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Resumo: O presente artigo aborda a importância da participação social na política de saúde 
nacional e local. A cidade de Londrina teve uma história de vanguarda na implantação dos 
serviços de saúde. O Conselho Municipal de Saúde de Londrina exerceu um importante 
papel neste processo. O objetivo deste estudo é discutir os desafios atuais do controle 
social. Os resultados parciais de pesquisa neste Conselho permitem identificar obstáculos 
para a participação da população e dos trabalhadores no espaço do controle social, e os 
desafios postos ao processo de gestão. Contudo, o Conselho continua sendo uma instância 
atuante na política de saúde municipal.  
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Abstract: This article discusses the importance of social participation in national and local 
health policy. The city of Londrina had a vanguard of history in the implementation of health 
services. The Municipal Health Council of Londrina played an important role in this process. 
The objective of this study is to discuss the current challenges of social control.. Partial 
research results in this Council identifying obstacles to the participation of the public and 
workers in the space of social control, and the challenges posed to the management 
process. However, the Council remains an active instance in the municipal health policy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A história da implementação da política pública de saúde no Brasil evidencia a importância 

da articulação política de diferentes atores sociais, sobretudo da sociedade civil organizada, 

com envolvimento de vários grupos mobilizando as forças sociais, desde o período da 

formulação desta política até o momento de entrega do texto constitucional.  

A criação do Sistema Único de Saúde (SUS) ocorreu após vários acordos políticos e 

pressão popular, atendendo em grande parte às reivindicações do Movimento Sanitário, 

cujas ações e serviços de saúde passaram a ser considerados de relevância pública, 

cabendo ao Estado sua regulamentação e execução. 

A partir da criação do SUS, como política pública de direito de todos e dever do Estado, foi  

instituído o processo de participação social da população na gestão desta política, devido 

forte pressão exercida pelos movimentos sociais, sociedade civil organizada, junto ao 
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Movimento de Reforma Sanitária na luta pela mudança no modelo de saúde existente, que 

demonstrava inadequações frente á realidade sanitária nacional. 

2. O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: DA UNIVERSALIDADE AO SUS POSSÍVEL 

 

A criação do SUS foi no ano de 1988, mas a sua regulamentação veio ocorrer dois anos 

depois, devido à pressão dos movimentos populares junto ao Presidente da República 

Fernando Collor de Melo, que em setembro de 1990 aprovou a Lei Orgânica da Saúde (Lei 

nº 8.080/90)1, com vários vetos presidenciais. Três meses depois foi aprovada a Lei 8.142 

de dezembro de 1990. Estas duas leis constituem a base legal para o sistema brasileiro de 

saúde. 

A lei 8.142/90 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de 

Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área 

da saúde e dá outras providências (BRASIL, 1990b). 

O Conselho de Saúde em caráter permanente e deliberativo, composto por representantes 

do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, 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 homologadas pelo 

chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. 

 

Nessa ótica, o controle social pode ser compreendido, no contexto da saúde, como 
um fator de publicização do Estado, este entendido como articulação de uma relação 
política entre Estado e sociedade, onde os interesses divergentes são expressos, os 
embates aceitos e as propostas construídas para a efetivação dos direitos 
conquistados, visando ao alcance de novos direitos, que possam se tornar agenda 
dos e institucionalizados (FALEIROS et al. 2006, p.20). 

 

No entanto, já em meados da década de 1990, mesmo com o arcabouço jurídico do SUS 

dispondo sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), 

com a previsão de transferências intergovernamentais de recursos financeiros e com a 

descentralização, como estratégia política de democratização do Estado foi sendo 

identificadas dificuldades para a sua efetivação.  

Este descompasso entre a proposta do SUS defendido pelo movimento da Reforma 

Sanitária e o SUS defendido pelos projetos privatistas foi decorrente da orientação 

neoliberal, com a adoção de políticas econômicas restritivas, que atingiram diretamente a 

viabilização e expansão de políticas sociais a partir dos anos de 1990. 

                                                 
1
 A Lei 8.080/90 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e 

o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. No Art. 2º dispõe que a saúde é um 
direito fundamental do ser humano, devendo o Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno 
exercício (BRASIL, 1990 a).
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As chamadas reformas do sistema de proteção social brasileiro efetuaram mudanças no 

sistema de proteção social. No Brasil, o presidente Fernando Henrique Cardoso, eleito em 

(1995-1998) e (1999-2002) adotou o receituário neoliberal e implementou a “reforma do 

Estado” para readequar as políticas de Estado aos objetivos de uma economia 

“globalizada”.  

A partir de então, a direção política dá-se no sentido de redução da presença do Estado na 

condução e no financiamento das políticas sociais e a consequente transformação destas 

políticas em residuais, promovidas por um Estado mínimo e dito regulador de um mercado 

soberano e liberalizado. 

No ano de 2002 as forças sociais organizadas por um projeto de mudança do país 

apostavam no enfrentamento do modelo dominante, simbolizado pela eleição de Luis Inácio 

da Silva (2003-2006), para presidente. Havia expectativa de mudanças da política de Estado 

em favor dos trabalhadores e, especificamente, na área de saúde esperava-se o resgate do 

projeto da reforma sanitária e a concretização do SUS, conforme seu marco legal original. 

Entretanto, o governo Lula, conforme Bravo, Menezes (2008) foi pressionado por alianças 

que contribuíram para que chegasse ao poder, e, não somente deu continuidade da política 

econômica conservadora, como ao subfinanciamento da seguridade social, ao executar 

medidas do seu antecessor na perspectiva da contrarreforma da política de saúde.  

 

A análise que se faz do primeiro governo Lula, e os encaminhamentos do segundo 
mandato é que a disputa entre dois projetos na saúde - existentes nos anos 90-
continua. Algumas propostas procuram enfatizar a Reforma Sanitária, mas não tem 
havido vontade política e financiamento para viabilizá-las (BRAVO, MENEZES, 
2008, p.210). 
 

Quanto ao governo Dilma (2011-2014), com relação ao Sistema Único de Saúde no primeiro 

mandato embora no discurso de posse tenha expressado o compromisso com o 

fortalecimento do SUS, algumas medidas adotadas evidenciaram o inverso, ou seja, o 

fortalecimento do setor privado em detrimento do público na saúde.  

Os defensores do projeto neoliberal para a saúde no Brasil possuem como estratégia dois 

movimentos: O primeiro é a extensão até o limite máximo a medicina de mercado, 

desenvolvendo diferentes modalidades assistenciais que vão desde o modelo direto de 

serviços/profissionais e clientes, incluindo as cooperativas de profissionais, programas 

empresarias tanto das indústrias como do comércio até os seguros privados de saúde. O 

segundo movimento do bloco político neoliberal, é a realização de uma grande “campanha”, 

buscando a formação da opinião pública favorável a medidas ideológicas e culturais 

privatizantes, visando contrariar a viabilidade do modelo original do SUS (CAMPOS, 2006).  

Tem ocorrido um desmonte do aparato público, com recuo de investimentos na área de 

saúde, a não abertura de concursos públicos, os profissionais cada vez mais são 



 

4 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

contratados via CLT (o que não garante a estabilidade no emprego) estes estão 

desarticulados, afetando diretamente a organização trabalhadora e descontinuidade das 

ações de saúde junto aos usuários (SOARES, 2012). 

As investidas contra o caráter universal do sistema público de saúde SUS tem sido 

constantes. Tem-se direcionado as ações para atendimento aos mais pobres, àqueles que 

não podem pagar pelos serviços no mercado, através de um modelo assistencial baseado 

na oferta da atenção básica. Ao invés de desencadear um processo de universalização, ou 

seja, um processo de extensão de cobertura dos serviços, de modo que venha, 

paulatinamente, a se tornar acessíveis a toda a população, propõe-se a “cobertura universal 

na atenção básica”, reduzindo o SUS a um nível de atenção.  

O que se tem constatado nos últimos governos, a partir das expressões orçamentárias, é a 

manutenção do subfinanciamento publico federal para a política universal de saúde. A 

compreensão do governo e de políticos sobre fonte de recursos permanentes para a saúde 

é bem mais reduzida do que preconizado na Constituição de 1988 (BAHIA, 2011). 

Pelo que foi abordado até então, o SUS constitucional, defendido enquanto uma política de 

saúde universal tem sido alvo de constantes ataques tanto de pessoas ligadas a diferentes 

grupos de interesses (mercado industrial, saúde complementar, indústrias farmacêuticas), 

como dentro da própria estrutura do governo, os quais buscam desconstruir o Sistema Único 

de Saúde e transformá-lo em um Sistema Único de Saúde "Possível", para atender 

especialmente as pessoas com baixa renda. 

Todavia, a grande maioria da população usuária do SUS, não tem acesso à informação 

sobre este desmonte da política pública de saúde. Pelo contrário, o que se veicula na mídia 

é a concepção restrita de saúde, apenas como ausência de doença, reduzindo à falta de 

médicos2. 

Para Castro (2015), a saúde não tem sido tratada como dever do Estado. Na mídia tem sido 

veiculadas notícias relacionadas aos problemas de implementação do SUS, como um dos 

mecanismos de naturalização dos interesses dos defensores do privado dentro do SUS. 

Frente ao exposto, os conselhos de saúde, nas diferentes esferas, têm sido espaços de 

democratização da gestão e de lutas pela saúde, conforme veremos a seguir. 

 

2.1. O Controle Social sobre a Política de Saúde 

Entende-se como controle social o processo de participação social da população nos 

espaços institucionalizados da política de saúde, no sentido de que setores organizados da 

                                                 
2
 Uma das saídas propostas pelo governo Dilma, foi a criação do Programa Mais Médicos (BRASIL, 

2013), visando alocar estes profissionais onde não existia, ou estava em falta, reduzindo os 
problemas do SUS apenas a uma área profissional.   
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sociedade participem da formulação, definição das prioridades, fiscalização e 

acompanhamento das ações. 

As funções do Conselho, de acordo com a Lei 8.142/90  no Art. 1, § 2 abrangem atuação 

“[...] no controle da execução da política de saúde [...] inclusive nos aspectos econômicos e 

financeiros [...] acompanha o fundo [...] os recursos do SUS movimentados sob fiscalização 

dos respectivos Conselhos de Saúde” (BRASIL, 1990b). 

Os Conselhos de Saúde, nas três esferas de governo possuem composição paritária, sendo 

50% de usuários e os outros 50% distribuídos entre os trabalhadores, prestadores e 

gestores (BRASIL, 2006). Atuam na fiscalização do cumprimento dos dispositivos legais e 

normativos do SUS, assim como a avaliação dos serviços de saúde prestados, nas três 

esferas de governo. 

No contexto da saúde, o controle social surge como um fator de publicização do Estado, 

como articulação de uma relação política entre Estado e sociedade. Constitui espaços cujos 

interesses divergentes são expressos, em um espaço de embates, com propostas 

construídas para a efetivação dos direitos conquistados, e a busca de novos direitos, que 

possam se tornar agenda das políticas públicas (BRASIL, 2006). 

Neste sentido, ocorre a participação social da comunidade, através da representação em 

instâncias de poder, na definição e operacionalização de políticas públicas, em especial 

através dos conselhos de saúde; estes tem sido um dos mecanismos importantes para a 

democratização do espaço publico e formulação das políticas sociais. 

 

2.2. A Participação Social Na Política de Saúde em Londrina 

 

A cidade de Londrina teve uma história de vanguarda protagonizada por diferentes atores 

sociais, no processo de participação social e organização dos serviços de saúde. 

O município de Londrina foi pioneiro, na década de 70, junto com outras duas cidades3 a 

implantar os preceitos da Atenção Primária à Saúde (APS) como forma de reorganizar os 

serviços de saúde na gestão municipal, tornando-se modelo de estruturação do serviço local 

de saúde.De acordo com Gil, Martin e Gutierrez (2001, p. 63) “A década de 70-80 foi 

marcada por grandes mobilizações e debates em torno da saúde.” A conjuntura social, 

aliada à implantação do curso de Medicina da Universidade Estadual de Londrina (UEL),à 

exemplo de outras universidades do país, contribui na ampliação do conceito de saúde e de 

serviços pautados em novas concepções de assistência.  

                                                 
3
As cidades de Campinas (SP) e Niterói (RJ). 
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No início da década de 80, com a abertura democrática do país, ocorreram importantes 

mudanças no cenário político paranaense, o que propiciou a formação de lideranças 

políticas de oposição, e “houve um intenso envolvimento dos setores organizados da 

população do norte do estado na perspectiva de eleger um representante da região para o 

governo”, e que impactaram positivamente na área de saúde (GIL; MARTIN; GUTIERREZ, 

2001, p. 72). 

Porém, mesmo com uma história de vanguarda na descentralização das ações de saúde de 

Londrina, devido à resistência de setores políticos conservadores, o município de Londrina, 

comparativamente a outros Estados e cidades, estava atrasado no processo de 

municipalização. Este processo de municipalização teve início somente no ano de 1993 e foi 

consolidado em de 1996. 

No ano de 1995 foi criado o Conselho Municipal de Saúde de Londrina (CMSL), e a partir de 

então a cidade foi habilitada na gestão plena do sistema municipal de saúde, passando a 

receber repasses de recursos federais para o fundo municipal de saúde, além de ter 

autonomia nos sistemas de decisão. Pela legislação, o CMS passou a influenciar o processo 

decisório das políticas locais de saúde. 

A partir de estudos e da experiência de participação4 no campo do Conselho Municipal de 

Saúde no período de 2005 a 2015, constata-se que da década de 1990 e até 2000, os 

Conselhos Regionais e Locais de Saúde foram atuantes nas deliberações da política de 

saúde e no fortalecimento das Conferências Municipais de Saúde (SILVA,1999). 

Ao resgatar brevemente a história do Conselho Municipal de Saúde de Londrina, 

protagonista importante no processo de municipalização da saúde, percebemos que ele foi 

considerado um movimento forte na organização da sociedade civil na área de saúde 

(SILVA, 1996). 

Trazendo para um contexto mais recente, a Gestão Municipal de Londrina (2009-2012) foi 

considerada emblemática, com uma série de problemas, escândalos e corrupção pelo 

suposto mau uso do recurso público, envolvendo dois conselheiros municipais de saúde, 

além da troca de quatro prefeitos em dois anos, culminando inclusive com a cassação de 

um deles. 

Com base no Relatório Final de uma Comissão Especial de Inquérito da Câmara Municipal 

de Londrina, embasado em relatórios do GAECO (Grupo Especial de Combate ao Crime 

Organizado), foi constatado envolvimento do prefeito e de sua esposa e de dois 

conselheiros de saúde nos escândalos da Saúde nos Termos de Parcerias firmados com as 

                                                 
4
 A participação da autora deu-se no período inicial e após 2007, como trabalhadora, enquanto 

integrante do Grupo de Assistentes Sociais da Área de Saúde de Londrina e Região- GRASS. No 
período de 2006 a 2007 como Conselheira representante desta categoria e desde 2012 como 
pesquisadora. 
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OSCIPs denominadas Instituto Gálatas e Instituto Atlântico para contratação de agentes 

comunitários de saúde (LONDRINA, 2011). 

Esta gestão municipal conturbada, especialmente entre os anos de 2011 e 2012, prejudicou 

diretamente a política de saúde de Londrina, ocasionando várias trocas de Secretários 

Municipais de Saúde e, por conseguinte dos profissionais que compunham as Gerências da 

Secretaria Municipal de Saúde, prejudicando a continuidade dos serviços, de reformas nas 

UBS, de contratação de recursos humanos, afetando diretamente os usuários do SUS. 

Destaca-se que no ano anterior, em 2010, foi criado o “Fórum Popular em Defesa da Saúde 

Pública de Londrina e Região”5, como outra instância de articulação da sociedade civil,que 

tem se posicionado a favor da melhoria da qualidade da prestação de serviço público de 

saúde e contra as privatizações e terceirizações as OSs (Organizações Sociais), OSCIPs e 

Fundações, visando a ampliação da participação popular em defesa do SUS constitucional.  

No ano de 2011, o CMSL foi atuante junto com o Fórum Popular de Defesa da Saúde 

Pública em Londrina contra os projetos de terceirizações na saúde municipal, expressando o 

poder de mobilização da população contrária à aprovação do projeto no Legislativo.   

Vale destacar que o CMSL foi protagonista em várias ações como, por exemplo, a 

aprovação da distribuição dos medicamentos para Aids, antes mesmo do Ministério da 

Saúde, sendo o segundo município do Brasil a regulamentar esta distribuição. A proposta de 

criação de várias Unidades Básicas de Saúde, a criação do Sistema de Internação 

Domiciliar para pessoas com Aids, que serviu de modelo para o país, dentre outros feitos. 

A atual gestão municipal (2013-2016) desde o início do governo, tem se identificado como 

uma gestão técnica, em detrimento da política, colocando em cargos de comando pessoas 

com este perfil técnico.  

No tocante ao controle social, temos identificado, a partir de expressões veiculadas na mídia 

que esta visão “técnica” se sobrepõe à criação de espaços em defesa de direitos. Uma das 

medidas administrativas anunciadas pelo prefeito foi à junção de dois conselhos de direitos: 

o conselho de direitos humanos com o conselho de direitos da mulher, justificado pela 

necessidade de contenção de gastos. 

O CMSL, à exemplos de outros conselhos, depara-se com a política de desmonte do SUS, 

decorrente da contrarreforma do estado brasileiro, com baixo financiamento do governo 

federal, o aumento das terceirizações e deste desenvolvimentismo que enfraqueceu os 

movimentos sociais. Envolver a sociedade neste processo, tem sido um grande desafio. 

 

 

                                                 
5
 Este Fórum faz parte da Frente Nacional Contra a Privatização-composta por diversas entidades, movimentos 

sociais e Fóruns de Saúde, centrais sindicais que tem por objetivo defender a luta por um SUS 100% público, 

estatal e de qualidade, lutar contra a privatização da saúde e pela Reforma Sanitária formulada nos anos 1980. 
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2.2.1 O Conselho Municipal de Saúde de Londrina: Os desafios à participação social  

A inserção da população nos espaços legalmente constituídos para a participação social 

ocorreu a partir do arcabouço legal instaurado na década de 1990. Desde então foram 

muitos avanços, conforme já abordado. Todavia há uma percepção de que cada vez mais 

há menos pessoas ocupando estes espaços destinados à discussões das demandas da 

saúde.  

De acordo com Francisco Junior (2012) os conselhos de saúde, desde o nacional até os 

estaduais, enfrentam uma profunda crise política, institucional e ideológica, frente ao 

posicionamento de defesa do SUS. A expectativa dos militantes diante do governo petista, 

era diferente do que vem ocorrendo com o SUS. Esperava-se a defesa do controle social, 

de cerrar fileiras ao lado dos conselhos de saúde contra o processo de desconstrução da 

democracia participativa, e lamentavelmente se vê exatamente o inverso (JUNIOR, 2012).  

Esta constatação de descrença de algumas lideranças populares, ligadas ao Partido dos 

Trabalhadores, também foi identificada no CMSL, a partir de expressões destas lideranças, 

que acabaram se afastando da vinculação partidária e dos movimentos populares, 

ocasionando o seu enfraquecimento.  A baixa renovação de conselheiros, sobretudo no 

segmento de usuários,  acabam por perpetuar certas lideranças no conselho, não ocorrendo 

mudanças e preparação de novos líderes. 

Com relação à participação da população no espaço do controle social da saúde de 

Londrina, identificamos no processo das reuniões que o fato destas ocorrerem nesta última 

gestão no período vespertino dificulta a participação da população usuária do SUS. Uma 

expressão da representante do segmento de usuários evidencia esta incompatibilidade: "as 

reuniões deveriam ser no período noturno para que a população pudesse participar 

(INFORMAÇÃO VERBAL)". A ausência da população na plenária reduz o poder de pressão 

das classes populares sobre questões de interesse coletivo da saúde. 

Outro ponto a ser destacado é a baixa participação, diria quase inexpressiva, dos 

trabalhadores de saúde nas plenárias do Conselho, excetuando-se os conselheiros, 

representantes destes segmentos e os ocupantes de cargos de direção da Autarquia 

Municipal de Saúde, que são "convidados" pelo gestor. Também o horário vespertino das 

reuniões é um fator limitador à participação dos trabalhadores da saúde. Soma-se à isso a 

ampliação da contratação de servidores da atenção básica, desde 2008 através das 

terceirizações, com redução do poder de negociação. 

Somente a partir de 2014, após os escândalos de corrupção das OS e OSCIPs e por 

recomendação do Ministério Público é que foi aberto concurso público para servidores do 

município.  

O aspecto a ser considerado é a falta de autonomia dos trabalhadores que atuam na saúde 

privada e/ou serviços conveniados ao SUS, em se posicionarem no espaço do Conselho. 
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Uma das razões refere-se ao risco de perda de emprego em situações de conflito de 

interesses, diante de um confronto com os prestadores, presentes no pleno. E ainda, devido 

aos baixos rendimentos muitos trabalham em duplas jornadas, inviabilizando a participação 

neste espaço. 

À exemplo dos demais trabalhadores de saúde, o envolvimento da categoria dos assistentes 

sociais na discussão do controle social ainda é reduzido. Este é um reflexo das políticas 

neoliberais que provocou a diminuição dos postos de trabalho via concurso público na área 

de saúde, e os novos contratos possuem vínculos sem estabilidade, mesmo assim fazem-se 

se representar em quase todas as gestões. 

Também chama-nos a atenção, o afastamento dos militantes históricos do Movimento 

Sanitário presentes na organização popular e na criação do Conselho. A nosso ver, a razão 

deste afastamento relaciona-se tanto pela busca de objetivos individuais, como pela não 

identificação como parte do SUS, por terem aderido aos planos privados de saúde, 

distanciando da política de saúde enquanto direito do cidadão e dever do Estado.  

Há ainda, àqueles que mudaram de posição de defesa do SUS constitucional, os quais 

passaram a defender os “novos” modelos de Gestão: OS (Organizações Sociais, OSCIPS e 

Fundações), na perspectiva do SUS Possível, contrários à universalidade do Sistema.  

Há que considerar ainda que a sociedade brasileira possui traços de uma sociedade 

tradicional, autoritária e individualista em que os laços possíveis não vão além do ciclo 

familiar. Este determinismo histórico é contestado por GONZÁLEZ (2012, p.36) que diz: "O 

que somos é fruto do nosso passado histórico, mas também da forma como o 

reproduzimos". 

Isto leva-nos à reflexão sobre a importância de inserção da população para o fortalecimento 

deste conselho, como espaços de surgimento de novas lideranças políticas com capacidade 

para intervir no processo decisório na política de saúde em favor dos interesses coletivos. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da exposição nota-se que a participação da comunidade na gestão da política de 

saúde em Londrina foi um grande avanço na implementação do Sistema Único de Saúde.  

Existem desafios postos à participação da sociedade nas instâncias de controle social, como 

corporativismo, a sobreposição de interesses individuais frente aos coletivos a falta de 

representatividade que podem ser indicativos de necessidade de eventuais mudanças na 

composição do conselho, e investimento em capacitação técnica e política. 

Nesta ótica entendemos que a participação da população nos conselhos, cria possibilidades 

de surgimento de novas lideranças, que a partir de vivência neste espaço poderão 

desenvolver habilidades para se expressar, para se organizar e posicionar-se perante os 
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demais segmentos, em defesa da saúde pública de qualidade, voltada aos interesses dos 

usuários do SUS. 

A sociedade em geral, com destaque para as universidades, poderá provocar e incentivar os 

alunos a se inserirem nos espaços de controle social. Assim como, suscitar iniciativas e 

estratégias votadas à capacitação destas novas lideranças, com formação política, e técnica 

para que exerçam efetivamente o papel de formuladores, fiscalizadores e gestores de 

políticas públicas. Ao gestor municipal caberá, o fornecimento de infraestrutura necessária, 

com dotação orçamentária, além da assessoria da equipe técnica da Equipe da Secretaria 

Municipal de Saúde na formação dos conselheiros sobre os Instrumentos de Gestão.  
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