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Resumo
Objetivo: Relatar a experiência dos residentes da RIS – Ulbra, na
relatoria das pré-conferências municipais de saúde de Canoas/RS. Método:
Estudo descritivo, qualitativo, realizado com nove profissionais da saúde, que
participaram da atividade como relatores de no mínimo uma pré-conferência de
saúde do município, entre os meses de maio e junho de 2015. Resultados: As
informações foram analisadas pela Técnica de Análise de Conteúdo
de Bardin e apresentados em três categorias: A escolha de um eixo temático e
as capacitações para a relatoria; As atividades desenvolvidas na relatoria;
Aprendizados com a experiência. Como primeira participação dos residentes
no processo de organização de uma Conferência Municipal de Saúde e na
Relatoria de pré-Conferências, tivemos a oportunidade de vivenciar a
participação popular democrática na saúde. A participação no processo de
relatoria, foi extremamente importante para, além da responsabilidade de
compor os relatórios, também vivenciarmos a discussão e produção
consensual de propostas dentro de cada um dos oito eixos, tornando um
momento ímpar de troca de conhecimentos sobre as necessidades da
população. Percebemos a falta de argumentos da população para aprofundar
discussões sobre os temas em debate, não conseguindo defender com
embasamento seu ponto de vista. Conclusão: Foi possível constatarmos a
necessidade de maior instrumentalização e empoderamento da população no

intuito de participar mais ativamente das discussões e encontrar
representações nos territórios, pois são quem mais conhecem as necessidades
locais. É necessário também, fomentar a iniciação das crianças no controle
social de forma precoce, incentivando para que estes tornem-se adultos críticos
e com maior responsabilidade social.
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Introdução:
A 6ª Conferência Municipal de Saúde de Canoas foi realizada nos dias
26 e 27 de junho de 2015. A mesma seguiu o tema central da 15ª Conferência
Nacional de Saúde: "Saúde Pública de Qualidade para Cuidar Bem das
Pessoas: Direito do Povo Brasileiro". As Conferências de Saúde são espaços
democráticos destinados a analisar a situação de saúde, o desenvolvimento do
Sistema Único de Saúde (SUS) e a propor diretrizes para o planejamento em
saúde e a construção da política de saúde nos três níveis de governo. Em
cidades

maiores,

é

pertinente

a

realização

de

pré-conferências

descentralizadas com o objetivo de ampliar a participação de todos os
segmentos e singularizar as propostas de acordo com a realidade de cada
território da cidade. 1;2;3
As Pré-conferencias Municipais de Saúde, foram realizadas nos quatro
quadrantes de Canoas no período de 16 de maio a 13 de junho, seguindo os
oito eixos temáticos da Conferência Nacional: I - Direito à Saúde, Garantia de
Acesso e Atenção de Qualidade; II - Participação Social; III - Valorização do
Trabalho e da Educação em Saúde; IV - Financiamento do SUS e Relação
Público-Privado; V - Gestão do SUS e Modelos de Atenção à Saúde; VI Informação, Educação e Política de Comunicação do SUS; VII - Ciência,
Tecnologia e Inovação no SUS; e VIII - Reformas Democráticas e Populares do
Estado.
Realizaram-se

concomitantemente

as

pré-conferências,

a

"Conferencinha de Saúde", local onde as crianças puderam de modo lúdico,
construir visões sobre o direito à saúde.

“Conferencinha de Saúde”

Objetivo:
Relatar a experiência dos residentes do Programa de Residência
Integrada Multiprofissional em Saúde- Ulbra na relatoria das pré-conferências
de saúde, no município de Canoas/RS.
Material e Métodos:
Estudo descritivo, qualitativo, realizado com o relato de experiência de
nove profissionais da saúde (enfermeiros, fonoaudiólogos, assistentes sociais,
farmacêutica e psicóloga) que participaram da atividade como relatores, de no
mínimo uma pré-conferência de saúde do município de Canoas/RS, entre os
meses de maio e junho de 2015.
Resultados e Discussão:
As informações foram analisadas pela Técnica de Análise de Conteúdo
de Bardin e apresentados em três categorias: A escolha de um eixo temático e
as capacitações para a relatoria: Para a relatoria formaram-se duplas, incluindo
os servidores da Secretaria da Saúde. Todos tiveram capacitações dirigidas à
formulação do relatório e propostas bem como as observâncias do horário. A
escolha do eixo temático para relatoria foi preferencialmente, de acordo com a
participação na elaboração do caderno de textos. Desta forma, a participação

do residente relator dava-se com mais propriedade naquele eixo, pela ampla
discussão nesta temática, por ocasião da elaboração do texto.

Capacitação para a relatoria
As atividades desenvolvidas na relatoria: A participação no processo de
relatoria, especificamente, foi extremamente importante para, além da
responsabilidade de compor os relatórios, também vivenciarmos a discussão e
produção consensual de propostas dentro de cada um dos oito eixos, tornando
um momento ímpar de troca de conhecimentos sobre as necessidades da
população. Mesmo sem expressarmos qualquer forma de opinião sobre
qualquer uma das propostas, no decorrer do processo de relatoria, pudemos
presenciar a articulação de interesses entre os segmentos sociais presentes,
respeitando a paridade dentro de um espaço deliberativo.
Após o término das quatro Pré-Conferências, o Grupo de Trabalho
reuniu-se para realizar o agrupamento de propostas semelhantes por eixo,
fazer correções e melhorias na redação das propostas além de definir em qual
âmbito elas se encaixavam: municipal, estadual ou federal. Esta redação
elaborada pela nossa equipe foi para votação na plenária final. No referido
relatório constavam 127 propostas visando a melhoria da saúde pública.
Aprendizados com a experiência: Como primeira participação de todos
os residentes no processo de organização de uma Conferência Municipal de

Saúde e na Relatoria de Pré-Conferências, tivemos a oportunidade de vivenciar
a participação popular democrática na saúde.
Nossa participação possibilitou momentos intensos de trocas e saberes,
além de apreensões, pois foi um momento novo para todos os residentes da
Ulbra bem como para alguns residentes presentes de outros programas. Nos
fez ver novos olhares quanto à importância na prática, da inserção nas diversas
atividades como trabalhadores da saúde e efetivo controle social.
Foi possível percebermos a falta de argumentos da população para
aprofundar discussões sobre certos temas em debate, não conseguindo
defender com embasamento seu ponto de vista com o mesmo domínio dos
demais representantes nas discussões em grupo, desta forma, algumas
propostas não obtiveram votos suficientes para serem contempladas no
relatório final.

Pré-Conferência Municipal de Saúde – Quadrante Nordeste
Considerações

finais:

Constatamos

a

necessidade

de

maior

instrumentalização e empoderamento da população no intuito de participar
mais ativamente das discussões e encontrar representações nos territórios,
pois são estes que mais conhecem as necessidades locais. Acreditamos que
fomentar a iniciação das crianças no controle social, de forma precoce é um
grande incentivo para que estes tornem-se adultos críticos e com maior

responsabilidade social. Com isso, vemos a “Conferêncinha de saúde” como
um passo importante para qualificação, instrumentalização e empoderamento
destes sujeitos desde a infância.
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