




Nosso compromisso é 

com a vida! 



•O papel do Controle 

Social no Enfretamento 

e Combate ao Racismo 

Institucional. 



Controle social não de pratica na teoria 



Mais o que é  Controle Social? 
• É o controle exercido 

pela sociedade sobre o governo. Por 

meio do controle social, a sociedade 

é envolvida no exercício da reflexão e 

discussão para politização de 

problemáticas que afetam a vida 

coletiva. Este modelo de gestão cria 

um profissional de articulação e 

negociação, que fomenta a 

cooperação e que atua no 

planejamento e na coordenação com 

foco no interesse coletivo. No 

controle social, o governo atua sob 

fiscalização da população, da opinião 

pública e da esfera pública política. 

• De acordo com o Governo 
Federal Brasileiro, o Controle 
Social é a participação da 
sociedade civil nos processos de 
planejamento, acompanhamento, 
monitoramento e avaliação das 
ações da gestão pública e na 
execução das políticas e 
programas públicos. Trata-se de 
uma ação conjunta entre Estado e 
sociedade em que o eixo central é 
o compartilhamento de 
responsabilidades com vistas a 
aumentar o nível da eficácia e 
efetividade das políticas e 
programas públicos. 
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Governo_Federal_(Brasil)
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado


• Segundo Edward Ross,o controle social é o 

conjunto de sanções positivas e negativas 

que uma sociedade recorre para assegurar a 

conformidade das condutas, dos 

modelos,normas e valores culturais 

estabelecidos. Controle social é a integração 

da sociedade com a administração pública 

com a finalidade de solucionar problemas e 

as deficiências sociais com mais eficiência e 

empenho. 

 



O SUS é universal, mas o acesso e a 
qualidade de atendimento não. 

 • O racismo tem sido um dos entraves para o acesso da 
população negra ao Sistema Único de Saúde. O 
problema, que ocorre em todo o Brasil. 

• O SUS é universal, mas o acesso e a qualidade de 
atendimento não. Inúmeros estudos evidenciam a 
existência de disparidades ao longo dos anos, sendo 
que a população negra detém alguns dos piores 
indicadores – maiores taxas de mortalidade infantil, 
materna e por causas externas como homicídios, além 
de doenças epidemiológicas, entre outras. 



Os princípios doutrinários de universalidade, 
equidade e integralidade.  

 
• Universalidade  

• - É o direito de atendimento de saúde para todas as 
pessoas, independente de cor, raça, local de moradia, 
situação de emprego, renda ou outros aspectos.  

• Eqüidade  

• - É o direito de igualdade de todos perante o SUS. 
Devem ser atendidos conforme suas necessidades, 
mas os serviços de saúde devem saber quais as 
diferenças de necessidade dos grupos da população, 
atuar sobre essas diferenças oferecendo a quem mais 
precisa, diminuindo as desigualdades existentes 



Integralidade  

- É o direito de atendimento em 

saúde, dentro de uma 

abordagem holística, que 

considera os aspectos 

biológicos, psicológicos e sociais 

e não somente objetiva a 

resolução da doença. 



• Meu sonho  é  que todo 

trabalhador da área da saúde  

aprenda a contribuir para a 

qualidade de vida, liberdade e 

autodeterminação do ser humano. 
 



• Sabendo que não estão fazendo 

favor  Para o usuário. Isto com 

certeza iria mim  deixar muito feliz e 

diminuiria a dor da alma.  Pois 

sofremos  na pele o preconceito o 

racismo e a discriminação.  



• O racismo é uma 

doença social que 

causa sofrimento 

físico e emocional, 

por isso deve ser 

confrontada através 

de uma Política de 

Saúde Pública.  





• Estes são alguns dos 

nossos pacientes que nos 

deixou este ano e com 

certeza o Racismo 

institucional contribuiu com 

o sofrimento 

desnecessário destas 

pessoas. 



Obrigado 


