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--Planejamento ParticipativoPlanejamento Participativo
e e 

--Conselho Local de SaConselho Local de Saúúdede



ConstruConstruçção dos saberes ão dos saberes 
compartilhadoscompartilhados

��Reconstruir e ressignificar a Reconstruir e ressignificar a 
partir do ato compartilhado da partir do ato compartilhado da 

compreensãocompreensão



��Epidemiologia na ConstruEpidemiologia na Construçção da Saão da Saúúde para Todos: de para Todos: 
MMéétodos para um Mundo em Transformatodos para um Mundo em Transformaçção.ão.

Metodologias participativas para Metodologias participativas para 
conhecer a realidade de um conhecer a realidade de um 

territterritóório na APS:rio na APS:

MAPA FALANTEMAPA FALANTE
ESTIMATIVA RESTIMATIVA RÁÁPIDAPIDA



COMO CONSTRUIR UMA COMO CONSTRUIR UMA 

COMPREENSÃO CONJUNTA DO COMPREENSÃO CONJUNTA DO 

LOCAL/DO COTIDIANO?LOCAL/DO COTIDIANO?



US JARDIM ITU - CONSELHO LOCAL DE SAÚDE - AMBAJAI



Qual o sentido de planejar as Qual o sentido de planejar as 
aaçções de saões de saúúde ?de ?

��Por que planejamento participativo?Por que planejamento participativo?

��Legitimar ou criar?Legitimar ou criar?



O Planejamento Participativo trabalha com:O Planejamento Participativo trabalha com:

��DescriDescriçção e Anão e Anááliselise dos problemasdos problemas

��IdentificaIdentificaçção dos atores para enfrentamento de ão dos atores para enfrentamento de 
problemasproblemas

��SeleSeleçção das aão das açções para enfrentões para enfrentáá--los, com los, com 
fundamentafundamentaçção de sua necessidade e precisão dos ão de sua necessidade e precisão dos 

recursos recursos 

��Tentativa de identificaTentativa de identificaçção de obstão de obstááculos que culos que 
podem afetar a validade ou eficpodem afetar a validade ou eficáácia do plano cia do plano 



MAPA FALANTEMAPA FALANTE
E O E O 
PLANEJAMENTO PLANEJAMENTO 
PARTICIPATIVOPARTICIPATIVO



LISTA DE PROBLEMASLISTA DE PROBLEMAS
��LixoLixo

��Moradores de ruaMoradores de rua
��SaSaúúde mentalde mental

��DrogasDrogas
��FamFamíílialia
��OutrosOutros

��SeguranSegurançça/ insegurana/ inseguranççaa
��Infraestrutura do bairroInfraestrutura do bairro

��IluminaIluminaçção pão púúblicablica
��Violência intrafamiliarViolência intrafamiliar

��AcessibilidadeAcessibilidade
��33°° idadeidade



HistHistóória da Comunidaderia da Comunidade

O TerritO Territóório Hojerio Hoje

A ComunidadeA Comunidade

EducaEducaççãoão

ReligiãoReligião

LazerLazer

SeguranSeguranççaa

TrabalhoTrabalho

Trabalho InfantilTrabalho Infantil

RendaRenda

DesempregoDesemprego

ServiServiçço de Sao de Saúúdede

Pontos positivos da US DPPontos positivos da US DP

SaSaúúde Mentalde Mental

SaSaúúde Bucalde Bucal

Uso de Uso de ÁÁlcoollcool

Mortalidade na ComunidadeMortalidade na Comunidade

Problemas do TerritProblemas do Territóóriorio

•Tráfico
•Desemprego
•Drogadição

Problemas de SaProblemas de Saúúdede

•Diabetes
•Doenças respiratórias
•Hipertensão

Problemas do PostoProblemas do Posto

•Espera para marcar 
consulta
•Material 
odontológico
•Troca constante de 
profissionais pela 
existência de 
estágios e residência
;



Conselhos Locais de SaConselhos Locais de Saúúdede

��Como realizar gestão participativa?Como realizar gestão participativa?

��Como os saberes distintos se Como os saberes distintos se 
encontram e se transformam?encontram e se transformam?



Pesquisa: Pesquisa: 
Acolhimento da Emergência do Acolhimento da Emergência do 

HNSC: HNSC: 
qual o impacto para nós?qual o impacto para nós?

Pesquisa: Usuários “Fora de Área”Pesquisa: Usuários “Fora de Área”

Conselhos de SaConselhos de Saúúdede
EstudoEstudo

ReflexãoReflexão

PlanejamentoPlanejamento

Pesquisa: Pesquisa: 
Tempo Tempo 
de de 
espera espera 
na USna US



O desafio do O desafio do DIDIÁÁLOGOLOGO



A prA práática da tica da Gestão ParticipativaGestão Participativa éé um um 
exercexercíício de negociacio de negociaçção e construão e construçção de ão de 

consensos. Os diversos estudos objetivaram consensos. Os diversos estudos objetivaram 
o conhecimento da realidade e do servio conhecimento da realidade e do serviçço de o de 
sasaúúde pelos usude pelos usuáários e trabalhadores. Os rios e trabalhadores. Os 
resultados foram fundamentais para a resultados foram fundamentais para a 

compreensão da dinâmica do territcompreensão da dinâmica do territóório e do rio e do 
serviserviçço, para propostas de interveno, para propostas de intervençção e ão e 

posterior avaliaposterior avaliaçção.ão.



Mais que representativo, o Conselho Mais que representativo, o Conselho 
Local de SaLocal de Saúúde  deve caminhar para de  deve caminhar para 

a a democracia radicaldemocracia radical, onde  se , onde  se 
constrconstróói a partilha de poder desde a i a partilha de poder desde a 

construconstruçção conjunta do ão conjunta do 
conhecimento, do entendimento conhecimento, do entendimento 

sobre a realidade e aonde intervir sobre a realidade e aonde intervir 
para transformpara transformáá--lala..



SaSaúúde e Cidadaniade e Cidadania

��FormulaFormulaçção de polão de políítica localtica local--
planejamento participativo planejamento participativo 

��Qualidade e humanizaQualidade e humanizaçção do servião do serviçço o --
Ouvidoria LocalOuvidoria Local

��ParticipaParticipaçção na organizaão na organizaçção do servião do serviççoo

��RealizaRealizaçção de projetos conjuntosão de projetos conjuntos



renatapek@ig.com.br


