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Resumo: O presente projeto propõe avaliar se as políticas públicas implantadas no 

Brasil atendem as reais necessidades da população para que o direito humano à 

saúde seja cumprido. A proposta inicial é estudar a questão dos direitos humanos a 

saúde por meio da análise Lei Federal nº 8.142/90, e entrevistas com os membros 

do Conselho Municipal de Saúde de uma cidade do interior Paulista. A partir dos 

resultados obtidos, tem-se objetivo visibilizar esta temática com o intuito de 

desestabilizar e, posteriormente, contribuir na transformação da realidade, a partir da 

teoria crítica de diretos humanos de Herrera Flores. 

Introdução: As políticas públicas são criadas para atender os direitos dos cidadãos. 

Grupos de indivíduos não se constituem apenas para a defesa de seus interesses, 

mas para a defesa e ou ampliação de seus direitos, bem como para a conquista de 

novos direitos até então inexistentes.  A partir do processo de redemocratização e da 

Constituição Federal de 1988, há a configuração de instâncias formais de 

participação da sociedade civil na formulação e monitoramento de políticas públicas. 

A participação da sociedade na formulação, acompanhamento e avaliação das 

políticas públicas em alguns casos é assegurada na própria lei que as institui. Com o 

SUS, a saúde emerge como questão de cidadania e a participação política como 

condição de seu exercício; perspectiva assegurada no princípio constitucional de 

“participação da comunidade” e na Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 

1990, que estabelece os Conselhos e as Conferências de Saúde como espaços de 

representação institucional e participação popular (GUIZARDI & PINHEIRO, 2006). 

 Nessa perspectiva, é possível entender a participação popular como decorrente da 

participação efetiva da população organizada. A participação somente é efetiva 

quando pretende ou consegue modificar o orçamento e investimentos estatais, de 

modo a oferecer os serviços básicos de qualidade para a população (VALLA, 1992). 

Assim, mesmo que nos textos legais esteja garantida a participação da população, 

denominada controle social, através da integração em órgãos colegiados 

deliberativos, como os Conselhos de Saúde, ou de outros espaços 

institucionalizados, como as Conferencias de Saúde, ainda falta muito para uma 

prática participativa eficiente, comprometida e isenta (VÁZQUEZ et al, 2003). 

 Assim, acreditamos que estamos no tempo rever e discutir e as políticas publicas da 

saúde, mais profundamente os Conselhos de Saúde, considerando que o controle 

social pela população, desenvolvido mais especificamente pelos Conselhos 

Municipais de Saúde, é fundamental para a consolidação da reorientação do modelo 



de atenção com enfoque na Atenção Básica consoante às necessidades de saúde e 

aos direitos humanos  

OBJETIVOS 

GERAIS: O presente projeto propõe analisar a Lei Federal nº 8.142/90, quanto à 

participação e controle social com vistas aos direitos humanos à saúde.   

ESPECÍFICOS 

a) Conhecer e descrever como se da o processo de participação e 

controle social do Conselho Municipal de Saúde de uma cidade do 

interior paulista. 

b) Identificar e caracterizar a composição e organização social deste 

Conselho. 

c) Identificar as limitações/dificuldades que os conselheiros encontram 

para exercer suas funções. 

METODOLOGIA: Os dados obtidos serão analisados qualitativamente a partir do 

elemento narrativa da metodologia relacional do diamante ético idealizado por 

Joaquín Herrera Flores (Herrera Flores, 2009).      

Entrevista: Participarão da amostragem todos os membros do Conselho Municipal 

de Saúde, de uma cidade do interior paulista. Os sujeitos da pesquisa serão 

entrevistados pelo próprio pesquisador. A entrevista abordara os seguintes itens 

relacionados ao conselho: funcionamento do conselho, nível de participação, 

freqüência de participação nas reuniões do conselho, o papel do conselho municipal, 

formas do controle social e a atribuição do conselho. As entrevistas serão gravadas 

e transcritas para uma posterior análise qualitativa, respeitando as respostas dadas 

pelos participantes. Será solicitado o Consentimento Autorizado para todos os 

participantes da pesquisa segundo normas do Comitê de Ética em Pesquisa. Os 

participantes terão a garantia da confidencialidade da mesma preservada. 

Analise documental: Também será feito uma análise qualitativa dos documentos 

onde estão relatadas as políticas públicas de saúde planejadas para o Estado 

brasileiro a partir da Constituição de 1988, Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro 

de 1990. Neste estudo, estaremos avaliando se as políticas planejadas foram 

efetivadas para o exercício do direito humano à saúde. Após a leitura dos 

documentos, escolher-se-á alguns tópicos mais representativos do objetivo do 

estudo, com relação aos aspectos essenciais para cumprimento do direito humano à 

saúde. 



DESENVOLVIMENTO: Será desenvolvido através de análises qualitativa a partir do 

elemento narrativa da metodologia relacional do diamante ético idealizado por 

Joaquín Herrera Flores (Herrera Flores, 2009), visando a percepção e participação 

dos conselheiros de saúde. A vigência estende-se de Agosto de 2014 à Julho de 

2015. 

RESULTADOS PRELIMINARES:  

Esperamos conhecer, descrever e analisar a participação e o controle social no 

Conselho Municipal de Saúde, com base no estudo dos atores envolvidos e na 

analise dos documentos do Conselho a luz do diamante ético idealizado por Joaquín 

Herrera Flores. 
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