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Aula 11 | Controle Social no SUS 

Meta da aula

Explicar o que é controle social no SUS e qual a importân-•	

cia desse princípio para o funcionamento do Sistema Único 

de Saúde.

Objetivos da aula

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:

1. definir a importância do controle social no funcionamento do 

SUS;

2. diferenciar conferências de saúde, Conselhos de Saúde e con-

trole social.

3. identificar desafios para a população praticar o controle social.

Um senhor de 72 anos sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e ficou 

com os membros superior e inferior do lado direito paralisados, além de ter di-

ficuldades na fala. Seus familiares conseguiram um pronto atendimento para 

ele no hospital municipal de sua cidade pelo Sistema Único de Saúde – SUS. 

Após passar pelo clínico-geral, ele foi encaminhado ao neurologista. Este 

especialista informou que seria necessária a realização de uma tomografia 

para avaliar a dimensão do AVC, pois este exame daria o diagnóstico exato 
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da situação, indicando o procedimento médico necessário somente possível 

mediante realização do exame. O problema é que a família foi informada 

que o exame de tomografia não é feito na sua cidade. É necessária a trans-

ferência do paciente para o município mais próximo, que fica a 220km de 

onde ele está, para poder fazer o exame pelo SUS. A transferência requer 

agendamento do exame pela Secretaria Municipal de Saúde da sua cidade 

e de vaga para internação no hospital que o oferece. Porém, o hospital não 

dispõe de leito no momento, e é necessário aguardar. 

Fonte: http://jie.itaipu.gov.br/jie/files/image/28.05.09/tomografia%20333.jpg

Figura 11.1: Tomógrafo, aparelho usado para realizar exames de tomografia.

Embora o paciente esteja internado e tomando alguns medicamentos, o temor 

da família é que, com a demora para a realização do exame, o quadro clínico 

se agrave, dificultando a reversão da paralisia que o AVC causou.  Um membro 

da família, tendo ouvido falar do Conselho Municipal de Saúde, procurou um 

dos conselheiros e relatou o problema por que está passando a família. 

Você verá nesta aula como o conselheiro poderá ajudar na solução de pro-

blemas dessa natureza e o quanto é importante que a família saiba que esse 

conselheiro pode ajudar na solução do problema.

O controle social: participação popular na 
gestão do SUS

A participação do povo nas tomadas de decisão das políticas de saúde é re-

lativamente recente. As decisões sobre a saúde eram tomadas de cima para 

baixo, ou seja, o governo decidia o que era importante para a população. 
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Conferência
Reunião para tratar de 
assuntos que interessam aos 
que nela tomam parte.

Glossário

Sem conhecer as necessidades reais da sociedade, muitas vezes acabavam 

investindo mal os recursos financeiros públicos. 

Não atendiam devidamente às carências da população, tornando mais difícil 

o acesso à saúde. A participação da população só se tornou possível com 

o processo da democracia consolidado e o surgimento de grupos sociais 

organizados; desses grupos surgiram os representantes para o exercício do 

controle social. Guiado pelo espírito voluntário nos grupos sociais, esses re-

presentantes têm o mesmo espírito na defesa de seus interesses na gestão 

da saúde e na composição do controle social. 

 

 

Você conhece o Portal do Voluntário?

É uma rede social brasileira que reúne con-

teúdo, experiências e oportunidades para as 

pessoas que querem prestar algum tipo de 

serviço voluntário. Atualmente, o portal atua 

também em empresas brasileiras, promoven-

do o voluntariado entre seus funcionários.

Conheça mais em http://www.portaldovoluntario.org.br/

 

A contribuição da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde foi re-

gulamentada pela Lei 8.142/90, por meio das conferências e dos Conselhos. 

São permanentes e compostos por membros com direito a voto, onde é 

assegurada a participação da sociedade nas formulações e desenvolvimento 

das políticas e práticas de saúde. Reúnem gestores públicos e privados, usu-

ários e trabalhadores da saúde com o propósito de exercer o controle social 

da saúde.

Fonte: http://www.sxc.hu/
photo/925147
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Fonte:http://www.amparo.sp.gov.br/noticias/agencia/2005/maio/imagens/130505_
conferencia_saude.jpg

Figura 11.2: Participação popular em Conferências e Conselhos de Saúde.

Desse modo, a sociedade passa a ser representada no espaço construído 

pelo Estado para as ações nas decisões sobre a saúde. Sendo assim, o con-

trole social consiste na participação da sociedade na gestão da saúde. Por 

intermédio dos representantes da sociedade e das Conferências e dos Con-

selhos de Saúde, é possível que a população participe das decisões políticas 

e sociais. A formulação e o acompanhamento de diretrizes voltadas para a 

promoção da saúde são contribuições importantes da sociedade no controle 

da gestão da saúde. 

Você deve estar se perguntando, como técnico em gerência em saúde, como 

se encaixa nisso tudo, não é? Apesar de esta aula ser bastante teórica, bem 

como toda a disciplina, é essencial que você saiba disso, independentemente 

do local em que trabalhe. Basta ter alguma ligação com o SUS. Todos podem 

participar, representando os trabalhadores da saúde. 

O controle social do sistema de saúde democratiza o Sistema Nacional de 

Saúde, por meio da descentralização da saúde e da participação da socie-

dade. Atende ao objetivo da consolidação da democratização do sistema, 

proposta na Constituição Federal. A participação da população garante es-

paço para a opinião do usuário dos serviços de saúde e dos trabalhadores da 

saúde, garantindo, ao mesmo tempo, o direito de participar nas decisões. 
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O usuário torna-se corresponsável pelo controle social das ações da saúde, 

lutando pelo aprimoramento dos serviços de saúde e exercendo cidadania. 

Por estar diretamente ligado aos problemas locais, sua contribuição é pri-

mordial para a reflexão da transformação da saúde pública no Brasil. As 

experiências locais ampliam as possibilidades de acerto no fortalecimento 

das políticas de gestão da saúde. 

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/780294
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Figura 11.3: É preciso estar atento e observar bem as ações da saúde, para poder 
aprimorá-las.

Lembra-se do caso da Introdução? Do senhor de 72 anos que sofreu um 

AVC? É um exemplo do quanto é necessário avançar no atendimento à saú-

de. A participação da família é um exemplo prático no controle social. Fazer 

com que esses casos cheguem ao conhecimento dos representantes da po-

pulação na área da saúde contribui para a superação de problemas como 

esse. Há, nesse caso, indícios de necessidade de maior investimento na ofer-

ta de leitos para atendimentos de maior complexidade. Os gestores dessa 

outra cidade, que se comprometeu a atender os municípios vizinhos, como 

vimos na aula anterior, precisam ser alertados dessa deficiência e cobrada 

solução. É um risco que alguns pacientes ainda correm em seus municípios e 

pela convivência com a incerteza de atendimento em municípios vizinhos. A 

concretização das propostas do SUS depende muito do controle social. 
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Atividade 1

Atende ao Objetivo 1

Você se lembra da situação citada lá na Introdução, sobre o senhor que teve 

um AVC? O caso foi resolvido porque uma pessoa da família conversou com 

um conselheiro de saúde, que ajudou a providenciar o transporte do paciente 

para a cidade onde conseguiria realizar a tomografia. É princípio fundamental 

do SUS que haja a participação da população no processo de formulação e 

controle das políticas de saúde exercendo o controle social. Você sabe qual a 

importância desse controle social na política pública de saúde?

As Conferências e os Conselhos: ambientes 
de discussão ampla

As Conferências de Saúde são destinadas a discutir e propor estratégias para 

a formulação das políticas de saúde e analisar os avanços e retrocessos do 

SUS. São constituídas da participação de representantes de diversos segmen-

tos da sociedade: 

entidades sociais que representam os usuários dos serviços do SUS;•	

trabalhadores que atuam na saúde; •	

representantes do governo; •	

prestadores de serviços de saúde. Realizadas a cada quatro anos, aconte-•	
cem nos âmbitos nacional, estadual e municipal. 
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Fonte: http://www.Conselho.saude.gov.br/web_13confere/index.html

Figura 11.4: Folheto da 13ª Conferência Nacional de Saúde, em 2007. 

As Conferências estaduais e municipais são realizadas antes da Conferência 

Nacional de Saúde (CNS) em todo o país.  

As Conferências nos estados e municípios antecedem as discussões dos te-

mas que serão debatidos na Conferência Nacional, discutindo e aprovando 

propostas de acordo com a realidade local. As propostas nelas aprovadas 

contribuirão com a construção das políticas de saúde que serão tratadas 

mais amplamente durante a Conferência Nacional. 

São esses temas identificados dentro dos serviços de saúde que contribui-

rão para o aprimoramento dos serviços de saúde pública. As Conferências 

Nacionais contam com a mobilização e participação de pessoas de todo o 

Brasil, por meio de representantes da sociedade e dos governos federal, es-

tadual e municipal. 
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Fonte: http://www.saude.al.gov.br/files/images/V%20reuni%C3%A3o%20do%20
Conselho%20estadual%20de%20saude%20055.preview.jpg
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Figura 11.5: Reunião do Conselho Estadual de Saúde de Alagoas, 2009.

As Conferências e os Conselhos de Saúde são importantes estruturas para 

permitir a efetivação da democratização da gestão do SUS. As conferên-

cias acontecem mediante convocação pelo presidente da República, pelos 

governadores e prefeitos, de acordo com os níveis de governo. Extraordi-

nariamente, podem ser convocadas pelo Conselho de Saúde. A realização 

das Conferências consiste num momento de reflexão entre a sociedade e o 

governo, em espaço amplo. Levantam questões e propõem soluções para os 

problemas referentes à saúde.

E como funcionam os Conselhos de Saúde?

Como novidade na gestão pública, os Conselhos de Saúde se tornam um 

importante meio de reivindicação de melhores serviços e ações na saúde 

pública. O Conselho de Saúde é um órgão permanente, composto por repre-

sentantes da sociedade e do governo, com poder de decisão, presente em 

todas as instâncias do governo: federal, estadual e municipal. 
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Fonte: http://www.saude.ba.gov.br/portalsesab/images/stories/sesab/transparencia/
cesnovo.jpg

Figura 11.6: Símbolo do Conselho Estadual de Saúde do estado da Bahia.

A representação da população que é usuária do sistema possibilita o con-

trole dos trabalhos na saúde, os investimentos e a fiscalização dos gastos, 

auxiliando no aprimoramento do atendimento. Ao ajudar na construção da 

prestação de serviços, possibilita melhor adequação das ações voltadas para 

as reais necessidades da população local. 

Em um nível mais alto de decisão do SUS, existe o Conselho Nacional de 

Saúde, que está diretamente ligado ao Ministério da Saúde Os membros do 

Conselho são responsáveis por:

As reuniões dos Conselhos acontecem mensalmente, e é permitida a pre-

sença do público, conforme os critérios da Lei 8.142. Veja a seguir como é 

formado o público das reuniões dos Conselhos: 
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Divisão do Público das Reuniões dos Conselhos

Figura 11.7: O público das reuniões dos Conselhos possui diversos tipos de repre-
sentações.

Cada parte desse público tem papel decisivo no controle social. 

O usuário participa:

com sua experiência de vida; •	

como conhecedor direto dos problemas que afetam a sociedade;•	

propondo ações;•	

opinando sobre as políticas em andamento. •	

Por sua vez, os profissionais de saúde sugerem alternativas técnicas para o 

aperfeiçoamento dos atendimentos. 

O gestor tem no Conselho de Saúde o assessoramento qualificado que pode 

indicar quais pontos são falhos ou necessitam de aprimoramento na gestão 

de serviços. 

Os Conselhos são espaços para o exercício da cidadania, onde se contribui 

com sugestões, fiscalização e cobranças junto aos gestores públicos.
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O papel do conselheiro

Fonte: http://www.saude.mg.gov.br/noticias_e_
eventos/imagens2008/DSC_5981_ok.jpg 

Figura 11.8: Conselheiro de saúde em reunião para discussão do Plano Estadual de 
Saúde, Minas Gerais.

O conselheiro é o responsável pelo controle social na gestão da saúde. Ele 

tem papel fundamental junto ao órgão em que participa – o Conselho –, seja 

no âmbito federal, estadual ou municipal. 

Representando parte expressiva da sociedade, os conselheiros de saúde são 

os mediadores dos debates sobre a saúde pública. Em cada localidade onde 

se reúnem, transformam-se em interlocutores no diálogo entre os gestores 

e o controle social. 

A participação do segmento “usuário” é feita por indicação de: 

entidades de movimentos comunitários; •	

sindicatos; •	

portadores de deficiência e patologia; •	

associações de moradores; •	
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Fonte: http://www2.maringa.pr.gov.br/site/index.php?sessao=75a11e2b5
a5575&id=5755
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Figura 11.9: Reunião da Associação de Moradores de um bairro em Maringá (PR).

associações de idosos;•	

Fonte: http://www.es.gov.br/site/arquivos/imagens/2010/01/cartaoidoso3792.JPG
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Figura 11.10: Representante da associação de idosos de Cariacica (ES).

associações de defesa do consumidor; •	

pastorais e outros. •	

As entidades indicam os representantes para serem votados entre si. Os elei-

tos ocuparão as vagas destinadas aos usuários. 

Os conselheiros representantes dos prestadores de serviços de saúde são 

indicados pelas entidades públicas e privadas que atuam na assistência à 

saúde, em parceria com o serviço público. Eles participam dos Conselhos de 

Saúde, na cota dos mesmos 25% do segmento gestor. 
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Os conselheiros que representam os profissionais de saúde, como é de se ima-

ginar, são escolhidos entre os profissionais que prestam serviços de saúde. 

Fonte: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/jpg/maranhao_foto.jpg
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Figura 11.11: Reunião de conselheiros no Maranhão, em 2010.

O gestor público é representado pelas pessoas que atuam nos serviços e ações 

de saúde pública. Normalmente, são servidores que trabalham junto ao ges-

tor nessas ações e por ele são indicados para atuar como conselheiros. 

A função do conselheiro é apresentar propostas para a melhoria dos servi-

ços, fiscalizar as ações em andamento e sua eficácia, fiscalizar as despesas 

feitas na saúde pelo gestor e cobrar providências, quando for o caso. O con-

selheiro exerce o controle social do SUS em seu município ou estado.

Para o bom desempenho de seu papel, é necessário que os conselheiros:

tenham conhecimento da legislação que regulamenta suas atribuições e •	
que ajam com ética (estudaremos esse termo na aula seguinte);

tenham consciência da realidade do espaço que representam no Conselho;•	

saibam como as pessoas de sua comunidade vivem, quais são suas reais •	
necessidades, a maior ocorrência de doenças e mortes;

conheçam as condições de vida de sua comunidade; •	
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Fonte: http://www.sxc.hu/photo/494574
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Fonte: http://www.mds.gov.br/noticias/cisternas-esperanca-que-chega-
a-porta-da-casa-de-familias-cearenses/image_large 

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/993563
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Figura 11.12: Favela, seca e mansão. São ou não são condições de vida bem diferentes?

tenham informações sobre as doenças, suas causas e como evitá-las; •	

tenham conhecimento dos atendimentos que são realizados nos órgãos •	
de saúde e da qualidade das unidades de saúde responsáveis pelos 

atendimentos; 

verifiquem junto à população a aceitação dos serviços prestados, pois é •	
importante que identifiquem suas necessidades. 
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A função do conselheiro é:

apresentar propostas para a melhoria dos serviços; •	

fiscalizar as ações em andamento e sua eficácia; •	

fiscalizar as despesas feitas na saúde pelo gestor; •	

cobrar providências quando for o caso. •	
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Conhecendo a realidade do ambiente do qual faz parte e representa, como 

conselheiro da saúde terá argumentos para propor mudanças e solução para 

as deficiências e discutir as medidas que serão implantadas pelo gestor.

É importante que o conselheiro conheça os problemas do território que re-

presenta porque assim poderá reivindicar soluções no Conselho por meio da 

sugestão de políticas efetivas. 

O conselheiro é um cidadão diretamente atuante no exercício do controle 

social do SUS em seu município ou estado. Como desafio, é preciso assegu-

rar as condições necessárias para o exercício pleno das suas atribuições: mui-

tas vezes, por questões de interesses particulares, isso não acontece. Além 

disso, é necessário conscientizar a população da importância da existência 

dos Conselhos. Assim, será desenvolvida uma cultura política que a mobilize 

para a participação ativa, não só dos conselheiros, mas de todos, na intenção 

de influenciar nas tomadas de decisões do poder público, de acordo com 

interesse coletivo. 

Ainda é pouco conhecido o direito que a população tem de participar nas 

decisões da saúde, de modo a conduzir com ele a gestão da saúde pública. 

É necessário que a população tenha consciência desse direito. Outro desafio 

é desmitificar a crença que geralmente temos de que a população é incapaz 

de tomar decisões sobre aquilo que é de seu interesse.

 

 

Saiba um pouco mais sobre as atividades do 

conselheiro de saúde, acessando este site: 

http://Conselho.saude.gov.br/biblioteca/re-

vistas/guia_Conselheiro.pdf
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Atividade 2

Atende ao Objetivo 2

Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. 

Conferência de Saúde.1) 

Conselho de Saúde.2) 

Controle Social.3) 

Conselheiros.4) 

( ) Órgão colegiado, existente nos níveis mu-

nicipal, estadual e federal, de caráter per-

manente e deliberativo, constituído pari-

tariamente por toda sociedade.

( ) Responsável por apresentar propostas de 

melhorias dos serviços de saúde e fiscali-

zar as ações em andamento. 

( ) Reuniões que acontecem, a cada quatro 

anos, promovidas nos níveis municipal, es-

tadual e federal, com representação de vá-

rios segmentos da sociedade. Nas reuniões 

são propostas diretrizes, é feita a avaliação 

da situação da saúde e são apontadas as 

prioridades em saúde. É também um ato 

de conferir a execução do que foi aprova-

do anteriormente.

( ) É onde os usuários acompanham e fiscali-

zam a execução da política de saúde e par-

ticipam da formulação de ações para efeti-

vação do Sistema Único de Saúde - SUS.

Conselhos de Saúde e a Gestão Municipal

Na área da saúde entendemos gestão como:

(...) a atividade e responsabilidade de comandar um siste-

ma de saúde (municipal, estadual ou nacional) exercendo 

as funções de coordenação, articulação, negociação, pla-

nejamento, acompanhamento, controle, avaliação e audi-

toria (BRASIL, 2003).
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Os Conselhos de Saúde estão sob a responsabilidade, como parte integran-

te, do poder executivo, ou seja, dos gestores.

É dever dos prefeitos manterem o seu funcionamento, fornecendo as con-

dições necessárias para isso. Esta responsabilidade não quer dizer que os 

Conselhos devam obediência ao gestor (no caso se for o município: o pre-

feito ou o secretário municipal de Saúde), os Conselhos têm sua autonomia 

garantida por lei. O papel do gestor em assegurar as condições básicas de 

trabalho dos conselheiros é fundamental. 

Para que os Conselhos tenham condições de funcionamento, desempenhe 

seu papel e exerça seu poder, é preciso apoio com recursos financeiro, ma-

terial e humano. A boa relação com o gestor fortalece o Conselho, torna-o 

atuante e crítico, qualificado para mediar conflitos e para contribuir com a 

administração da saúde, na medida em que apoia as decisões da gestão da 

saúde voltadas à melhoria de atendimento da população; facilita também o 

diálogo na discussão das prioridades e execução das propostas.  

A possibilidade de conflitos deve ser voltada para o debate das questões que 

se referem às políticas de saúde e sua gestão. O Conselho não é espaço para 

oposição à administração ou de reivindicação de interesses individuais, mas 

deve ser entendido como espaço de consenso, na busca constante do apri-

moramento dos atendimentos oferecidos à população do seu território.  

Atividade 3

Atende ao Objetivo 3

Na sua opinião, qual o principal desafio na atualidade que o cidadão encon-

tra para que de fato exerça o controle social e contribua efetivamente para 

uma boa gestão do serviço público de saúde?



e-Tec BrasilAula 11 | Controle Social no SUS 179

O controle social é uma grande conquista da sociedade brasileira. É dever 

de cada cidadão lutar pela manutenção deste importante mecanismo de 

participação popular na gestão pública. Contribuindo com ações e reflexões 

produtivas dentro dos espaços devidamente destinados, na intenção de apri-

morar cada vez mais o serviço de saúde.

Você, como técnico em gerência de saúde, deve reconhecer o funcionamen-

to do SUS, e o controle social é um dos princípios do SUS. A gestão da saúde 

depende dos conselheiros, para tomada de muitas decisões, e você pode 

participar como conselheiro, representando o usuário ou os profissionais da 

saúde. Se ser conselheiro de saúde é um interesse seu, pesquise em sua ci-

dade como essa participação funciona. 

Resumo

A participação da população no processo de decisões sobre saúde no •	
Brasil foi possível a partir da consolidação da democracia.

A luta dos sujeitos sociais diretamente ligados aos problemas locais, pelo •	
aprimoramento dos serviços de saúde por meio do controle social é um 

importante exercício de cidadania.

A construção de ambientes de discussão destinados à prática do con-•	
trole social da saúde permite a efetiva participação popular na gestão 

da saúde.

O Conselho é o espaço para reivindicação de interesses coletivos, de con-•	
senso, na busca constante do aprimoramento dos atendimentos oferecidos 

à população.  

As conferências de saúde são reuniões destinadas a discutir e propor es-•	
tratégias para a formulação das políticas de saúde do SUS. 

O conselheiro de saúde é responsável por apresentar propostas para a •	
melhoria dos serviços, fiscalizar as ações em andamento e as despesas 

feitas na saúde pelo gestor.
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Informação sobre a próxima aula 

Na próxima aula, estudaremos sobre a ética e a racionalidade na gestão da 

saúde. Você sabe o que e ética? Racionalidade? Prepare-se para uma boa 

discussão sobre estes temas tão importantes, não só na administração dos 

recursos da saúde, mas para todo convívio social. Até mais!

Respostas das atividades

Atividade 1

É importante porque, por meio das Conferências e dos Conselhos de Saúde, 

a população sugere ações de saúde e ampliação das ações já existentes, de 

acordo com a necessidade local, além de ser um exercício de cidadania ao 

poder opinar, fiscalizar e acompanhar a execução das ações de saúde reali-

zadas pelos gestores públicos.

Atividade 2

Sequência da numeração:

(2) Órgão colegiado, existente nos níveis municipal, estadual e federal, de 

caráter permanente e deliberativo, constituído paritariamente por toda 

sociedade.

(4) Responsável por apresentar propostas de melhorias dos serviços de saú-

de e fiscalizar as ações em andamento. 

(1) Reuniões que acontecem, a cada quatro anos, promovidas nos níveis mu-

nicipal, estadual e federal, com representação de vários segmentos da 

sociedade. Nas reuniões são propostas diretrizes, é feita a avaliação da 

situação da saúde e são apontadas as prioridades em saúde. É também 

um ato de conferir a execução do que foi aprovado anteriormente.

(3) É onde os usuários acompanham e fiscalizam a execução da política de 

saúde e participam da formulação de ações para efetivação do Sistema 

Único de Saúde - SUS.
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Atividade 3

O desafio está na conscientização da população de que ela necessita ampliar 

seus conhecimentos político, ético, teórico, para que sejam capazes de redi-

mensionar as práticas coletivas, valorizando o cotidiano, atento às necessi-

dades da população em prejuízo dos interesses individuais. 
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