
você sabia?

Controle social é a participação 
da sociedade na elaboração e 
execução das políticas públicas 
no Brasil, sua gestão, controle 
administrativo-financeiro, 
monitoramento dos planos e 
programas de saúde.

O que é o Sistema 

Único de Saúde e 

o que eu tenho a 

ver com isso?

SUS, instâncias de atuação

Em 1988, por ocasião da 
promulgação da Constituição da 
República Federativa do Brasil, 
foi instituído no país o Sistema 
Único de Saúde (SUS), que 
passou a oferecer a todo cidadão 
brasileiro acesso integral, universal 
e gratuito a serviços de saúde. O 
SUS é considerado um dos maiores 
sistemas de saúde públicos do 
mundo devido à quantidade de 
pessoas que atende.

A Constituição de 88 propõe 
a descentralização, ou seja, 
transferência de decisões para 

estados e municípios, e a valorização 
da participação popular no processo 
decisório do Sistema Único de Saúde 
(SUS).

Assim, a participação popular se dá 
através do controle social no SUS se 
dá por meio dos Conselhos de Saúde, 
em suas diversas modalidades, como 
o Conselho Nacional, Conselhos 
Estaduais, Municipais, Locais, e das 
Comunidades Indígenas. E também 
através das Conferências de Saúde 
(Nacionais, Estaduais e Municipais), 
dentre outras modalidades.
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Órgão colegiado, deliberativo e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) 
em cada esfera de governo. Faz parte da estrutura das secretarias de saúde 
dos municípios, dos estados e do governo federal.

Como funciona? Deve funcionar mensalmente, ter ata que registre suas 
reuniões e infraestrutura que dê suporte ao seu funcionamento.

Quem faz parte desse colegiado? Representantes do governo, dos usuários, 
dos profissionais de saúde e dos prestadores de serviços.

É o fórum que reúne todos os segmentos representativos da sociedade, um 
espaço de debate para avaliar a situação de saúde, propor diretrizes para a 
formulação da política de saúde nas três esferas de governo.

É convocada pelo Poder Executivo ou pelo conselho de saúde, quando 50% + 
1 dos integrantes desse fórum conclamam a conferência. Acontece de 4 em 4 
anos. É realizada pelas esferas municipal, estadual e federal.

Conselhos de saúde
(municipal, estadual e federal)

Conferências de Saúde
(municipais, estaduais e federais) 

Resumo dos espaços de 
participação formais do SUS:


