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Resumo: O presente estudo buscou levantar a participação da sociedade no Conselho 
Municipal de Londrina (CMSL). Foi realizado com 154 participantes da 13ª Conferência 
Municipal de Saúde de Londrina em 2015. Foram aplicados questionários com perguntas 
abertas e fechadas. Os dados revelaram predominância de mulheres neste espaço, a faixa 
etária centra-se em pessoas dos 50 a 70 anos, o que revela um envelhecimento dos 
participantes. Foi identificada baixa participação, e as razões atribuídas estão relacionadas 
ao horário vespertino das reuniões, à dificuldade de conciliar o trabalho à atividade e ao 
descrédito no papel do Conselho e do Estado na política de saúde. 
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Abstract: The present study sought to raise the participation of society in the Municipal 
Council of Londrina (CMSL). It was carried out with 154 participants of the 13th Municipal 
Health Conference of Londrina in 2015. Questionnaires with open and closed questions were 
applied. The data revealed a predominance of women in this space, the age group focuses 
on people from 50 to 70 years, which reveals an aging of the participants. Low participation 
was identified, and the reasons given are related to the evening hours of meetings, the 
difficulty of reconciling work and activity and discrediting the role of the Council and the State 
in health policy. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Constituição Federal de 1988 definiu o Brasil como um Estado Democrático de 

Direito, criando um novo modelo de gestão pública, o qual garante a participação popular  

nos processos de decisão e implementação das políticas sociais.  
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No contexto da saúde, a participação social é estabelecida e regulada pela Lei 

8142/90. A partir da criação de Conselhos de Saúde e Conferências de Saúde, nas três 

esferas de governo, buscou-se que os atores sociais historicamente excluídos dos 

processos decisórios pudessem participar desses espaços. Nesse sentido, a proposta de 

participação se torna uma forma de articular a luta dentro das organizações de saúde. “A 

participação passa a ter o sentido explícito de luta e contestação” e desloca-se da dimensão 

técnica para a dimensão política (CARVALHO, 1995, p. 23).  

 

2. A ORGANIZAÇÃO POPULAR EM LONDRINA 

No início da década de 1970, a adoção de novas concepções de saúde impactou 

positivamente na organização popular e serviu de base para o controle social. De acordo 

com Gil, Martin e Gutierrez (2001, p. 63), “As décadas de 1970 e 1980 foram marcadas por 

grandes mobilizações e debates em torno da saúde”. A conjuntura social, aliada à 

implantação do curso de Medicina Geral e Saúde Comunitária do Centro de Ciências da 

Saúde da UEL, a exemplo de outras universidades do país, contribuiu na difusão de novas 

concepções de assistência à saúde. 

A implantação das Ações Integradas em Saúde (AIS), iniciada no Paraná em 1985 e 

concluída em 1986, impulsionou a ampliação das ações em saúde no Estado, visto que os 

municípios passaram a receber repasses financeiros para o pagamento das ações na rede 

básica ambulatorial, contratação de recursos humanos e articulação dos serviços 

(ALMEIDA, 2013).  

Paralelamente,  havia um incentivo à organização popular, expressa na diretriz das 

AISs no  que tratava da Participação Comunitária nos níveis de decisão e controle social. 

Esse movimento de intensa participação desencadeado no estado do Paraná, resultado de 

vários Encontros Populares de Saúde tanto no nível Municipal como Regional, refletiu na 

expressiva organização da população nas pré-conferências de saúde, “levando o Estado do 

Paraná a participar com a maior delegação na VIII Conferência Nacional de Saúde em 1986” 

(CORDONI JUNIOR, 1989 apud GIL; MARTIN; GUTIERREZ, 2001, p. 77). 

Com a aprovação do SUS em 1988, como resultado de um importante processo 

político e social de luta democrática no Brasil, o engajamento de várias lideranças locais e 

estaduais assume importantes contornos na reorganização do sistema e na mobilização 

para a aprovação da Lei Orgânica da Saúde, aprovada em 1990 e Lei 8.142/90 que institui a 

participação social  (ALMEIDA, 2013). 
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Nesse mesmo período, em Londrina, várias lideranças acadêmicas e políticas se 

projetaram no âmbito estadual e nacional. A organização das bases para ações do sistema 

de saúde envolveu a participação popular e contribuiu para a criação do Conselho Municipal 

de Saúde no município de Londrina, por meio da Lei nº 4.911, de 27 de dezembro de 1991 

(LONDRINA, 1991b), e da Lei 4.897, de 17 de dezembro de 1991 (LONDRINA, 1991a), que 

instituiu o Fundo Municipal de Saúde. A instituição do CMSL foi um importante passo no 

processo de municipalização e de regulamentação da participação da comunidade no 

controle social da saúde. Até os anos 2000, o Conselho contava com um número expressivo 

de pessoas nas plenárias. Entretanto, no período de 2004 a 2008 identificaram-se  

dificuldades relacionadas à gestão municipal de saúde, devido ao descompromisso dos 

técnicos e dirigentes com o trabalho em rede, e perda progressiva da qualidade do trabalho 

e na instância do CMSL (ALMEIDA, 2013). 

A gestão seguinte, entre 2009 e 2012,  foi marcada pela corrupção, que 

comprometeu o desenvolvimento das ações e serviços de saúde. Somente nesse período 

de quatro anos, houve seis trocas de comando na secretaria municipal de saúde. Esse 

impacto negativo foi relatado por Brizola (2010, p. 58) ao referir que as “sucessivas trocas 

dos titulares da gestão local do SUS” ocasionaram interrupção nos contratos existentes, o 

que pode ser um indicativo de piora da atenção à saúde também no nível secundário e 

terciário. 

Diante dessas situações, a credibilidade tanto das ações do Estado, nesse caso 

representado pelo gestor municipal, como do próprio Conselho, que tem como uma das 

funções a fiscalização das ações do Estado, ficou comprometida.  

Com base na experiência empírica, a partir de 2012 houve uma diminuição 

considerável da participação social popular nas reuniões do Conselho Municipal de Saúde 

de Londrina,  e essa diminuição da participação social da sociedade londrinense nas 

discussões da política de saúde reduzem o poder de pressão, especialmente, dos usuários 

na defesa de seus direitos. 

 

3. DA CONFERÊNCIA AO CONSELHO: QUEM PARTICIPA?  

 As Conferências são mecanismos de participação social nas políticas públicas, e 

espera-se que os participantes contribuam para a criação de pautas políticas e de uma 

agenda de prioridades que irão influenciar a política pública da área correspondente, neste 

caso a saúde. Partindo dessa premissa, foi realizado um estudo com os participantes da 13ª 

Conferência Municipal de Saúde que ocorreu  nos dias 19, 20 e 21/06/2015. No primeiro dia 

da Conferência foi proposto o preenhimento do questionário que contemplava questões 



Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

 

4 

abertas e fechadas acerca da participação popular  nas reuniões do Conselho Municipal. 

 O evento teve 300 delegados inscritos e eleitos nas pré-conferências realizadas 

pelos respectivos segmentos, sendo: 150 delegados usuários; 75 delegados trabalhadores 

de saúde, 34 delegados prestadores de saúde e 33 delegados gestores em saúde. Destes, 

154 responderam o questionário, conforme dados apresentados no Gráfico 1. 

 

3.1 Perfil de Participantes: Faixa Etária 

 

Gráfico 1: Perfil dos participantes da 13ª Conferência – Faixa Etária 

 

O Gráfico 1 demonstra que a maioria dos participantes possui idade entre 50 e 59 

anos, sendo expressiva a quantidade de usuários com idade maior que 50 anos. Dos 73 

usuários que responderam o questionário, 46 situam-se na faixa etária entre 50 e 69 anos, 

seguidos por pessoas que possuem idade entre 40 e 49 anos. Não houve nenhum 

questionário respondido por participantes com idade inferior a 20 anos e um percentual 

pequeno de participação da população com idade entre 20 e 29 anos. Isto evidencia a falta 

de renovação ou surgimento de novos  sujeitos engajados nos movimentos e entidades 

sociais, evidenciando um envelhecimento das pessoas que ocupam esses espaços. Esse é 

um dado significativo que vai na contramão do percentual populacional de Londrina, cuja 

maior proporção encontra-se na faixa etária de 15 a 19 anos (IBGE, 2010). 
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Se, por um lado, isso revela a ausência de renovação de novas lideranças nesses 

espaços  de participação social, por outro, constata-se a permanência daqueles que 

participaram dos espaços de organização de serviços de saúde ocorridos nas décadas de 

1980 e 1990 em Londrina.  

 

3.2 Participação nas Reuniões do Conselho de Saúde 

No que se refere à participação nas reuniões do CMS, conforme tabela a seguir, 93 

dos 154 participantes da pesquisa comparecem às reuniões e 61 referem não participar. 

Ressalta-se que dentre os presentes encontram-se também conselheiros. 

 

Tabela 1: Acompanha ou não as reuniões. 

 

Das 93 pessoas que relataram acompanhar as reuniões do CMS, identifica-se que a 

maioria, 45 participantes, é de usuários, em seguida vêm os trabalhadores, com 26, os 

prestadores, com 14, e os gestores com 8. O fato de a maioria de participantes ser de 

usuários é devido a esses ocuparem 50% do total de cadeiras no Conselho, e a outra 

metade ser dividida entre os demais segmentos.  

 

3.3.1 Não acompanham as reuniões 

Conforme Gráfico 2, as pessoas que referiram não acompanhar as reuniões do  

Conselho ficaram assim distribuídas: 34% de trabalhadores, 33% de prestadores,  26% de 

usuários e 7% de gestores, totalizando 61 respostas.  

 

 

GESTOR PRESTADOR TRABALHADOR USUÁRIO TOTAL

8 14 26 45 93

4 20 21 16 61

 Acompanha as reuniões 

do CMS
 Não acompanha as 
reuniões do CMS
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Gráfico 2: Não acompanha as reuniões do CMS 

 

3.3.2. Razões da não participação 

 

Gráfico 3: Razões da não participação nas reuniões do CMS 

 

 Os dados apresentados no Gráfico 3 apontam que a não participação ocorre 

principalmente pelo horário da reunião, que, desde 2012, acontece no período vespertino, o 

que impossibilita conciliar o trabalho com as atividades do Conselho (NARCISO, 2016). 
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Essas duas causas totalizaram 45% das respostas referentes às razões da não participação 

e evidenciam a necessidade de mudanças nesse quesito.  

 Outro dado relevante relaciona-se ao  desconhecimento dessas reuniões, apontado 

por  21%,  ainda pouco publicizadas nos espaços públicos. Aparece como outro fator,  

apontado por 8%,  a falta de interesse de alguns conselheiros e da população sobre o papel 

do Conselho, e até mesmo a sua desqualificação como instância de representação e 

deliberação. Destaca-se que a percepção desse desânimo, acompanhado de certo 

ceticismo em relação ao CMSL, foi um dos fatores importantes que impulsionaram este 

estudo, o que vem corroborar com a percepção empírica. 

Ainda neste aspecto, foi oportunizado aos participantes deste estudo, a partir de 

suas percepções, apontar sugestões para ampliar a participação nas reuniões do Conselho, 

conforme se vê a seguir. Optou-se por mostrar em separado, por segmento (usuário, 

trabalhador, prestador e gestor). 

 

USUÁRIO 

1 “Maior divulgação: plenárias regionalizadas, reunião noturna, curso de capacitação 

para população interessada” (3) 

2 “Palestras em Salas de Esperas das UBS, Hospitais, salas de aula, nos bairros 

sobre a importância da participação da população no Conselho” (4) 

3 “Cobrar dos Conselhos Locais de Saúde e dos Conselhos Regionais” (2) 

4 “Conscientização da população do que o Conselho e a força que o mesmo tem” (4) 

5 “Fazer uma cartilha simples e de fácil acesso sobre o que cobrar e como, para ser 

distribuída nas UBS para que todos os usuários conheçam seus direitos” (4) 

6 “Abrir mais o CMS para o usuário e sendo muito menos político-partidário” 

7 “Falta divulgação das reuniões para o público” em diferentes mídias (34)  

Quadro 1 - Sugestões para ampliar a participação da população no CMS 

 

Do Quadro 1, além do que já foi apontado, merece destaque o grande número de 

pessoas que expressaram a necessidade de uma maior divulgação da importância do 

Conselho e das plenárias que acontecem. De um total de 62  sugestões, 34 delas 

apontaram que a ampliação da participação popular ocorreria se houvesse uma maior 

divulgação das datas e locais das reuniões do Conselho. 
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TRABALHADOR 

1 “Deveriam ocorrer reuniões com os diretores/ gestores nas UBS 

2 Investimento no Conselho, valorização por parte de executivo e legislativo 

3 Ativar Conselhos Locais de Saúde (4), educação permanente em saúde coletiva 

4 Horários compatíveis para a participação da população 

5 O Conselho ser mais resolutivo 

6 Liberar o trabalhador  

7 Democratizar e ter mais participação nas ações do Conselho 

8 Divulgar na imprensa, se possível no programa Plug (29)  

Quadro 2-  Sugestões para ampliar a participação da população no CMS 

 

A proposta de ampliar a divulgação também se repete. De um total de 39 sugestões,  

29 delas se referiram à necessidade de ações para ampliação da divulgação. Também foi 

sugerida a ativação dos Conselhos Locais de Sáude, instância existente nos territórios dos 

usuários que teve um papel importante nas décadas de 1990 e 2000 (SANTOS, 2000).   

 

PRESTADOR 

1 "Resolução de Propostas” “Publicizar os resultados” 

2 “Informar a respeito de deveres e direitos da população  relação à saúde” (2) 

3 “O Conselho ser respeitado... é visto pelo Estado como mero expectador” 

4 “Melhorar a representação de alguns segmentos que usam o conselho de forma 

eleitoreira” (3) 

5 Divulgação do papel, das reuniões  da importância do Conselho (14) .  

Quadro 3 - Sugestões para ampliar a participação da população no CMS 

 

Além das propostas de ampliar a divulgação, que também foram significativas, 

considerando que das 23 respostas, 14 se relacionavam à questão, chamou-nos  a atenção 
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também a proposta de “melhorar a representação” em virtude de desvios de função de 

alguns conselheiro que se vale da função para favorecimento pessoal conforme já apontado 

no estudo de Narciso (2016). 

 

GESTOR 

1 “Reuniões territoriais em horário compatível e ampla divulgação” (5) 

2 “Melhor informação, publicar no site da prefeitura” (2) 

3 “Fortalecer os Conselhos Locais de Saúde” (3) 

4 “Controle Social para melhoria de todos e não em benefício dos conselheiros” 

Quadro 4 -  Sugestões para ampliar a participação da população no CMS 

 

Quanto ao segmento de gestores, foram apontadas 11 sugestões no total. Destas, 5 

propostas se referiam à ampliação da divulgação e descentralização das reuniões, assim 

como o fortalecimento dos Conselhos Locais. 

 

4. CONCLUSÃO 

Este estudo corrobora os dados empíricos identificados desde 2012 referentes à  

diminuição da participação dos usuários e trabalhadores da saúde no espaço do Conselho 

Municipal de Saúde. As razões apontadas evidenciaram a necessidade da retomada das 

reuniões no período noturno e maior divulgação das datas das plenárias nos diferentes 

espaços e mídias com vistas a atingir um número maior de pessoas e, consequentemente, 

obter um maior poder de pressão.  

Essa ampliação da participação direta teve sua origem na criação do Sistema Único 

de Saúde e consitui-se um dos instrumentos para o  fortalecimento do contole social, em 

defesa do  interesse coletivo. 
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