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JUSTIFICATIVA/RELEVÂNCIA 

• O interesse para desenvolver este estudo advém do 

desenvolvimento das ações do Programa de Educação 

pelo Trabalho para a Saúde - PET Saúde GraduaSUS, 

que tem por finalidade  fortalecer a relação entre o 

ensino, serviço e comunidade. 

 

• A importância desta temática é fortalecer a participação 

popular e o controle social dos usuários na experiência 

de implantação dos CLSs em Unidade de Saúde da 

Família, no município Crato-CE, apoiada pelos 

profissionais de saúde, gestores e conselheiros. 
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Objetivo Geral: 

Sensibilizar a comunidade, os profissionais de saúde e gestores 

sobre a importância da institucionalização dos Conselhos Local de 

Saúde em Estratégias da Saúde da Família. 

 

Objetivos específicos 

• Realizar oficinas para sensibilizar os Conselheiros Municipais de Saúde, 
comunidade e os profissionais quanto à importância do CLS.  

• Realizar oficina para multiplicadores do controle social no conselho local 

• Descrever qual o conhecimento dos participantes quando ao diagnóstico da 

saúde na área adstrita. 

• Reconhecer qual o papel do conselheiro de saúde antes da implantação dos 
conselhos locais 

• Identificar as propostas de iniciativa popular/ ações deliberadas ou em 
andamento pelos CLS. 

 

OBJETIVO 



• Reunião com  os preceptores 

para alinhar a forma de 

abordagem aos demais 

profissionais de saúde da 

UBS e líderes comunitários 

• Reunião com os profissionais 

da     UBS, para  esclarecer 

sobre o projeto proposto 

  Ações programadas/realizadas 

 
Apresentação do projeto de 

implantação do CLS -  ao 

secretário municipal de saúde 
e aos membros do CMS 

Primeira 

etapa: 

Segunda 

etapa: 

ETAPAS DO PROCESSO DE INTERVENÇÃO  
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Abordagem aos lideres e 

entidades na comunidade 

 

 

 

 

 

  
Quarta 

etapa: 

Identificação dos lideres 

da comunidade e das 

instituições/entidades de 

usuários da área de 

abrangência da UBS por 

meio da técnica do 

snowball. 

Terceira 

etapa: 
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ETAPAS DO PROCESSO DE INTERVENÇÃO  



ETAPAS DO PROCESSO DE INTERVENÇÃO  

 

 

 

 

 

  

• Rodas de conversa com os 

lideres e instituições sobre o 

CLS.  

• Oficina para sensibilização 

dos participantes sobre a 

importância do CLS para o 

fortalecimento do controle 

social. 

• Círculos de cultura 

Quinta 

etapa: 
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ETAPAS DO PROCESSO DE INTERVENÇÃO  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

• Regulamentação do CLS 

• Planejamento eleitoral do CLS:  

 Formar uma comissão eleitoral  

 Publicar o edital de convocação da 

eleição do CLS 

 Realização de inscrição das 

entidades da comunidade 

candidatas  

 Organização e a realização da 

eleição  

 Definir a comissão provisória 

eleitoral e o cronograma. 

 

 

 

Sexta 

etapa: 
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Ações Programadas 

Divulgação dos membros e 

atividades do CLS 

Sétima 

etapa: 



Monitorar e Avaliar as 

atividades desenvolvidas pelo 

CLS - caberá aos profissional 

de saúde e membro do PET 

Saúde- GraduaSUS planejar, 

acompanhar e participar das 

reuniões do CLS para discutir 

os problemas e resolução da 

saúde em sua comunidade. 

 

 

 

 

 

  

Oitava 

etapa: 
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Ações programadas/ 

monitoramento 

ETAPAS DO PROCESSO DE INTERVENÇÃO  



I Fórum para Institucionalização dos  

Conselhos Locais de Saúde 
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RESULTADOS ALCANÇADOS: 

• Senso de pertença dos membros da 

comunidade ao CLS 

 

• Organização da comunidade 

 

•  Atendimento das demandas de saúde 

expressas nas oficinas 

 

•  A menção sobre a empolgação com o 

sucesso da experiência comunitária 

exitosa apresentada no fórum, no âmbito 

da resolutividade no atendimento das 

necessidades de saúde influenciada por 

um CLS 
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RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

• Disponibilidade em continuar o processo 

de implantação do CLS. 

 

• Possibilitação de uma disputa mais 

democrática na próxima Conferência 

Municipal de Saúde às cadeiras do 

Conselho de Saúde Municipal 

 

•  A menção sobre articular o CLS de cada 

comunidade ao CMS.  

 

• Total abertura do Conselho Municipal à 

comunicação continuada com o PET 

SAÚDE- GraduaSUS para seguimento dos 

trâmites à instituição de lei municipal de 

criação dos CL 

 



RESULTADOS ALCANÇADOS: 

 
• A ciência sobre o SUS não só como 

rede de atenção mas como Sistema que 

inclui ações de vigilância sanitária e 

epidemiológica 

• A Gestão elogiou a  “experiência-piloto”  

• Apoio da gestão para todo o processo 

de formação e criação dos CLS 

• Foi deliberada uma data para uma 

reunião entre os membros do CMS e 

representantes do fórum, para 

conhecimento do amparo legal já 

instituído e a ser executado no 

município para criação dos CLS. 
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CONCLUSÃO 

• Quadrilátero da formação 

• Diálogo entre pares 

• Empoderamento sobre a política do SUS 

• Protagonismo do usuário 

• Motivação dos atores 

 

 



 

 

PEDRAS NO CAMINHO?  

GUARDO TODAS. 

UM DIA VOU CONSTRUIR UM CASTELO! 

 

 

Fernando Pessoa 



Obrigada! 

ducielepinheiro@yahoo.com.br 

edilma.rocha@yahoo.com.br 

asdspp@ig.com.br 
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