, o que, em 1988, 

culminou na criação do Sistema Único de Saúde (SUS) (MENDONÇA et al., 

2010, apud BARROS; GUIMARÃES; BORGES, 2012, p.537). 

 

O Ministério da Saúde (BRASIL, 2017) sustenta o que Barros, Guimarães e Borges 

(2012, p. 538) ao colocar que a aids em seu período inicial era relacionada aos “grupos de risco” 

e identificados como os cinco H’s, sendo estes os homossexuais, hemofílicos, haitianos, 

hookers (em inglês, nome dado às profissionais do sexo) e heroinômanos (usuários de heroína 

injetável). 

Ainda conforme os autores, Barros, Guimarães e Borges (2012), desde o surgimento do 

HIV, o modelo curativista10 proposto pela atenção em saúde não seria eficiente para atender as 

demandas dessa população. Com a Constituição Federal de 1988 e a saúde intitulada como 

direito universal para a população e dever do Estado, os determinantes sociais e econômicos 

passaram a ser condicionantes no processo saúde- doença. Com isso, novas estratégias foram 

repensadas, assim como a participação da sociedade civil nas áreas deliberativas acerca da 

política de saúde. 

Segundo Parker et al (1999, p. 17-18), no Brasil, as respostas à epidemia da aids vão 

sendo manifestadas e divididas em cinco períodos 

 

O primeiro desses períodos vai aproximadamente de 1982 até 1985, quando 

os primeiros casos de AIDS foram oficialmente notificados e uma mobilização 

muito gradual começou a ter lugar na maioria das áreas mais afetadas, como 

a cidade de São Paulo. O segundo período vai de 1986 a 1990, quando a 

dimensão da epidemia começou a expandir-se rapidamente, um programa 

nacional de AIDS foi iniciado e um número crescente de organizações não-

governamentais de serviço e pressão política voltadas para a AIDS começaram 

a se estabelecer em todo o país. O terceiro período vai de 1990 a 1992, quando 

uma grave crise institucional no governo federal praticamente paralisou os 

programas de AIDS. Após essa interrupção, de 1992 a 1993, vem o quarto 

período, quando o programa nacional de AIDS foi reorganizado e uma nova 

parceria foi estabelecida entre o Estado e os ativistas não-governamentais de 

AIDS. E, finalmente, um quinto período, de 1994 até o presente, quando o 

acordo para um primeiro empréstimo do Banco Mundial forneceu um influxo 

maciço de recursos para programas de prevenção em todos os níveis, e um 

                                                           
10 Modelo no qual a saúde é vista como ausência de doenças, espera- se o indivíduo ficar doente para poder curá-lo. Desta 

forma, o enfoque à saúde é apenas a doença, não há a prevenção e somente muitos anos mais tarde o modelo de saúde ampliado 

foi organizado. 
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compromisso crescente por parte do governo federal em garantir acesso à 

assistência e tratamento vem se solidificando e sendo posto em prática, em 

grande parte como resposta à pressão contínua de populações e comunidades 

afetadas (PARKER et al, 1999, p. 17-18). 

 

Em 1988, no Brasil, com iniciativa do Ministério da Saúde, alguns medicamentos foram 

fornecidos na rede pública de saúde ao combate de algumas infecções oportunistas causadoras 

da aids. A partir disso, em 1991, o governo federal começou a distribuir medicamentos, como 

o AZT e DDI11 (BRASIL, 2000).  

Contudo, apenas em 1996 ocorreu o intenso avanço na Política de Medicamentos e 

distribuição da terapia antirretroviral pelo governo brasileiro. Este medicamento, para a 

infecção causada pelo HIV, é conhecido popularmente como “coquetel”. Esse desenvolvimento 

proporcionou as pessoas infectadas pelo HIV, ou também soropositivas, o acesso universal ao 

tratamento, bem como o controle da doença.  

Desta forma, a Política de HIV/aids no Brasil, publicada em 1999, além de seguir as 

regulamentações e também os princípios da Política de Saúde, por vezes contribuiu tanto na 

assistência aos doentes de aids, como na prevenção, uma vez que os princípios e diretrizes do 

SUS constituíram- se enquanto bojo para a sua construção (MARQUES, 2002, apud BARROS; 

GUIMARÃES; BORGES, 2012).  

A Política Nacional de HIV/aids coloca que  

 

A epidemia não atinge de maneira uniforme toda a população, e sua 

distribuição é distinta nos diferentes grupos e regiões do país, apresentando, 

inclusive, diferenças significativas em uma mesma região, tanto nos aspectos 

sociais quanto nas vias de transmissão (BRASIL, 1999, p. 14) 

  

 Os dados abaixo demonstram numericamente o total de pessoas mundialmente 

infectadas pelo HIV no ano de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Zidovudina (AZT), e Didanosina (DDI) são medicamentos que atuam sobre a enzima transcriptase reversa, tornando 

defeituosa a cadeia de DNA que o vírus HIV cria dentro das células de defesa do organismo. Essa ação impede que o vírus se 

reproduza.   
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Quadro 1- Dados estatísticos relacionados ao número de pessoas vivendo com HIV, número 

de pessoas que tiveram acesso à terapia antirretroviral e das novas infecções pelo HIV, a nível 

mundial no ano 2017. 

 

ANO 2017 

Pessoas em todo o mundo viviam com HIV  36,9 milhões 

[31,1 milhões–43,9 milhões] 

Pessoas tiveram acesso à terapia 

antirretroviral  

21,7 milhões 

[19,1 milhões–22,6 milhões] 

Novas infecções pelo HIV 1,8 milhão 

[1,4 milhão–2,4 milhões] 
Fonte: UNAIDS, julho 2018. 

 

 O quadro acima mostra que em 2017 36,9 milhões de pessoas a nível mundial viviam 

com o vírus, 21,7 milhões tiveram acesso à TARV12 e no mesmo ano, 1,8 milhão de pessoas 

foram infectadas. 

Já o quadro abaixo mostra o total de pessoas na América Latina infectadas pelo vírus. 

 

Quadro 2- Dados estatísticos relacionados ao número de pessoas vivendo com HIV, número 

de novas infecções no total, faixa etária de mais de 15 anos e idade entre zero e catorze anos, 

número de mortes relacionadas à aids e número de pessoas com acesso ao tratamento por região 

em 2017, América Latina. 

 

 

Região 

Pessoas 

vivendo com 

HIV 

2017 

Novas Infecções2017 Mortes 

relacionadas 

à aids 2017 

Pessoas com 

acesso ao 

tratamento 

2017 
Total Idade 

15+ 

Idade 

0–14 

 

América 

Latina 

1,8 milhão 

[1,5 milhão– 

2,3 milhões] 

100 

000 [77 

000– 

130 

000] 

99 000 

[75 

000– 

130 

000] 

2400 

[1800– 

3600] 

37 000 [26 

000– 51 000] 

1,1 milhão 

[992 000– 1,2 

milhão] 

Fonte: UNAIDS, julho 2018. 

 

 O quadro acima demonstra que no ano de 2017 na América Latina 1,8 milhão de pessoas 

viviam com o HIV, as novas infecções no total, em pessoas com mais de 15 anos e na faixa 

etária de zero a 14 anos. Com isso demonstra também o número de óbitos em decorrência a aids 

no mesmo ano e consequentemente o número de pessoas que tiveram acesso ao tratamento, 

totalizando 1,1 milhão de pessoas.   

                                                           
12 Terminologia simplificada da terapia antirretroviral. 
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Comparando ao Brasil, temos o quadro abaixo. 

 

Quadro 3: Dados estatísticos relacionados ao número de pessoas vivendo com HIV (todas as 

idades), número de pessoas vivendo com HIV de zero a catorze anos, mulheres com mais de 15 

anos de idade vivendo com HIV e homens com mais de 15 anos de idade também em 2017, no 

Brasil. 
 

Pessoas vivendo com HIV 2017 

Pessoas vivendo (todas as idades) 860 000 [630 000–1 100 000] 

Pessoas vivendo (0–14) 13 000 [7100–17 000] 

Mulheres vivendo (15+) 300 000 [220 000–400 000] 

Homens vivendo (15+) 550 000 [390 000–730 000] 

Fonte: UNAIDS, julho 2018. 

 

No ano de 2017, no Brasil, o número total de pessoas vivendo com HIV é de 860 mil 

pessoas. É possível analisar que o maior número de pessoas que viviam com HIV aids no ano 

é concentrado nos homens com mais de 15 anos de idade. 

As novas infecções por HIV no Brasil estão demonstradas no quadro abaixo. 

 

Quadro 4: Dados estatísticos relacionadas novas infecções por HIV (todas as idades), novas 

infecções por HIV de zero a catorze anos, novas infecções em mulheres com mais de 15 anos 

de idade e em homens com mais de 15 anos de idade também em 2017, no Brasil. 

 

Novas infecções por HIV 2017 

Novas infecções (todas as idades) 48 000 [35 000–63 000] 

Novas infecções (0–14) 720 [520–1500] 

Novas infecções em mulheres (15+) 15 000 [10 000–19 000] 

Novas infecções em homens (15+) 33 000 [23 000–45 000] 

Fonte: UNAIDS, julho 2018. 

 

 Assim como no quadro 3, no quadro 4 o maior número de novas infecções por HIV no 

ano de 2017 está concentrado nos homens com faixa etária acima de 15 anos, totalizando 33 

mil.  

 Com relação à distribuição da terapia antirretroviral no Brasil, o país foi um dos 

primeiros a disponibilizar a medicação.  
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O Brasil foi um dos pioneiros no tratamento. [...], ainda em 1985, o país criou 

o Programa Nacional de DST/AIDS. Onze anos depois, em 1996, o Brasil já 

garantia acesso universal ao tratamento a todos os portadores do HIV/AIDS 

pelo Sistema Único de Saúde. Isso ajudou a reduzir a disseminação da doença, 

a melhorar a qualidade de vida e dar sobrevida aos portadores do vírus (CEAP, 

2016, p.10). 

 

Outro aspecto importante a ser destacado no Brasil é que pelo país ter adotado um 

sistema de saúde público, universal, gratuito e equitativo previsto na Constituição de 1988, o 

país pôde disponibilizar e oferecer tratamento a todos.   

 

Com isso, o Brasil foi o primeiro e um dos poucos países subdesenvolvidos a 

optar pela universalidade do tratamento, tornando-se uma referência mundial 

no enfrentamento da Aids. Por isso, caso o país decida acabar com o princípio 

universalista do sistema público de saúde, como ocorreu em outros lugares do 

mundo, será também o fim de uma proposta universalista de enfrentamento da 

Aids (CEAP, 2016, p. 11). 

 

Algumas hipóteses podem estar intrinsecamente relacionadas ao aumento do número de 

casos de HIV/aids decorrentes nos últimos anos. O autor Grangeiro (2016) aponta que esse 

aumento do número de casos, sobretudo a contaminação do vírus entre o seguimento jovem, 

pode estar relacionada ao início da vida sexual desse público após a conquista e distribuição 

dos antirretrovirais. 

Isso significa que os jovens não viveram a efervescência dos movimentos sociais que 

lutaram por uma saúde pública e pela conquista de uma política de HIV/aids. Desta forma, 

desde o surgimento, esses movimentos contaram com uma grande envolvimento e participação 

da população de maneira geral e doentes de aids, que por sua vez reivindicavam a construção 

de uma política pública e integral.  

Com isso, a existência dessa política de HIV/aids deveria atuar tanto na questão de 

prevenção ao vírus, quando no que tange a assistência aos doentes de aids.  

Com relação aos dados epidemiológicos do município de Londrina, disponibilizados 

pela Vigilância Epidemiológica de Londrina - SINAN (2018), consta- se os seguintes dados 

quanto ao ano de diagnóstico, o total e número em mulheres e em homens. 
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Quadro 5: Dados estatísticos de HIV/aids, em Londrina, nos anos de 2017 e 2018. 

 

Ano 

Diagnóstico 

 

 

Masculino 

 

 

Feminino 

 

 

Total 

 

 

POP (1) 

TAXA 

DETECÇÃO 

(por 

100.000hab) 

2017 194 59 253 558.439 45,3 

2018(2) 131 26 157 563.943 27,8 

Fonte: Sinan/SIM/DATASUS/SVS/MS; 

Obs: (1) estimativas populacionais do IBGE; (2) JAN a OUT – Dados parciais e preliminares e sujeito a alterações. 

 

Os dados acima mostram, sobretudo, os casos de HIV/aids no município de Londrina 

nos anos de 2017 a outubro de 2018. Em 2017 o total de infectados pelo vírus era de 253 pessoas 

e, até o mês de outubro de 2018 o total é de 157 pessoas.  

Segundo o Centro de Educação e Assessoramento Popular (CEAP) (2016) apesar dos 

grandes avanços relacionados à epidemia de aids, o alto número de novos casos de HIV 

continua crescendo, o que inclui a necessidade de enfrentamento e, consequentemente pensar 

estratégias para tal. Como dado mais recente, o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde 

de 2015 aponta que esse alto índice está concentrado nos jovens. Outro dado muito relevante 

também, conforme dados do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS 

(UNAIDS), 10 pessoas são infectadas pelo HIV a cada hora na América Latina e, desse 

universo, quase metade desses registros são no Brasil.  

Desde o primeiro diagnóstico de aids realizado no Brasil na década de 1980, os 

mecanismos que subsidiam informações para se traçar um perfil epidemiológico da doença são 

disponibilizados nos Sistemas de Informação que foi implementado ao decorrer dos anos, como 

por exemplo, notificação compulsória de casos de aids por meio do Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação (Sinan), Sistema de Controle de Exames Laboratoriais da Rede 

Nacional de Contagem de Linfócitos CD4+/CD8+ e Carga Viral (SISCEL), Sistema de 

Informação de Mortalidade (SIM), Sistema de Controle e Logística de Medicamentos 

Antirretrovirais (SICLOM). 

O Ministério da Saúde (2010) coloca que o primeiro fornecimento elencado acima para 

se traçar um boletim epidemiológico, a notificação compulsória de casos de aids, não é 

satisfatório para determinar a extensão da epidemia de Vírus de Imunodeficiência Humana 

(HIV)/Adquired Immunodefi ciency Syndrome do inglês (aids), denominado a Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (SIDA). Contudo, a identificação do número de casos de HIV/aids 
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é de suma importância para que o governo pense estratégias de combate e enfretamento à 

epidemia, ou seja, no tocante ao agravo da doença. 

 

2.2  A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL PARA A CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE AIDS  

 

As organizações da sociedade civil, como ONGs, Movimentos Sociais, Fóruns de 

Articulação e especificamente no município de Londrina, a Comissão Municipal de IST/aids, 

um dos braços do Conselho Municipal de Saúde, têm como objetivo a articulação e luta com o 

tema do HIV/aids. Esses espaços surgiram juntamente com a epidemia no país. Desta forma, 

essas organizações são essenciais e fundamentais para se pensar na política de aids e, também  

 

Ajudaram a consolidar a ideia de que para enfrentar a epidemia era necessária 

uma resposta dentro do marco conceitual do Sistema Único de Saúde. Ou seja, 

a resposta à epidemia não poderia ser através de ações pontuais atendendo 

públicos específicos, e sim sistemáticos e de forma universal (CEAP, 2016, p. 

12). 

 

O Brasil, devido à universalização do tratamento e diversas políticas públicas criadas e 

ofertadas para o controle da epidemia, tornou- se uma referência mundial no combate à doença.   

 

Quase 30 anos depois dos primeiros casos de Aids e da formulação da política 

de enfrentamento à epidemia, os desafios mudaram, a realidade da doença é 

outra e novos entendimentos são construídos em torno da maneira de enfrentar 

a doença. Foi assim que nos últimos anos o Ministério da Saúde passou a 

introduzir algumas mudanças importantes (CEAP, 2016, p. 13). 

 

 A atual fase difusão do HIV, em entraves constatados e consolidados, se dissemina num 

Brasil com grades mudanças do modelo posto na década de 1980, no surgimento da epidemia. 

O professor titular do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(IMS/Uerj), Kenneth Rochel Camargo (2018), coloca que  

 

Um novo ciclo de ação precisa passar diretamente pela atuação dos 

movimentos sociais e por condições efetivas para o exercício dos direitos à 

saúde e à informação, requisitos esses que se encontram alijados pelo 

crescente conservadorismo na sociedade brasileira e pelo subfinanciamento 

crônico do SUS, ampliado estruturalmente com a Emenda Constitucional 

95/2016 (CAMARGO, 2018, s/p). 

 

 Há mais de 25 anos como estudioso do tema, ao se referir às novas formas de abordagem 

(tratamento) para o HIV, como a pré-exposição e a pós exposição (PrEP e PEP) ao vírus, as 
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populações mais vulneráveis puderam ter mais acessibilidade, ultrapassando seus 

determinantes de indicadores sociais, bem como os demográficos, étnicos, econômicos, o que 

evidencia um grande avanço de extrema importância. 

 No entanto, ele avalia que somente esse dado posto acima não é suficiente, e expressa 

que “é fundamental a retomada do protagonismo dos movimentos sociais e de uma perspectiva 

fundada em direitos humanos na resposta à epidemia”, relata o membro da coordenação do 

Fórum de Editores em Saúde Coletiva, da Abrasco e integrante da Associação Brasileira 

Interdisciplinar de aids (Abia), ao se referir que são essenciais se pensar e propor novas 

estratégias no sentido de que alcance uma influência considerável com relação à aids não ser 

elencada como determinação de morte.  

 Ao prisma da visão biomédica, as novas formas de controle da doença e mecanismos 

que pudessem estabelecer o vírus HIV com o sistema imunológico e não causarem danos ao 

mesmo, foram sendo descobertas, como é o caso dos antirretrovirais, já abordado neste capítulo, 

que prolongam e dão uma qualidade de vida aos soropositivos, além de um sistema de 

prevenção.  

 Sendo assim, a redução de mortalidade por aids é significativa quando comparada ao 

início da epidemia, embora ainda haja mortes pela doença, o que desencadeia outros fatores, 

como a não adesão ao tratamento e diversos fatores. Porém, Camargo (2018), define que no 

Brasil houve uma redução de se estigmatizar as pessoas vivendo com HIV e doentes de aids, 

mas não houve um desaparecimento. Diz que ocorreu uma “banalização” da doença, o que 

culminou com a despreocupação da prevenção pela população, o que ele chama de “baixarem 

a guarda com a prevenção” (CAMARGO, 2018).  

 Nesse sentido, pode- se afirmar que  

 

Perdido o sentido de urgência das primeiras décadas, não temos tido a mesmo 

grau de combatividade política, o que infelizmente abriu espaço para 

retrocessos lamentáveis na prevenção, especialmente no que diz respeito a 

certos grupos mais vulneráveis e discriminados, não por acaso entre os quais 

se acha a maior incidência da infecção pelo HIV, como homens que fazem 

sexos com homens e trabalhadoras e trabalhadores do sexo [...] (CAMARGO, 

2018, s/p).  

 

 É possível afirmar que a fragilização da sociedade civil diante da conjuntura política e 

a desmobilização dos movimentos sociais com relação aos recursos voltados à aids, ocasionam 

uma vulnerabilidade no que tange a prevenção, controle e assistência à doença. Cabe ressaltar 

que outro elemento colocado por Camargo (2018), sobre os métodos preventivos concentrar- 



41 

 

se quase que exclusivamente aos métodos biomédicos, acarreta à desmobilização da sociedade 

em resposta à aids.  

 As vulnerabilidades sociais e econômicas, somadas à políticas públicas equivocadas, 

condicionam a redução do financiamento das ações em saúde e, a aids inclui- se nessa 

perspectiva, o que gera também um agravo das condições de vida da população.  

 Nessa perspectiva, o enfrentamento a uma segunda onda da epidemia no Brasil, 

conforme Kenneth Rochel Camargo (2018) 

 

É fundamental a retomada do protagonismo dos movimentos sociais e de uma 

perspectiva fundada em direitos humanos na resposta à epidemia. Para além 

disso e de forma mais geral com relação a qualquer política social é 

fundamental o combate ao “austericídio” que foi imposto à população 

brasileira (CAMARGO, 2018, s/p).  

  

O termo participação aqui utilizado está engendrado sob diferentes concepções. Faz- se 

necessário compreender a participação social enquanto um processo de construção, sua relação 

com a democracia e como essa concepção desenvolveu- se no Brasil, especificamente no setor 

saúde.  

Essa participação trata- se de identificar quem são os sujeitos participantes da ação, e 

alocam- se em um tempo histórico real e concreto. Podem também se estabelecer em 

participação direta ou por meio de representações (representantes), sendo isoladamente ou em 

grupo e há ainda participação voluntária, forçada, condicionada e compulsória (ESCOREL; 

MOREIRA, 2008, p. 982). 

Dentre esses elementos citados acima com relação à participação social, existem 

elementos condicionantes para essa ação. Com isso, é necessário destacar que 

 

A participação dos sujeitos está condicionada por uma série de fatores 

culturais – como idade (geração), sexo, camada social, grau e tipo de instrução 

e – psicossociais – como normas e valores (ESCOREL; MOREIRA, 2008, p. 

983). 

 

 As áreas participativas, bem como instâncias participativas, são na verdade locais que 

permitem a atuação dos sujeitos em conjunto, para que assim, ao potencializarem seus esforços, 

aspiram à participação e consecução dos objetivos a serem alcançados.  

 
A oficialização das instâncias participativas, assim como seu reconhecimento 

jurídico e sua institucionalização, tendem a produzir regras mais claras de 

acesso, funcionamento e atribuição. Isso não significa que instâncias que não 

se oficializem não tenham legitimidade social, mas que os sujeitos terão mais 



42 

 

dificuldades para atingir seus objetivos, uma vez que não há uma obrigação 

legal de reconhece-los. (ESCOREL; MOREIRA, 2008, p. 985). 

 

 Desta forma, relacionando com a Comissão Municipal de DST/aids, que pleiteia o 

Conselho Municipal de Saúde de Londrina, essa Comissão de instância participativa é composta 

por diferentes sujeitos que buscam um fim em comum. Esse objetivo final é, no entanto, 

disseminado entre os membros de forma democrática, uma vez que o espaço propicia tal ação.  

 Retomando os movimentos sociais para a construção do SUS, bem como as demais 

políticas conquistadas ao decorrer do século XX, possibilitaram o exercício democrático quanto 

à construção da Política de Saúde, como corrobora Durán e Gerschman, (2014)   

 

O desenvolvimento do Sistema Único de Saúde, ao longo do século XX, 

trouxe para o nível das políticas setoriais importantes avanços no que se refere 

ao aprofundamento da democracia participativa. O contexto histórico- -

político de desenvolvimento das lutas pela reforma sanitária brasileira (RSB) 

e dos Conselhos de Saúde (CS), instituídos por lei com o objetivo de atuar nas 

discussões e definições sobre as políticas de saúde, são aspectos que matizam 

esse dilema e avançam na proposta de democratização fundamental (DURÁN; 

GERSCHMAN, 2014, p. 892).  

 

 Desta forma, a escolha realizada para destacar tal Comissão, a COMUNIAIDS, se deve 

ao fato da mesma ter em seu bojo um diferencial de atuação e força no controle social, que será 

demonstrado no próximo capítulo. Com isso, é correto afirmar, segundo Escorel e Moreira 

(2008), que 

 

O ambiente participativo, ou melhor, a cultura participativa, pode ser 

sintetizada na disseminação dos valores democráticos em uma determinada 

sociedade: quanto mais efetivos eles forem, maiores possibilidades de os 

cidadãos pressionarem as instituições para serem mais permeáveis à 

participação e, por conseguinte, para legitimar as instâncias participativas. 

(ESCOREL; MOREIRA, 2008, p. 986). 

 

Sendo assim, é possível afirmar o que os autores Durán e Gerschman (2014) reforçam 

sobre a denominação de “sujeitos políticos” com os sujeitos atuantes na COMUNIAIDS. 

 

Os casos da reforma sanitária e dos Conselhos de Saúde remetem à reflexão 

de que é preciso observar o movimento dos atores e como eles se constituem 

enquanto “sujeitos políticos” que exercem papel singular na estruturação e 

correlação de forças em jogo (DURÁN; GERSCHMAN, 2014, p. 893) 
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No início da década de 1990 há o início da organização da sociedade civil na política de 

aids em Londrina. O município foi o segundo do Brasil, ficando somente atrás de Santos a 

distribuir a terapia antirretroviral13, mesmo não sendo ainda política federal, por meio da 

aprovação do Conselho Municipal de Saúde (SILVA, 1999).   

Com relação ao resultado da participação social no Estado, de acordo com a Secretaria 

de Saúde (2018), leis foram aprovadas para a não discriminação em razão do HIV/aids. Dentre 

essas legislações, em níveis de Normas internacionais – sistema global, Normas internacionais 

– sistema interamericano, Normas nacionais federais e Normas nacionais estaduais e 

municipais. Com isso, é válido ressaltar a norma estadual do Paraná Lei Estadual nº 14.362, de 

19 de abril de 2004, que veda a discriminação aos portadores do vírus HIV ou as pessoas com 

aids.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Conhecida popularmente como “coquetel”, tratamento em forma de medicação oral mais eficaz para a aids. Possibilita à 

pessoa infectada pelo HIV um aumento na qualidade de vida. 
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3. A CONSTRUÇÃO DA COMUNIAIDS E A CONCEPÇÃO DE 

CONTROLE SOCIAL A PARTIR DA ÓTICA DOS SUJEITOS 

 

 Neste capítulo será abordado a análise dos dados coletados em entrevistas realizadas 

com os quatro sujeitos que participaram do processo da institucionalização da COMUNIAIDS 

e participam ativamente14 até hoje da Comissão em Londrina. 

 Dos sujeitos entrevistados: 

O Sujeito 1 (S1) é do sexo feminino, 46 anos, não possui formação e não trabalha 

formalmente, não é profissional na área da saúde. Sua representatividade na Comissão é em 

prol dos usuários e esta participa ativamente há 10 anos. Participa ativamente também do 

Conselho Municipal de Saúde de Londrina. Atualmente não participa de outro Conselho. 

 O Sujeito 2 (S2) também é do sexo feminino, 59 anos, socióloga, trabalho na área da 

saúde por 32 anos, mas agora está aposentada. Representa os usuários na Comissão, por meio 

da Associação Londrinense Interdisciplinar de aids (ALIA). Atualmente participa apenas da 

COMUNIAIDS.  

 O Sujeito 3 (S3), sexo feminino, 54 anos, é Assistente Social e trabalha na área há 25 

anos, e atualmente encontra- se em período de pré- aposentadoria e, a mesma não é profissional 

na área da saúde. Representa na Comissão a Secretaria Municipal de Política para as Mulheres, 

não usuários, e participa na Comissão desde 1993. A COMUNIAIDS não é a única Comissão 

que o S3 participa, pois participa também da Comissão da Saúde da Mulher- CMS, Rede 

Municipal de enfrentamento à violência contra mulher e GT de enfrentamento à violências no 

território.  

 O Sujeito 4 (S4), sexo feminino, 55 anos, é Assistente Social e profissional há 32 anos, 

sendo atuante na área da saúde. Sua representatividade na Comissão é pertinente ao Conselho 

de Saúde- CRESS, sendo prestador de Serviço de Saúde, representando os não usuários, a 

mesma também é coordenadora da Comissão. Participa atualmente da Comissão de Educação 

permanente e da Comissão temporária da 14ª Conferência Municipal de Saúde.  

 A fim de preservar e garantir o sigilo das informações que foram concedidas pelos 

sujeitos através de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, será utilizado, como já 

                                                           
14 A priori, os entrevistados foram elencados a partir do critério de participação do começo da construção da Comissão e que 

participa ativamente até hoje. Porém, no transcorrer deste trabalho, um dos sujeitos escolhidos para a entrevista veio a falecer, 

o que obrigatoriamente gerou uma mudança. Três dos quatro entrevistados participaram desde a década de 90 e participam até 

hoje e, o quarto sujeito entrevistado não participou do processo de legalização e institucionalização da Comissão, mas apontou 

elementos que contribuíram para a análise de forma significativa.    
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abordado acima, os códigos de S1, S2, S3 e S4, os quais correspondem a ordem desta breve 

apresentação.    

 Desta forma, seguindo a metodologia proposta, a análise dos dados coletados nas 

entrevistas se dividirá em três eixos: “Institucionalização da COMUNIAIDS em Londrina”, que 

abordará a institucionalização e o processo de legalização da mesma. O segundo eixo, 

“Participação Social”, contemplando a motivação individual de cada sujeito e a participação 

social e, até mesmo a participação e representatividade na Comissão. E por último, “controle 

social a partir da Comissão”, que explanará a concepção de controle social aos entrevistados, a 

importância do termo na Política de Saúde e especificamente na Política de Aids. 

 

3.1 A CONSTRUÇÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS DO MUNICÍPIO 

DE LONDRINA 

 

Embora já existisse desde a década de 1990, somente em 2000 foi constituída 

oficialmente pelo CMS, a COMUNIAIDS, instituída pela Portaria Interna nº150/2000, de 30 

de junho de 2000, a partir de uma condicionalidade de aprovação no CMS para receber 

financiamento estatal, sendo esta Comissão subordinada ao Conselho. A mesma tem como 

finalidade15 o monitoramento, fiscalização e avaliação do desenvolvimento e implementação 

da política municipal de HIV/aids e hepatites virais, atuando diretamente aos pacientes em 

tratamento, na prevenção e assistência dos mesmos.  

 Londrina, como já explicitado em outro tópico deste trabalho, possui uma trajetória 

histórica relacionada aos movimentos sociais vinculados a saúde. Desta forma, cabe destacar a 

trajetória da COMUNIAIDS. 

 O processo de institucionalização e legalização da Comissão foi a partir do primeiro 

regimento interno baseado na Comissão Municipal de Prevenção e Controle das DST e aids do 

Conselho Municipal de Saúde de Curitiba. Esse regimento coloca que a Comissão de Curitiba 

foi instituída e efetivada pela Resolução nº 010/99, de 08 de dezembro de 1999 e constituída 

paritariamente por entidades representativas dos usuários, gestores, prestadores de serviços e 

trabalhadores da saúde. 

  

3.1.1 Institucionalização da COMUNIAIDS em Londrina 

  

                                                           
15 Finalidade retirada do Regimento Interno da Comissão  
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Este trabalho foi realizado a partir de objetivos que o estruturam e, que no decorrer desta 

pesquisa, procuram ser respondidos. Sendo assim, o objetivo central foi identificar a 

contribuição do controle social realizado pela COMUNIAIDS para a efetivação da Política de 

Aids no município de Londrina, a partir de um resgate histórico desta Comissão.  

Sendo assim, é necessário pontuar e compreender como se deu o processo de 

institucionalização e legalização da Comissão, uma vez que subsidia o objeto deste trabalho.  

 

[...] eu não sou a aids, eu só vivo com ela! (S1). 

 

 Esta fala acima, do sujeito S1, representante dos usuários na Comissão Municipal de 

IST/aids, remete à sua história enquanto protagonista do movimento da aids no município de 

Londrina. Com isso, a sua participação na Comissão se deve ao fato de sua condição 

soropositiva como expressa abaixo:  

 

[...] quando eu entrei na Comissão, eu entrei exatamente por ser uma pessoa 

vivendo com HIV/aids e para buscar conquistas que fossem beneficiar o meu 

tratamento e de outros pacientes também, um dos motivos maiores que me 

levou mesmo foi a conquista da medicação em Londrina, que Londrina foi a 

segunda cidade do país a ter acesso aos antirretrovirais (S1). 

 

Com relação à participação do S2 na Comissão, é assim identificada: 

 

A minha participação na Comissão começou na organização da Comissão. Na 

época eu era coordenadora do Programa Municipal de DTS/aids e participava 

da Comissão Nacional de DST/aids e, aí era uma diretriz da Comissão que a 

gente fosse implementando as Comissões para fazer o acompanhamento da 

política, tanto a nível estadual, quanto municipal (S2). 

  

O S3 coloca que 

 

[...] eu tenho uma militância na questão de enfrentamento a IST/aids, porque 

eu participei desde o início aqui em Londrina que o movimento buscou os 

remédios [...], nós somos a segunda cidade do país, depois de Santos, que 

adquiriu o remédio então para o HIV [...] e isso foi uma luta histórica do 

movimento [...] (S3).  

 

 Por ser profissional na área da saúde e exercer sua atuação como Assistente Social nessa 

área há 32 anos, o S4 expressa que sua participação se deu: 
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Pelo fato de estar inserida na política de aids, fui uma das pessoas que 

contribuiu na criação da Comissão [...] meados da década de 90, quando surgiu 

a terapia antirretroviral chamado coquetel [...] nós começamos, enquanto 

trabalhadores da saúde, envolver os usuários nessa discussão [...] (S4). 

 

 A partir dos trechos acima retirados das entrevistas é explicitado a inserção do sujeitos 

na Comissão, bem como a motivação dessa introdução.  

 O começo da construção da Comissão é relatada pelos entrevistados, entendendo que 

cada um conta a sua versão a partir da sua ótica e como ela mesma se encontra nesse movimento, 

entendendo que a Comissão foi criada com um objetivo principal: a questão do medicamento 

(direito e acesso à terapia antirretroviral), este é essencial para tal. 

 

Quando foi criada a Comissão, a Comissão de aids [...] ela começou mesmo 

com um grupinho de pessoas apenas a princípio, e aí esse grupinho de pessoas 

foi falando olha... tal espaço acontece uma reunião mensal [...] que discute as 

questões da aids, questão da prevenção, do auto cuidado, do cuidado do 

paciente [...]. Começou imitando o Conselho [...], porque nada você cria, você 

copia (S1). 

  

O Sujeito S1 expressa que a COMUNAIDS, inicialmente formada por um grupo 

pequeno de pessoas, foi ganhando espaço ao compreender que o espaço ao qual estavam 

construindo, ao se legitimar ao Conselho Municipal de Saúde, receberia recursos16 e para tal 

era necessário uma formalidade dessa composição. 

O Sujeito S2 expressa que inicialmente a COMUNIAIDS 

 

Ela era informal [...], começou a criar mais perna ou ter um pouco esse caráter 

ao final quando a gente começou a pensar que o Banco Mundial já tinha 

avisado que o convênio seria até o ano de 2002 só, a partir de 2002 o SUS 

teria que assumir [...]. Então já desde 98, 99, que a gente foi para a 

coordenação estadual e aqui em Londrina a gente começa a organizar já em 

96, 97, quando eu estava no programa [...]. Em 2000 a gente já tinha a 

Comissão já feita [...] fazer a articulação com os Conselhos e começar a 

trabalhar em regimentos... interno, porque no momento da saída essas 

Comissões tivesse vinculadas aos Conselhos de saúde e assim aconteceu, no 

Conselho Nacional se tem representação, no Conselho Estadual se tem 

representação e no Conselho Municipal também [...] (S2). 

 

 A Comissão de aids foi instituída pela Portaria Interna nº150/2000, de 30 de junho de 

2000, construída oficialmente pelo Conselho de Saúde. A COMUNIAIDS, subordinada ao 

                                                           
16 A Comissão recebe recursos do governo federal para ações e campanhas educativas. 
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Conselho, dependia de uma condicionalidade do mesmo: de aprovação no CMS para receber 

financiamento estatal no que tange ações para a política. Com isso, o Sujeito S3 relata que  

 

Ela surgiu quando o Conselho começou a se organizar [...], quando o próprio 

Conselho começou a se organizar dentro das Comissões [...]. Nós sempre 

tivemos muito mais autonomia de funcionamento [...] sempre fizemos ofícios, 

a gente sempre pautou essas demandas, a gente sempre foi para o Conselho 

colocar, a gente participou de discussões e debates numéricos do Conselho de 

Saúde, tentando colocar a nossa importância e tudo isso foi uma construção 

que legitimou essa importância dentro do Conselho [...]. Teve a ALIA como 

representante de usuários [...] (S3) 

 

A Associação Londrinense Interdisciplinar de Aids (ALIA), também Organização da 

Sociedade Civil, foi fundada no ano de 1989 e é composta por voluntários. Dentre os objetivos 

da instituição, o enfoque de sua atuação é em ações de promoção à saúde, prevenção às 

IST/Aids e Hepatites Virais, além de promoção dos Direitos Humanos direcionados 

prioritariamente às pessoas vivendo com HIV/Aids e às populações vulneráveis (ALIA, 2018).  

O Sujeito S3 expressa a conquista da Comissão ao relatar a construção do regimento 

interno pela própria COMUNIAIDS, para uma formalidade dentro do CMS e legitimação da 

mesma. 

 

[...] quando eu entrei na Comissão em 93, ela já existia, mas era iniciante [...] 

com o passar do tempo nós fomos construindo um estatuto, um regimento 

interno da Comissão [...]. A gente se destacou com relação às Comissões, 

porque nós montamos o nosso regimento, não foi o Conselho [...]. A gente 

tinha um regimento próprio (S3). 

 

 A fala do sujeito S4 expressa que a Comissão, embora já existisse desde a década de 90, 

tinha caráter informal e obrigatoriamente precisava de uma adequação formal. A 

institucionalização da mesma aconteceu com o desenvolvimento do regimento interno em 2000, 

mas a legalização aconteceu no ano de 2007  

 

A gente começou no período no final da década de 90 e depois de um certo 

tempo havia a necessidade de ter uma organização oficializada, 

institucionalizada, foi condicionado ao Conselho de Saúde para receber 

recursos fundo a fundo do governo federal para o governo municipal por meio 

do Controle Social [...]. Em 2007 foi formalizada a Comissão de aids, a gente 

teve a necessidade de formalizar para garantir a continuidade do recebimento 

de recurso (S4).  
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 A institucionalização e legalização da Comissão está aqui documentada a partir das 

lembranças históricas e memórias dos sujeitos entrevistados, entendendo que não há materiais 

sistematizados que contemple o resgate histórico da COMUNIAIDS. 

 O Capítulo I do Regimento Interno da Comissão dispõe sobre a definição da mesma  

 

A Comissão Municipal de Prevenção e Controle de DST/HIV/AIDS de 

Londrina, compõe-se de um colegiado técnico, de caráter permanente, 

consultivo, fiscalizador, instituída pela Portaria Interna nº 150/2000, de 30 de 

junho de 2000, alterada em 21 de junho de 2005; sendo referendada a sua 

criação pelo Conselho Municipal de Saúde e, constitui-se em instância de 

controle e incentivo às ações preventivas e assistenciais relativas às 

DST/HIV/AIDS, realizadas no Município de Londrina. 

  

 A periodicidade das reuniões é a cada um mês e não há um espaço fixo para a realização 

dessas reuniões, assim como um horário fixo para todos os encontros. Desta forma, as reuniões 

são realizadas no Centro Integrado de Doenças Infecciosas (CIDI), prédio localizado na região 

central do município de Londrina, ou também, na Associação Londrinense Interdisciplinar de 

aids (ALIA), região central.  

 Como já abordado anteriormente a questão da relação das ONGs com a epidemia da 

aids, a ALIA é um exemplo disso no município de Londrina. Com relação aos horários da 

reuniões, esta é definida a partir da disponibilidade dos participantes da Comissão. Por vezes 

os encontros são no período matutino, ou vespertino, assim como a definição do local.   

Conforme o capítulo IV, do funcionamento da Comissão 

 

Art. 13º A Comissão Municipal de DST/HIV/AIDS reunir-se-á 

ordinariamente uma vez por mês e, extraordinariamente quando convocado 

pelo Coordenador ou por decisão da maioria simples de seus membros. 

 

 Com relação ao Conselho Municipal de Saúde, dentre as Comissões já elencadas que 

pleiteiam esse espaço, devido às especificidades de cada uma delas, a COMUNIAIDS é uma 

Comissão que ganha destaque sobre as demais, devido à efervescência e como ela é importante 

para o seguimento da Política de aids. O CSML acata as pautas colocadas pela Comissão, bem 

como as contribuições para a política são respeitadas conforme às deliberações da Comissão 

pelo CMS.  

 Atualmente a Comissão é composta por 11 entidades representando os usuários e 11 

entidades representando os não os usuários. Dentre os representantes dos usuários estão: Adé 

Fidan – Homem de Fino Trato; ALIA – Associação Londrinense Interdisciplinar de AIDS; Casa 
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de Maria; Centro de Direitos Humanos- CDH; Associação Londrinense de Saúde Mental – não 

mais; Conselho Regional de Saúde da Zona Norte – Consnorte; Conselho Regional de Saúde 

da Zona Sul – Consul; Conselho Regional de Saúde da Zona Leste – Conleste; Conselho 

Regional de Saúde da Zona Oeste - Consoeste 

Conselho Regional de Saúde da Zona Centro – Concentro; Central Sindical - (não está mais 

ocupando esta vaga - abrir nova representação institucional). 

 Com relação aos representantes dos não usuários, podemos destacar: Secretaria 

Municipal de Saúde/Coordenador do Programa Municipal de Prevenção e Controle de 

DST/HIV/AIDS; 17ª Regional de Saúde; Secretaria Municipal de Educação; Secretaria 

Municipal da Mulher; Secretaria Municipal de Assistência  Social; Universidade Estadual de 

Londrina – UEL; Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná – HURNP/ Hospital de 

Clínicas – HC; Associação Médica de Londrina; Hospital Evangélico de Londrina; Irmandade 

Santa Casa de Londrina; Penitenciária Estadual de Londrina. 

 É válido ressaltar que com relação aos representantes acima citados, faz- se necessário 

a representatividade composta por um titular e um suplente, conforme o Anexo 1 da Comissão.  

 

3.1.2 Participação Social  

 

Como já abordado, a participação social está engendrada sob diferentes formas e 

instâncias participativas e, a participação do sujeito condicionada a uma série de fatores. Neste 

eixo, será abordado a participação social na construção da Comissão, a participação da 

sociedade civil neste processo e como os sujeitos avaliam a sua participação individual. 

O termo participação social está engendrado “na perspectiva de controle social pelos 

setores progressistas da sociedade civil sobre as ações do Estado” (CORREIA, 2006, 111). 

Desta forma, o Estado, exerceria sua função no sentido de atender as demandas impostas pela 

população e assim, incorporá-las. 

As conquistas em termos de políticas públicas, resultado da luta da sociedade civil 

organizada, causaram importante impacto nas condições de vida das pessoas que vivem com 

aids, com destaque para a universalização do acesso aos medicamentos antirretrovirais e a 

consolidação dos direitos trabalhistas no campo da aids. 

Com relação à participação da sociedade na efetivação da Comissão de aids, os sujeitos 

entrevistados colocaram  
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Sem a participação da sociedade a gente não tinha chegado onde chegou [...]. 

Londrina foi o segundo município a adquirir com recurso próprio os 

antirretrovirais, na época a gente estava no momento do SUS que era da 

gestão, o município tinha acabado de assumir a gestão plena do sistema [...] 

(S2).  

 

 O Sujeito S4 expõe a intensa participação social  

 

Sim, houve! Nós chamamos os usuários da política na época e, sobretudo o 

Serviço Social teve um papel muito importante nessa organização, nós 

chamamos dentro dos serviços que existiam de atendimento de aids e 

conseguimos organizar esse movimento, e as pessoas com aids através das 

ONGs começaram a participar do Conselho de Saúde, então nem tinha muito 

a COMUNIAIDS, tinha o Conselho de Saúde [...] a gente tem pessoas que 

durantes anos foram usuários da política e estavam lá defendendo os interesses 

[...] essa organização foi um pontapé inicial para que as pessoas com aids em 

Londrina participassem desse movimento, porque se a gente for buscar 

historicamente um dos maiores destaques dentro das patologias na 

organização da sociedade é na aids, por que disso? Porque a aids afetou muitos 

jovens, intelectuais, pessoas que tinham consciência dos direitos impulsionou 

essa organização da sociedade para garantir a medicação, então a medicação 

não é uma benesse, é fruto de luta [...]. (S4) 

 

Cabe ressaltar que o controle social também compõe objeto de estudo do Serviço Social, 

além de ser amplamente abordado por pesquisadores e intelectuais de distintas áreas. Com 

relação ao Serviço Social e o controle social, o primeiro possui direta relação com o segundo, 

uma vez que tem sido demandado para exercer o seu papel nas áreas de participação da 

sociedade na gestão das políticas sociais. 

Essa relação a inserção que o Serviço Social é requisitado no sentido de ampliar o Estado 

e favorecer a democratização do mesmo. Desta forma, pode contribuir para implementar o 

controle social nas políticas sociais por meio dos canais de participação da sociedade civil.   

 

O profissional de Serviço Social tem sido demandado a trabalhar diretamente 

com os mecanismos de controle social, principalmente, junto aos conselhos 

que são requisitos para a descentralização das referidas políticas [...]. Esta 

atuação tem se dado na assessoria, na criação, na organização, no 

acompanhamento destes conselhos, e na capacitação de conselheiros [...] 

(CORREIA, 2012, p. 301). 

 

 Sendo assim, os espaços dos conselhos propiciam a materialidade da dimensão política 

da profissão, baseados nos princípios, bem como nos valores éticos e políticos inseridos no 

Código de Ética do Assistente Social (1993), Lei de regulamentação da profissão nº 8.662/93 e 
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diretrizes curriculares aprovadas pela Associação Brasileira de Ensino, Pesquisa em Serviço 

Social (ABEPSS).  

Nessa direção, Duriguetto (2012) afirma que os aparatos mencionados acima explanam- 

se ao posicionamento político profissional, a defesa da democracia e da cidadania, articulado 

aos movimentos sociais progressistas. 

 Duriguetto (2012) faz dois apontamentos sobre a inserção do Serviço Social nos espaços 

dos conselhos de políticas sociais, como também a importância disto. Primeiramente, coloca 

que se tratar de um campo e espaço de legibilidade, uma inserção que se dá juntamente com os 

conselheiros e por meio dos demais distintos seguimentos organizados, interferem na gestão, 

formulação e também fiscalização das políticas.  

Esses seguimentos explanados acima, cujo interesses podem abranger movimentos 

sociais e organizações que sustentam os interesses das classes subalternas, o Serviço Social faz- 

se presente no que tange incentivos aos debates e ações em políticas públicas democráticas, 

universalistas e participativas. 

 Outro ponto destacado pelo autor, está intrinsecamente associado ao exercício 

profissional, onde os assistentes sociais no espaço dos conselhos fazem- se presentes. 

 Sendo assim, os assistentes sociais são profissionais que possuem atribuições e 

competências e, no tocante aos conselhos, atua nos processos de efetivação dos mesmos e de 

capacitação dos conselheiros, uma vez que suas ações profissionais destinam- se a promover 

esses espaços enquanto estratégias de instrumento de defesa, bem como a expansão dos direitos 

sociais. 

O S4, é Assistente Social e trabalha na área há 32 anos e, complementa que a sua 

participação individual na COMUNIAIDS é 

 

Intensa [...], eu e outras pessoas participamos desde o início, a gente luta para 

que esse espaço seja preservado e que ele continue [...]. A organização da 

Comissão depende de pessoas, desde a convocação da reunião, elaboração da 

ata [...], hoje eu estou à frente da coordenação e isso demanda muito tempo, 

um investimento intelectual, mas quando você acredita numa política, você 

luta por ela. Eu estou inserida na política de aids desde 88... eu adquiri no hall 

nessa área e venho investindo nos espaços que é dentro dessa política [...], 

sempre lutando em prol dos usuários [...] que é a razão final do nosso trabalho 

(S4). 

 

 A participação da sociedade civil na construção da Comissão está condicionada uma 

série de fatores culturais, ligados ao sexo, idade, camada social, dentre outros fatores. Porém, 

como relatado pelo Sujeito 4, a participação social na defesa da causa da aids, não se restringe 
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somente à esses condicionantes, uma vez que a aids afetou de maneira significativa todos os 

seguimentos da sociedade, usuários que tinham consciência de seus direitos.  

 

[...] fui tutora de capacitação de Conselho pelo Paraná e muitos, a realidade é 

essa, as pessoas não querem, não se apropriam. Então, aí eu acho que o 

Controle Social está muito frágil, agora participação social e movimentos não, 

efervescente, você que as coisas estão acontecendo, você tem movimento de 

estudante, você tem movimento artístico, agora você não encontra com eles 

dentro do Conselho, dentro do Conselho são poucas as representações [...]. S2 

  

 Com relação às conquistas adquiridas pela Comissão, 

 

Muitas conquistas! [...] Organizamos, participamos ativamente das 

Conferências colocando as nossas pautas, tivemos conselheiros envolvidos 

que representavam realmente o seguimento de IST/aids junto à saúde mental 

[...], a gente teve uma Audiência Pública [...] e na Audiência Pública nós 

tiramos um grupo de trabalho da aids, que é o GT da aids que foi uma proposta 

da COMUNIAIDS (S3). 

 

Essa Audiência foi um salto qualitativo porque a gente criou um GT, o 

Ministério Público propôs [...], um grupo de trabalho de aids envolvendo 

várias instituições, com a sociedade civil, com trabalhadores, com várias 

entidades e representações, isso que a gente conseguiu avançar de 2000 [...] 

isso aconteceu em agosto de 2017 (S4). 

 

O Grupo de Trabalho- GT, coordenado pelo Ministério Público, tem como objetivo 

desenvolver respostas com relação ao aumento do número de casos de aids na população de 

Londrina, principalmente em jovens. 

Após a Audiência Pública de agosto de 2017, foi provocado a partir do Ministério 

Público junto ao ente executivo, representado pelo Secretário Municipal de Saúde e, membros 

da sociedade civil e da COMUNIAIDS, assim como diversas políticas intersetoriais, onde 

criou- se o Grupo de Trabalho em aids. Esse grupo se reuniu todos os meses do ano de 2017 até 

o presente momento. 

Desta forma, o GT têm realizado um trabalho de provocar e questionar o gestor 

municipal para desenvolver um planejamento estratégico, visando a ampliação da Política de 

Aids que até então não existia. Em 2018, a partir da metodologia da problematização, foram 

realizadas oito oficinas com representantes de seguimentos da COMUNIAIDS e também do 

gestor público para elaborar o Planejamento das Ações em IST/aids do município de Londrina.  

Sendo assim, obteu- se um produto extremamente importante, pois até então não existia 

um guia sobre as ações governamentais e não- governamentais, no que tange a área de 
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prevenção dentro do município. Para tal, está sendo viabilizado um convênio com a ONG ALIA 

para trabalhar a prevenção em aids nos diversos seguimentos da Política de Aids de Londrina. 

O convênio está em fase de consolidação entre a ALIA e a Autarquia Municipal de Saúde- 

Prefeitura Municipal de Saúde de Londrina, onde contempla um planejamento estratégico de 

prevenção em aids de 2018 a 2021. 

Nota- se que a provocação da Audiência Pública foi de suma importância para que 

desencadeasse todo esse processo. Portanto, conclui- se que a COMUNIAIDS teve um papel 

de protagonismo na discussão dessa política. 

Um dos limites elencados pelos sujeitos entrevistados 

 

Nós não somos executores da política, nós somos fiscalizadores da política, 

nós acompanhamos, monitoramos, planejamos, somos consultados sobre o 

tema, mas nós não somos executores, esse é o nosso limite (S3).  

 

[...] a Comissão tinha um papel fundamental que era de acompanhar a política, 

discutir a política [...] ela tinha um papel muito ativo e pró ativo com relação 

à política de saúde e à política de aids. A Comissão acompanhou toda a 

questão da construção do PDR para os serviços de referência no Paraná na 

época de 2000/01 (S2).  

  

 O Sujeito S2 relata sobre o papel da Comissão pertinente aos assuntos da aids no estado 

do Paraná. Nos anos de 2000 e 2001, a COMUNIAIDS estava sendo institucionalizada e 

legalizada, como já explicitado no item anterior.  

 Dentre os elementos abordados com relação à participação social do sujeito dentro da 

Comissão, o S1 coloca que  

 

Avalio a minha participação de muita importância, a princípio para mim, 

porque eu entrei lá por medo de morrer e queria saber o que eu poderia fazer 

para melhorar, para eu poder estar viva [...] e de repente deu descobri que não 

era só eu e meus filhos, era eu... a dona Maria, os filhos da dona Maria, o seu 

José [...]. As vezes não pela capacidade técnica, mas pela curiosidade, me 

levou a tomar propriedade de situações muito importantes, onde pude 

contribuir com várias questões:  contribui no Plano Diretor e em várias 

questões ali dentro [...] (S1).  

  

 Os motivos que levaram as pessoas a participarem dessa Comissão não se restringem 

apenas a quem é doente de aids ou aos profissionais da área da saúde, mas a todos que defendem 

a causa da aids.  

Desta forma, é fundamental compreender que o Movimento da Reforma Sanitária foi 

estabelecido em função de uma necessidade de saúde da população. A partir disso, buscaram e 
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conquistaram respostas com a criação de uma Política de Saúde, bem como a efervescência dos 

movimentos sociais na década de 1990 no município de Londrina, com relação à epidemia da 

aids no município. 

Com isso, a COMUNIAIDS se formalizou e até nos dias de hoje encontra- se atuante 

com relação às questões do HIV/aids.  

 

3.1.3 Controle Social a partir da Comissão 

 

 O controle social, já abordado, possui diferentes concepções. A priori, utilizou- se uma 

breve aproximação do termo ao pensamento gramsciniano e como o mesmo se expressa na 

política de saúde. Nesse sentindo, o objetivo é destacar como ele se expressa particularmente 

na política de aids a partir da ótica dos sujeitos entrevistados, entendendo que o controle social 

foi essencial para dar materialidade à Comissão, como já destacado anteriormente.   

Entende-se que o controle social consiste na viabilidade de luta contra hegemônica na 

sociedade civil para com o Estado. Essa relação orgânica apreende o controle social como sendo 

disputa entre as classes pela hegemonia. Partindo disso, Coutinho (1999) coloca que há 

perspectivas para que as classes subalternas controlem as ações do Estado e incorporem seus 

interesses.  

 Sendo assim, o Sujeito 1 coloca que 

 

A minha concepção de controle social é você tirar a bunda do sofá e ir atrás 

realmente de aonde foi feito (as ações), o que foi feito, porque foi feito [...], as 

pessoas se empoderar realmente... elas mandam na nossa cidade [...]. O 

Controle Social para qualquer coisa, qualquer ação, é a mesma (S1). 

 

 Nesta fala, é possível destacar que o termo de controle social colocado vai de encontro 

ao termo de “controle” e “fiscalização” expressado por Bravo (2002, p. 45) ao destacar que o 

significado do controle social “é o da participação da população na elaboração, implementação 

e fiscalização das políticas sociais”.  

 O Sujeito S1 coloca ainda que  

 

O controle social na questão da aids é isso, as pessoas tinham que se 

empoderar [...] se perceber com ou sem a aids [...]. Controle social é você 

mostrar que você se interessa, que você percebe que a aids é uma doença 

perigosa sim. Começaram a banalizar a aids, então o Controle Social tem que 

ficar atento [...], por isso que o índice começou a aumentar de novo (S1). 
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O Sujeito 2 expressa sua concepção de controle social e destaca a fragilidade e 

fragmentação dos movimentos sociais na contextualidade, uma vez que a partir da década de 

1980, a questão referente à participação social efervesceu como aspecto de controle das 

instâncias organizadas na sociedade civil sobre o Estado (CORREIA, 2006, p. 111).  

No entanto, Camargo (2018) coloca que os movimentos sociais precisam atuar 

novamente, pois encontram- se em engessados pelo crescente conservadorismo na sociedade 

brasileira e, expõe também que o “subfinanciamento crônico do SUS” (pela Emenda 

Constitucional 95/2016) leva ao desmonte dos movimentos. 

 

O controle social para mim é a capacidade que as pessoas tem de discutir no 

espaço público [...], o próprio controle social nós perdemos muito em função 

dessa fragmentação dos movimentos e acho que a questão da crise política 

passa por todas as instâncias, pela partidária, isso s reflete dentro do controle 

social que hoje é exercido dentro do SUS [...] (S2).  

 

 A concepção do termo para o Sujeito S3 é expressado que 

 

O controle social tem um papel fundamental dentro da política social como 

um todo, porque ele é uma das pernas da política social [...]. A Comissão, as 

vezes, está na contramão do movimento social [...], a gente tem vivido um 

processo de conservadorismo e aí nesse processo [...] o controle social tem um 

papel importantíssimo e estar realmente trazendo essa discussão e todas essas 

questões que envolve o fenômeno da aids.  

 

 Assim como na fala do S2, o S3 reforça essa questão do conservadorismo vivido pelos 

movimentos sociais e como isso rebate também nas ações realizadas pela Comissão. Neste 

sentido, Carvalho (1995) defende que o termo controle social é expressão de uma moderna 

compreensão existente entre a relação Estado- sociedade, envolvendo práticas de vigilância e 

controle.   

 O Sujeito S4 coloca que  

 

Controle Social é a participação da sociedade numa determinada política [...]. 

O Controle Social existe desde a criação do SUS, com a lei 8.080 e depois a 

8.142/90 que garantiu a participação da sociedade nesse espaço da política de 

saúde. Londrina tem uma história muito [...] atípica [...] no Controle Social, a 

gente é reconhecido nacionalmente.  

O Controle Social vai monitorar a política de saúde, a partir de 2012 com a lei 

141/12, o Controle passa a ter o papel de avaliação na política de saúde [...] 

ele tem uma responsabilidade [...]. Eu estou no Controle Social também desde 

a década de 90 [...]. 
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A ampliação dos mecanismos de democratização do poder iniciou- se desde o começo 

da década de 1990, como já explicitado. 

E complementa 

 

[...] então o controle social é, hoje dentro da concepção tem várias concepções 

de diferentes autores, mas a que é mais discutida é a de Gramsci, que são 

diferentes interesses, não é um espaço hegemônico da sociedade colocada ali, 

onde as pessoas estão participando, discutindo uma determinada política [...] 

um espaço contraditório e de lutas [...] por outro lado, é um espaço 

fundamental [...] (S4). 

 

 Essa fala segue a mesma perspectiva defendida por Correia (2006) ao colocar que 

sociedade civil não é homogênea e é um espaço de lutas de interesses contraditórios. 

Desta forma, ocorre a concessão do espaço para o exercício da democratização. Somado 

também a outros movimentos da sociedade, ocorre a regulamentação do Sistema Único de 

Saúde, por meio das Leis 8.080/90 (BRASIL, 1990a) e 8.142/90 (BRASIL, 1990b), como 

relatado pelo S4. 

A Comissão de aids elaborou um planejamento estratégico referente à discussão da aids. 

Esse planejamento contemplará os anos de 2018 a 2021, contendo propostas de promoção à 

saúde, prevenção e assistência ao fomento da aids. 

 

Hoje nós já enfrentamos a falta de visibilidade da aids na esfera federal, são 

poucas ações para dar visibilidade para um problema muito grande e tem 

aumentado muito o número de casos, sobretudo entre os jovens [...]. O espaço 

da COMUNIAIDS conseguiu um envolvimento da sociedade para fazer um 

planejamento estratégico para a discussão e proposta [...]. (S4) 

 

 Desta forma, o S4 complementa a fala expondo o papel que a Comissão tem enquanto 

um espaço legítimo para essas ações que envolvam os assuntos pertinentes à aids no município 

de Londrina. 

 

Então ela tem um papel muito importante, ela dá legitimidade para essas ações 

e ela é reconhecida nesse espaço do Conselho, na sociedade, comumente a 

imprensa procura a COMUNIADS para saber como é que tá a discussão da 

política de aids, então é um espaço que tem legitimidade. (S4) 

 

Com relação ao controle social exercido pela COMUNIAIDS, o S3 coloca que 
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O papel fundamental na política de aids é [...] nós continuarmos mais fortes 

ainda [...]. Nós fizemos um processo de construção onde a gente pôde 

construir um instrumento, onde a gente pode cobrar de gestor [...]. (S3). 

 

 O Sujeito S2 expõe  

 

[...] a angústia do controle social, da Comissão Nacional de aids, das poucas 

ONGs que sobraram que estão lá no Conselho Nacional, o retrocesso foi em 

todos os âmbitos políticos, na participação [...] essa onda de conservadorismo 

é o risco de perda muito grande (S2). 

 

Estudo elaborado por Bolzan et al. (2017), com relação a ação do controle social 

exercida pela COMUNAIDS na Audiência Pública, realizada em agosto de 2017 na Câmara 

Municipal de Londrina, destaca que: 

 

A ação no controle social evidenciou o quanto foi importante esta organização 

para trazer à tona fatos que a sociedade por vezes desconhece e, afeta uma 

parcela significativa da população, como a exposição ao HIV ou sobre a 

temática de qual política de aids queremos. O envolvimento de profissionais 

de saúde, da educação, usuários, estudantes, políticos, gestores e da sociedade 

em geral mostrou o quanto temos que estar acompanhando as diferentes 

políticas sociais. Sendo assim, o grande objetivo é desenvolver uma 

assistência adequada as pessoas portadores de HIV e doentes de aids e, criar 

uma política de prevenção na cidade para evitar que novas contaminações 

ocorra. Pode-se dizer que este foi mais um ponto de partida, visto que foi 

criado um Grupo de Trabalho, coordenado pelo Ministério Público 

denominado GT- Aids, que tem buscado com estudos na legislação e ações 

articuladas e inter setoriais avançar no controle das ações do Estado 

(BOLZAN et al., 2017, p. 8-9). 

  

 Desta forma, nota-se que essa ação proporcionou a criação do GT da aids, como já 

mencionado pelos Sujeitos entrevistados no tópico anterior e trouxe avanços no processo de 

efetivação dessa micro política.  

 Ainda sobre a Audiência Pública organizada pela COMUNIAIDS, pode-se considerar 

que 

 

O evento proporcionou um grande espaço de participação e discussão sobre a 

política, ao dar maior visibilidade para as ações desenvolvidas pelos 

profissionais da área da saúde, além de incentivar o estudo e a publicação de 

trabalhos relacionados a temática (BOLZAN et al, 2017, p. 6). 
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Sendo assim, por meio da fala dos sujeitos e estudos pode-se observar o quanto o 

controle social é exercido pela Comissão com relação aos assuntos pertinentes ao HIV/aids e o 

quanto isso impacta positivamente na sociedade civil como um todo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Abordar a construção histórica do controle social, sua função, como princípio norteador 

deste trabalho, considerando os espaços de Conselhos e Conferências de Saúde, possibilitou 

reafirmar a importância de instâncias legítimas para a ação da sociedade civil e seus 

representantes em prol de seus interesses e demandas. Nesse aspecto, o estudo sobre o Conselho 

Municipal de Saúde de Londrina (CMSL), ganha relevância pelo protagonismo que ele exerceu 

e exerce nesse município. 

A aproximação à concepção de controle social a partir da perspectiva de Antônio 

Gramsci, reafirma as lutas e contradições existentes nesse espaço de controle social e o quanto 

esse pensador é pertinente nas discussões sobre controle social na Política de Saúde.  

O estudo alcançou os objetivos propostos que foi dar visibilidade às ações de uma das 

Comissões pertinentes ao CMSL quanto ao seu exercício de Controle social, nesse caso, a 

Comissão Municipal de DST/aids. As falas dos sujeitos apontam o papel relevante dessa 

Comissão como protagonista para o surgimento da resposta governamental frente à epidemia 

que se alastrava e ausência de acesso ao tratamento.  

Com relação à construção da COMUNIAIDS, ocorreu por meio das entrevistas e pela 

memória dos sujeitos, haja vista a inexistência de documentos que atestassem essa histórica. Se 

por um lado foi um ponto negativo pela ausência de material, por outro, esse trabalho, vem 

contribuir com a materialização dessa história, que até então não existia. 

Quanto a concepção do termo controle social, expressa pelos sujeitos, evidenciou o 

quanto as pessoas que atuam nessa política por meio da COMUNIAIDS e militam por ela estão 

envolvidas nesse processo de defesa do tema, mas que por outro lado, revela uma ausência de 

novos participantes, a falta de novos sujeitos nesse espaço de extrema relevância. 

Quanto ao cumprimento dos objetivos desse estudo, entendemos que eles foram 

alcançados e, os procedimentos metodológicos foram adequados, já que possibilitaram por 

meio das entrevistas trazer fatos, até então invisíveis. Com relação às dificuldades, é possível 

afirmar que na elaboração do trabalho não apresentou nenhuma dificuldade. Isso se deve ao 

fato da escolha dos materiais e, também, da disponibilidade dos sujeitos entrevistados para a 

realização das entrevistas. 

Ao realizar o resgate histórico da COMUNIAIDS, o início dessa Comissão coincidiu 

com a efervescência dos movimentos sociais da época, eclosão da epidemia da aids e a pressão 

exercida pela sociedade civil para que o governo desse respostas à situação. Nesse contexto a 
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Comissão de Aids de Londrina, a exemplo do movimento o nacional provocou um movimento 

com uma grande efervescência política, diante suas ações e pressões exercidas, contemplado às 

conquistas e também desafios enfrentados. Com isso, foi possível visualizar que a 

COMUNIAIDS, nos dias de hoje, ainda possui seu importante papel na ação do controle social 

na Política de Aids do município. 

No entanto, é possível observar que, apesar de todos os avanços que a Comissão 

vivenciou, há uma fragilização da participação social, como no começo da Comissão. Isso se 

deve ao contexto político atual e também aos sujeitos (políticos) da sociedade civil que não 

vivenciou a luta pelo antirretroviral, o reconhecimento da epidemia e estratégias quanto ao 

controle, prevenção e assistência na aids. Ou seja, embora exista participação, há um retrocesso 

nessa participação social, bem como a fragilização dessa participação nos espaços de ação do 

controle social.  

Contudo, foi elencado também como essa política tem a característica de reunir as 

pessoas em defesa dos seus direitos e o quanto isso é importante para se pensar na consolidação 

da mesma, a Política de Aids. Mas, ela também está sujeita as políticas de um Estado forte e 

organizado, que subsidie e reconheça as suas responsabilidades e, a participação social da 

sociedade civil no exercício do controle social.  

Em Londrina, a participação dos sujeitos no Conselho Municipal de Saúde é referência 

a nível nacional. Porém, a partir do contexto político atual e mudanças realizadas a nível federal, 

até mesmo estadual, isso pode interferir na continuidade desse trabalho de Controle social. 

Com relação à importância do tema para o Serviço Social, cabe destacar, 

principalmente, a relação do controle social com a dimensão ético- política da profissão. É 

válido ressaltar o quanto o envolvimento dos Assistentes Sociais com os movimentos sociais e 

com a participação da sociedade civil, no que tange a organização da consolidação dos espaços 

de ação do Controle social, é imprescindível.  

 Essa pesquisa poderá contribuir para outros estudos e pesquisas. Como devolutiva desta 

pesquisa, será enviada uma cópia à COMUNIAIDS para que este trabalho possa fazer parte dos 

documentos. Esse documento embasará e servirá de referência para futuras consultas no que 

tange o controle social e resgate histórico da COMUNIAIDS e, também, para dar sequência à 

construção histórica realizada.  

Por fim, é imprescindível destacar o quanto a elaboração deste trabalho contribui para a 

minha formação profissional, enquanto profissional do Serviço Social, no envolvimento com a 

sociedade civil exercendo a ação do Controle social, principalmente no envolvimento com as 

Políticas Públicas.   
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APÊNDICE A- Roteiro de entrevista 

 

 Identificação: 

Nome:______________________________________________________________________ 

Idade:______________________________________________________________________ 

Formação:___________________________________________________________________ 

Você trabalha? Há quanto tempo? ________________________________________________ 

Profissional da saúde? 

(   ) sim 

(   ) não  

Representatividade na Comissão:_________________________________________________ 

Há quanto tempo você está na Comissão? __________________________________________ 

É a única Comissão que você participa? Ou participa de alguma outra? 

___________________________________________________________________________ 

Participa de Conselhos de Direitos? Se sim, quais? ___________________________________ 

 

 COMUNIAIDS- Resgatar a trajetória da construção 

 

1- O que motivou você a participar da Comissão? 

2- Qual a importância dela? 

3- Relate sobre o surgimento da COMUNIAIDS e a motivação dessa construção. 

4- Houve a participação ativa da sociedade? 

5- Como se deu o processo de institucionalização e legalização da mesma? 

6- Você avalia que houve conquistas? 

7- Caso a resposta seja positiva, quais foram? E as fragilidades? Explicite os avanços e 

limites. 

8- Como você avalia a sua participação na COMUNIAIDS? 

9- Qual é a sua concepção de Controle Social?  

10- Qual o papel do controle social na política de saúde e especificamente na política de 

aids. 
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APÊNDICE B- Termo de consentimento livre e esclarecido17 

 

“O CONTROLE SOCIAL NA POLÍTICA DE AIDS” 

 

Prezado(a) Senhor(a): 

 

Gostaríamos de convidá-lo (a) para participar da pesquisa “O Controle Social na Política 

de aids”, a ser realizada na sala 460 do CESA na Universidade Estadual de Londrina. O objetivo 

da pesquisa é identificar a contribuição do controle social realizado pela COMUNIAIDS para 

a efetivação da política de aids no município de Londrina, como se deu a construção dessa 

Comissão e a percepção dos sujeitos envolvidos. Sua participação é muito importante e ela se 

daria da seguinte forma: realização de entrevista em um local de sua escolha a partir de um 

roteiro de perguntas relacionadas à sua participação na COMUNIAIDS. 

Esclarecemos que sua participação é totalmente voluntária, podendo você: recusar-se a 

participar, ou mesmo desistir a qualquer momento, sem que isto acarrete qualquer ônus ou 

prejuízo à sua pessoa. Esclarecemos, também, que suas informações serão utilizadas somente 

para os fins desta pesquisa e serão tratadas com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de 

modo a preservar a sua identidade. Os questionários que serão coletados ou as gravações serão 

arquivadas pelo pesquisador responsável pelo prazo determinado no Art. 28 – IV da Resolução 

CNS 510/2016. 

Esclarecemos ainda, que você não pagará e nem será remunerado(a) por sua 

participação. Garantimos, no entanto, que todas as despesas decorrentes da pesquisa serão 

ressarcidas, quando devidas e decorrentes especificamente de sua participação. 

Os benefícios esperados são contribuir para a Comissão, como também para a 

sistematização ao documentar a história da mesma. Quanto aos riscos, acredita-se que o risco 

seja baixo, considerando que a sua participação será participar de entrevista. Contudo, 

ressaltamos que caso seja identificado qualquer risco aos participantes da pesquisa, a mesma 

será interrompida imediatamente e será realizado o acompanhamento necessário, conforme 

determinado pela Resolução CNS 466/12 em seu item V.6. 

Caso você tenha dúvidas ou necessite de maiores esclarecimentos poderá nos contatar 

(Isabella Fresnedas Bolzan, Rua Delaine Negro nº 90, fone: (43) 99856-2797, CESA- 

Universidade Estadual de Londrina), ou procurar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo 

                                                           
17 Termo de Consentimento Livre Esclarecido apresentado, atendendo, conforme normas da Resolução 466/2012 de 12 de 

dezembro de 2012. 
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Seres Humanos da Universidade Estadual de Londrina, situado junto ao LABESC – Laboratório 

Escola, no Campus Universitário, telefone 3371-5455, e-mail: cep268@uel.br. 

Este termo deverá ser preenchido em duas vias de igual teor, sendo uma delas 

devidamente preenchida, assinada e entregue à você. 

Londrina, ____ de _______ de 201__. 

 

 

______________________________ 

Isabella Fresnedas Bolzan 

Discente em Serviço Social – UEL 

R.G. 49. 835.477- 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ (NOME POR EXTENSO DO 

PARTICIPANTE DA PESQUISA), tendo sido devidamente esclarecido sobre os 

procedimentos da pesquisa, concordo em participar voluntariamente da pesquisa descrita 

acima. 

            Assinatura (ou impressão dactiloscópica):____________________________ 

                                                       Data:___________________ 



71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

ANEXO A- Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO B- Regimento Interno da COMUNIAIDS 

 

COMISSÃO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DST/HIV/AIDS DO MUNICÍPIO DE 

LONDRINA  

 

REGIMENTO INTERNO 

 

CAPÍTULO I -  DA DEFINIÇÃO 

 

Art. 1º A Comissão Municipal de Prevenção e Controle de DST/HIV/AIDS de Londrina, compõe-se de um 

colegiado técnico, de caráter permanente, consultivo, fiscalizador, instituída pela Portaria Interna nº 150/2000, 

de 30 de junho de 2000, alterada em 21 de junho de 2005; sendo referendada a sua criação pelo Conselho 

Municipal de Saúde e, constitui-se em instância de controle e incentivo às ações preventivas e assistenciais 

relativas às DST/HIV/AIDS, realizadas no Município de Londrina. 

 

CAPÍTULO II -  DA MISSÃO  

 

Art. 2º   A Comissão Municipal de Prevenção e Controle de DST/HIV/AIDS tem como missão: 

 

I. Fortalecer e integrar no município, as ações junto às Organizações Governamentais (O.G.) e 

Organizações da Sociedade Civil (OSC) que desenvolvem trabalhos relativos às 

DST/HIV/Aids; 

II. Contribuir para a construção de uma Política Pública de Prevenção, Assistência e Controle 

de DST/HIV/AIDS no município de Londrina. 

 

CAPÍTULO II -  DOS OBJETIVOS 

 

Art. 2º São objetivos da Comissão Municipal de Prevenção e Controle de DST/HIV/AIDS: 

I. Desenvolver e fomentar o relacionamento com o Conselho Municipal de Saúde; 

II. Solicitar e ter acesso às informações necessárias pertencentes à estrutura e funcionamento das OG e 

OSC que atendam DST/HIV/AIDS, respeitadas as disposições éticas, legais e regimentais; 

III. Acompanhar, controlar, fiscalizar e avaliar o funcionamento dos serviços de saúde relativos às 

DST/HIV/AIDS, prestados à população, pelas pessoas físicas e jurídicas, de natureza pública ou privada, 

integrantes do Sistema Único de Saúde; 

IV. Acompanhar, avaliar e fiscalizar o funcionamento de O, G. e OSC relativos às DST/HIV/AIDS e 

denunciar irregularidades junto ao Conselho Municipal de Saúde, Câmara Ética de Direitos Humanos em 

HIV/AIDS e Promotoria Pública; 

V. Propor políticas de recursos humanos e recursos materiais que atendam às necessidades de 

promoção, prevenção, controle e assistência das DST/HIV/AIDS no Município de Londrina; 

VI. Propor e participar junto à população, de estratégias de prevenção e controle das DST/HIV/AIDS; 
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VII.  Colaborar nas estratégias de divulgação à população em geral, dos serviços prestados por O.G.  e 

O.S.C.  relacionadas às DST/HIV/AIDS, bem como dados sócio-demográficos e epidemiológicos por ele 

gerados; 

VIII. Incentivar e participar de eventos relativos às DST/HIV/AIDS; 

IX. Favorecer a articulação e integração entre os serviços de saúde, O.G. e O.S.C. que desenvolvem 

trabalhos relativos às DST/HIV/AIDS; 

X. Participar e propor diretrizes de ação de promoção, prevenção, assistência e gestão institucional às 

DST/HIV/AIDS, no Plano de Ações e Metas do Município (PAM-AIDS) bem como acompanhar, controlar 

e fiscalizar recursos disponíveis para a sua execução, de acordo com o perfil epidemiológico, social e da 

organização dos serviços; 

XI. Emitir parecer quanto à qualidade da assistência à saúde das unidades prestadoras de serviços 

relacionados às DST/HIV/AIDS; 

XII. Estimular, acompanhar e avaliar os programas de ações educativas e preventivas às DST/HIV/Aids; 

XIII. Constituir grupos técnicos nas áreas de atuação de promoção, prevenção, assistência e gestão 

institucional para assessorar à Comissão em suas deliberações e informações; 

XIV. Acompanhar, controlar, fiscalizar e avaliar a distribuição de medicamentos anti-retrovirais e de 

tratamento e profilaxia das patologias associadas às DST/HIV/AIDS, assim como o acesso aos exames 

laboratoriais e a disponibilidade de preservativos; 

 

CAPÍTULO III -  DA ORGANIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO 

 

Art. 3º A Comissão Municipal de Prevenção e Controle de DST/HIV/AIDS por ser um colegiado de caráter 

eminentemente consultivo e propositivo, não obedece a paridade do segmento de usuários, trabalhadores, 

prestadores e gestores de saúde conforme constituição do Conselho Municipal de Saúde.  

 

Art. 4º Passam a integrar à Comissão Municipal as O.G. e O.S.C. que atuam nas áreas de promoção, prevenção, 

assistência e controle das DST/HIV/AIDS no município de Londrina, ressaltando a importância da 

participação e intersetorialidade dos gestores públicos. 

 

§ 1º Outras instituições ou órgãos públicos que desenvolvem atividades relacionadas às DST/HIV/AIDS devem 

compor à Comissão mediante pedido formal de ingresso a mesma. 

 

§ 2 º O  seu pedido de ingresso deverá ser apresentado e aprovado em reunião ordinária da Comissão Municipal 

de Prevenção e Controle de DST/HIV/AIDS a qualquer tempo, não tendo número limitado de entidades a compor 

a Comissão. 

 

Art. 5º Os membros titulares e suplentes da Comissão Municipal de Prevenção e Controle de DST/HIV/AIDS serão 

indicados formalmente pelas O.G.  e O.S.C. podendo ser substituída a qualquer tempo através de manifestação 

formal à Comissão Municipal de Prevenção e Controle de DST/HIV/AIDS. 
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Art. 6º Cada representante terá um suplente com plenos poderes para substituir o titular na eventualidade de sua 

ausência ou impedimento, podendo este exercer o mesmo direito e dever do titular; 

 

Art. 7º Consideram-se colaboradores da Comissão Municipal de DST/HIV/AIDS todas as Entidades, órgãos e 

Instituições de âmbito Municipal; 

 

Art. 8º  A Comissão Municipal de DST/HIV/AIDS contará com uma Secretaria Executiva com a seguinte 

composição: 

a) Coordenador(a) 

b) Vice-Coordenador (a) 

c) 1º Secretário(a) 

d) 2º Secretário(a). 

 

§ 1º Todos os interessados em compor à Secretaria Executiva poderão se candidatar aos cargos acima e 

estarão aptos a serem votados após terem atuação efetiva de dois anos dentro da Comissão. 

§ 2º Todos os cargos da Secretaria Executiva serão votados, em Assembléia convocada para este fim 

dentre os membros da Comissão para um mandato de dois anos. 

 

§ 3º A Secretaria Executiva terá a função de:  

 

I. Reunir-se sistematicamente para a organização e encaminhamento dos trabalhos da 

Comissão Municipal de DST/HIV/AIDS; 

II. Fazer cumprir, assim como seus demais membros, o regimento interno da Comissão 

Municipal de DST/HIV/AIDS; 

 

§ 4º O(a) coordenador(a) terá a função de:  

I. Presidir as reuniões, mantendo a ordem dos trabalhos e a integração dos componentes da 

Comissão; 

II. Manter os contatos necessários para o desempenho das atividades da Comissão com os 

dirigentes O.G.  e O.S.C de âmbito Federal, Estadual ou Municipal; 

III.      Representar a Comissão Municipal em todas as instâncias e eventos que se fizerem 

necessários; 

IV. Homologar, assinar e encaminhar as decisões emitidas pela Comissão aos órgãos ou 

Instituições devidas. 

V. Exercer outras atividades correlatas. 

 

§ 5º O(a) Vice-Coordenador(a) terá a função de auxiliar o coordenador em suas atribuições e substituí-lo 

quando necessário. 

 

§ 6º O (a) Primeiro(a) Secretário(a) terá como função:  
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I. Preparar as reuniões da Comissão, expedindo os convites e convocações para as reuniões 

ordinárias e extraordinárias, junto com a pauta previamente aprovada; 

II. Elaborar atas e manter atualizada a documentação da Comissão; 

III. Dar encaminhamento às deliberações da Comissão; 

IV.             Sistematizar os conteúdos e sínteses dos trabalhos desenvolvidos pelos grupos de trabalhos; 

   V. Receber e encaminhar as solicitações, consultas e sugestões de qualquer interessado; 

VI. Exercer outras atividades correlatas. 

 

§ 7º O(a) Segundo(a) Secretário(a)  terá a função de auxiliar e substituir o Primeiro - Secretário em suas 

atribuições,  quando necessário. 

 

Art. 9º O Conselho Municipal de Saúde, proporcionará à Comissão Municipal de DST/HIV/AIDS, as condições 

para o seu pleno e regular funcionamento e lhe dará o suporte técnico administrativo; 

 

Art. 10º A Comissão Municipal de DST/HIV/AIDS poderá compor ou solicitar grupos de trabalho técnicos 

permanentes ou provisórios, conforme a necessidade com a finalidade de estudar, avaliar e formular 

propostas e programas considerados de interesse para a saúde relativos à assistência, prevenção, controle e 

fiscalização das ações; 

 

Art. 11º A constituição de cada grupo de trabalho será feita através de regulamentação específica, que explicitará 

seus objetivos e finalidades, composição, atribuições, prazo de trabalho estabelecido e, demais regras que 

identifiquem claramente a sua natureza.  Ao final do trabalho, deverá apresentar relatório assinado por todos 

os seus componentes; 

 

Art. 12º O exercício da função de membro integrante da Comissão Municipal de DST/HIV/AIDS, não será 

remunerado, considerando-se como serviço público relevante; 

 

CAPÍTULO IV - DO FUNCIONAMENTO 

 

Art. 13º A Comissão Municipal de DST/HIV/AIDS reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e, 

extraordinariamente quando convocado pelo Coordenador ou por decisão da maioria simples de seus 

membros. 

 

§ 1º As reuniões extraordinárias serão realizadas após convocação com antecedência mínima de 03 

(três) dias úteis, estabelecendo local, data, horário e assunto(s) a ser(em) trabalhado(s); 

 

§ 2º A pauta das reuniões ordinárias será composta de: 

 

 Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 

 Informes; 

 Assunto de pauta previamente estabelecido; 
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 Assuntos gerais - poderão se inscrever somente os membros titulares, até o início de cada 

reunião; 

 

§ 3º Com antecedência de 10 (dez) dias úteis que precedem as reuniões ordinárias, será encaminhada 

comunicação aos membros titulares e suplentes da referida Comissão, informando local, data, 

horário da reunião e cópia da ata da reunião anterior;  

 

§ 4º Os órgãos, entidades e instituições que tenham interesse e não possuem representatividade na 

Comissão Municipal de DST/HIV/AIDS, deverão protocolar, com antecedência de 3 (três) dias 

úteis que precedem as reuniões, assuntos que poderão ser colocados na pauta;  

 

Art. 14º As reuniões serão públicas, exceto quando algum membro solicitar o contrário, devendo ser a questão objeto 

de decisão da maioria simples;  

 

Art. 15º As deliberações serão tomadas pela maioria simples dos membros, em condições de voto, sendo 

assegurado o direito de voz aqueles que não tiverem condições de voto;  

 

Art. 16º Cada Entidade, Instituição ou órgão representado na Comissão, terá direito a um voto, a ser exercido pelo 

membro titular indicado, ou na ausência, pelo respectivo suplente, ficando assegurado ao suplente o direito 

de voz, mesmo com a presença do respectivo titular;  

 

Art. 17º O órgão, Entidade ou Instituição que não se fizer representar pelos seus membros na Comissão a 02 

Reuniões consecutivas ou a 03 intercaladas, no prazo de um ano, será desligado;  

 

Art. 18º As entidades, instituições ou órgãos representados na Comissão, pelos membros faltosos, deverão ser 

comunicados a partir da primeira falta consecutiva, ou da segunda intercalada, através de correspondência; 

 

Art. 19º O quórum mínimo necessário para a reunião será de maioria simples. 

 

 

CAPÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 

Art. 20º A divulgação das atividades da Comissão Municipal de Prevenção e Controle de DST/HIV/AIDS somente 

poderá ser feita mediante aprovação de seus membros, omitindo-se todos os dados pessoais, quando assim 

o impuser a necessidade de preservação de sigilo. 

 

Art. 21º No caso do não cumprimento de suas atribuições, qualquer um dos membros, poderá ser substituído a 

qualquer tempo mediante assembléia convocada para este fim; 
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Art. 22º Os casos omissos neste regimento serão discutidos e resolvidos pela Comissão Municipal de Prevenção e 

Controle de DST/HIV/AIDS. 

 

Art. 23º As alterações subseqüentes desse regimento poderão ocorrer apenas com a aprovação de no mínimo 2/3 de 

seus membros em reunião convocada especificamente para este fim. 

 

Art. 24º Este regimento entrará em vigor após aprovação em reunião da Comissão Municipal de Prevenção e 

Controle de DST/HIV/AIDS, ad referendum, ao Conselho Municipal de Saúde. 

 

Anexo 1 

 

 

Instituições que compõem a Comissão Municipal de Prevenção e Controle de DST/HIV/AIDS. 

 

1.) Representantes dos usuários (sendo um titular e um suplente): 

 

 Adé Fidan – Homem de Fino Trato 

 ALIA – Associação Londrinense Interdisciplinar de AIDS 

 Casa de Maria 

 Centro de Direitos Humanos- CDH 

 Associação Londrinense de Saúde Mental – não mais  

 Conselho Regional de Saúde da Zona Norte - Consnorte 

 Conselho Regional de Saúde da Zona Sul - Consul 

 Conselho Regional de Saúde da Zona Leste - Conleste 

 Conselho Regional de Saúde da Zona Oeste - Consoeste 

 Conselho Regional de Saúde da Zona Centro – Concentro 

 Central Sindical - (não está mais ocupando esta vaga - abrir nova representação intitucional) 

 

2.) Representantes dos não usuários (sendo um titular e um suplente): 

 

 Secretaria Municipal de Saúde//Coordenador do Programa Municipal de Prevenção e Controle de 

DST/HIV/AIDS 

 17ª Regional de Saúde 

 Secretaria Municipal de Educação 

 Secretaria Municipal da Mulher 

 Secretaria Municipal de Assistência Social 

 Universidade Estadual de Londrina – UEL 

 Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná – HURNP / Hospital de Clínicas – HC 

 Associação Médica de Londrina 

 Hospital Evangélico de Londrina 

 Irmandade Santa Casa de Londrina 

 Penitenciária Estadual de Londrina 

 

 

Outros: 

1. Pastoral da Aids; 

2. Núcleo Regional de Educação; 

3. Núcleo de Redução de Danos; 

4. Promotoria Pública de Saúde; 
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5. Secretaria Municipal do Idoso; 

6. SID/ADT; 

7. CEBEC- UEL; 

8. CIDI; 

9. RNP +; 

10. UNOPAR; 

11. UNIFIL. 

 

 

 


