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Descrição da experiência - resumo do projeto

Apresentação/Introdução:

O Sistema Único de Saúde (SUS) nasceu a partir da mobilização de diversos setores da

sociedade, compostos por movimentos populares, trabalhadores da saúde, gestores e

instituições de ensino superior. A oportunidade histórica de convergência política inseriu na

Constituição Federal de 1988 o capítulo da saúde, criando um sistema universal e que se

caracteriza pela democracia participativa.

Essa concepção defende a participação da comunidade como um princípio e uma condição

imprescindível para o funcionamento do sistema de saúde. Esse princípio destaca-se por

garantir que a população participará do processo de formulação e controle das políticas

públicas da saúde. Nesse contexto, um dos principais instrumentos de gestão é o Plano

Municipal de Saúde, que se constitui como uma ferramenta para a consolidação do

planejamento e que deve representar o compromisso da gestão com os usuários. Contudo, é

preocupante a dificuldade que os municípios enfrentam na construção de um Plano Municipal

de Saúde congruente às reais necessidades situacionais locais.

A partir dessa motivação, o município de Serra Caiada/RN propôs a elaboração participativa

do Plano Municipal de Saúde 2022-2025. O processo deu-se no próprio município, no ano de

2021, e teve como público alvo os conselheiros e profissionais de saúde, além da população

em geral.

Objetivos

Estimular a participação e o controle social nos processos relacionados à gestão local do

Sistema Único de Saúde no município de Serra Caiada/RN e elaborar o Plano Municipal de

Saúde 2022-2025 sob uma ótica participativa, buscando o alinhamento com os reais anseios

e necessidades inerentes ao território do município.

Metodologia



A gestão municipal optou por implementar a proposta por meio de três etapas, nesta ordem:

sensibilização do Conselho Municipal de Saúde; reuniões focais com os diversos setores da

sociedade; consolidação e elaboração do Plano Municipal de Saúde. Nessa perspectiva, em

uma reunião, realizada em agosto de 2021 com Conselho Municipal de Saúde, foi feito uma

explanação sobre o que é o Plano Municipal, como deveria ser construído e sobre a

importância da participação dos conselheiros na construção desse instrumento. Então, durante

o mês de setembro de 2021, foram realizadas 04 reuniões focais no município, sendo 02 na

Zona Rural e 02 na Zona Urbana. Nessas reuniões, participaram alguns conselheiros de

saúde, a população em geral, os profissionais de saúde e a gestão em saúde do município.

Os pontos discutidos nos grupos focais foram abordados por meio de uma linguagem simples,

evitando jargões. Na oportunidade, foram debatidos os seguintes aspectos: estrutura do

Sistema de Saúde municipal e regional; redes de atenção à saúde, condições sociosanitárias,

fluxo de acesso, recursos financeiros, educação permanente, gestão do trabalho, ciência e

tecnologia, gestão em saúde e participação social.

Após a ampla discussão e coleta dos consensos, realizou-se um consolidado de objetivos, no

qual se buscou contemplar tudo que é exigido no Plano Municipal e os aspectos mais

relevantes emergentes da população, colocando a participação social como coautores e parte

daquela elaboração.

Resultados

Durante esse processo, a gestão ouviu muitos comentários positivos em relação à proposta,

haja vista que o Conselho Municipal de Saúde, a população e os profissionais de saúde,

nunca haviam participado de momento semelhante, pois os instrumentos anteriores eram

elaborados sob portas fechadas, muitas vezes por pessoas que não conheciam a realidade

do município, apenas para cumprimento da lei e para garantia de recursos financeiros. Em

relação à população, muitos sequer sabiam que poderiam participar dessas discussões e se

sentiram importantes por estarem contribuindo para algo tão grandioso para o município. As

fragilidades levantadas foram colocadas no Plano Municipal de Saúde e firmado

compromisso pela gestão que as necessidades expostas serão atendidas no decorrer dos

anos vigentes. O Plano Municipal de Saúde foi finalizado em Setembro/Outubro de 2021,

aprovado pelo Conselho de Saúde em Outubro de 2021, apresentando em audiência pública

na Câmara Municipal de Vereadores e finalizado no DIGISUS em Novembro de 2021. Serra

Caiada foi o primeiro município da V URSAP a elaborar e alimentar no sistema DIGISUS o

PMS 2022-2025. Já estamos colhendo bons resultados nos primeiros meses do ano de 2022,

com a execução de algumas metas propostas no PMS, como por exemplo, a implantação

dos Conselhos Locais de Saúde em cada UBS, um espaço de discussão entre profissionais

de saúde e usuários do nosso Sistema Único de Saúde no próprio território.

Conclusões



Percebemos que ao incluir a participação social nesse processo de

elaboração/acompanhamento dos instrumentos de gestão, mais precisamente do Plano

Municipal de Saúde, deu-se notoriedade para o importante papel do controle social na gestão

do Sistema Único de Saúde, assim como, para a necessidade de entendimento sobre a

finalidade do planejamento para a construção de um sistema mais equânime e justo. É

preciso que os municípios implementem o controle social e a gestão participativa na rotina

dos serviços e que a sociedade civil ocupe de modo pleno e efetivo esses diversos espaços

de participação social.

Palavras-Chave

Controle Social. Políticas Públicas.
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