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Os Conselhos de Saúde de Porto Alegre necessitam de pessoas qualificadas e capacitadas para representar 

as entidades governamentais, os prestadores de serviço, os trabalhadores da saúde e os usuários do Sistema Único de 

Saúde (SUS). Para que estes indivíduos exerçam suas funções de maneira adequada e atualizada às demandas 

vigentes, propõe-se um Projeto de Capacitação para conselheiros de Saúde, que visa aumentar o comprometimento e 

conhecimento relacionado ao controle e participação social. Tem-se por objetivo revisar publicações relativas aos 

temas Controle social e Capacitação de conselheiros de saúde, bem como atas de reuniões a fim de ampliar os 

conhecimentos do grupo, tornando-o mais qualificado para elaboração da proposta de capacitação. A partir desta 

abordagem inicial, apresentar um questionário aos conselheiros de saúde efetivos no período da capacitação para 

identificar as necessidades e possíveis contribuições neste âmbito. A base de dados Scielo foi referência para revisão 

bibliográfica e utilizou-se “controle social” como palavra-chave, filtrando artigos publicados no Brasil, em 

Português, entre os anos de 2010 e 2014. Inicialmente, obteve-se como resultado 288 (duzentos e oitenta e oito) 

publicações que foram submetidas a critérios de inclusão, sendo eles: abordar o controle social nos Conselhos de 

Saúde; apontar as competências e exercício das funções dos conselheiros de saúde; e/ou referir-se a projetos de 

educação permanente no SUS. Após leitura dos artigos, verificou-se que 35 (trinta e cinco) enquadraram-se nos 

interesses do presente estudo. Além disso, efetivou-se a participação em reuniões ordinárias e revisão de atas do 

Conselho Municipal de Saúde (CMS), em Porto Alegre, para observar aspectos relevantes como rotina, demanda e 

ações que podem interferir na futura capacitação. A participação em reuniões com os coordenadores e assessores 

dos conselhos municipal e distrital Glória/Cruzeiro/Cristal permitiu a discussão de procedimentos e estratégias para 

a construção de uma metodologia de trabalho com os conselheiros. Foi possível perceber a necessidade de ampliar a 

análise desta intervenção, sendo assim, propôs-se o desenvolvimento de uma proposta metodológica de intervenção 

com os usuários para atuarem como futuros conselheiros. Além disso, faz-se importante identificar a relevância da 

representação popular neste âmbito e o posicionamento dos Conselhos de Saúde diante das demandas da população, 

bem como refletir sobre a importância dos projetos de educação permanente no Sistema Único de Saúde (SUS). A 

proposta de capacitação, quando finalizada, será encaminhada e apresentada para o conselho, estando sujeita a 

adaptações, e a revisão bibliográfica será encaminhada para publicação. De acordo com o projeto apresentado, 

pretende-se organizar a intervenção nos Conselhos de Saúde que agregará um diferencial aos representantes, 

contribuindo significativamente no desempenho de suas funções. Com relação à formação de estudantes, a atividade 

permite a integração de ações de ensino, pesquisa e extensão e favorece a compreensão acerca do funcionamento do 

Sistema Único de Saúde (SUS), e reflexões sobre a importância da qualificação dos representantes. A partir da 

inserção de alunos da área da saúde no âmbito de representações sociais pode-se influenciar de forma positiva a 

formação dos mesmos ao estimular o senso crítico e a participação popular.  
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