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RESUMO

O Conselho Municipal de Saúde de Teresina é um órgão vinculado à
Fundação Municipal de Saúde de Teresina e entre algumas atividades
vinculadas às práticas do PET-Saúde Interprofissionalidades da UFPI,
tornou-se um dos cenários visitados a ser aqui ressaltado, observando que
o preceptor é Cirurgião-Dentista e conselheiro de saúde deste Conselho. 
A estudante de Serviço Social, relata que participar de algumas reuniões
do Pleno do Conselho Municipal de Saúde como ouvinte, em eventos
como Conferências, cursos de capacitação de profissionais, dentre outros,
proporcionou uma aproximação mais profunda a respeito do papel do
Conselho de Saúde e da sua importância do qual todos os cidadãos
deveriam ter também esse conhecimento, pois fazemos parte de um
Estado Democrático de Direito; e através desse princípio que a
participação social deveria ser mais presente.  A estudante de
Odontologia, relata que o Conselho de Saúde é um ambiente bem
diferente onde se discute questões que não são aboradas na
Universidade,e por isso trazem muitos conhecimentos novos, não só
acerca da saúde pública, mais do que se vivencia na cidade, todos os
problemas, desafios e vitórias conquistadas. Entende que é um órgão de
extrema importância para o progresso da saúde no Brasil, visto que ele
que fiscaliza e acompanha verbas, além de realizar um plano de metas
para evolução da saúde. Assim, se todos os Conselhos Municipais
funcionassem e agissem com que lhes é designado, a visão que se tem
atualmente sobre uma saúde pública negligente, falha e demorada seria
diferente. A estudante relatou que não participou das reuniões das
Comissões do Conselho, mas participou de reuniões do Pleno e de
Audiências Públicas, e nas vivênvias consegui perceber que existem
muitas dificuldades, sejam de logística, de comunicação, dentre outras.
Contudo, percebeu que há realmente pessoas que trabalham e lutam para
o progresso da saúde, para uma consolidação do SUS e para que esse
atenda todas às necessidades da população, de maneira cada vez mais
ágil e eficiente.  A estudante de Serviço Social, relata que a Educação
Interprofissional demonstra um aspecto muito relevante quanto ao
processo de formação profissional ainda na graduação. A interação que
aconteceu durante às atividades do PET-Saúde no Conselho Municipal de
Saúde de Teresina contribuiu significativamente para lutar em defesa do
Sistema Único de Saúde, pois somente através do trabalho coletivo dos
conselheiros, da qualificação dos profissionais da Rede, no atendimento
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centrado nos usuários, da participação social, que é possível traçar um
panorama que forteleça cada vez mais o SUS; e os espaços de Controle
Social são fundamentais neste processo, pois são nestes espaços que o
SUS é pensado, e é na prática que é evidenciado o resultado das ações
relizadas nos mesmos.                   
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