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EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NO ESTUDO //

- A fase de efervescência das expressões democráticas no Brasil (1988/pós 
ditadura), o surgimento do SUS e a implantação dos Conselhos Locais de Saúde foram 
determinantes para as mobilizações ocorrerem;
- A precariedade do acesso e da atenção à saúde (anos 90) desencadearam as 
mobilizações;
- Os Conselhos de Saúde foram fundamentais para a politização e o senso crítico dos 
atores das mobilizações pesquisadas;
- O exercício da cidadania desempenhou um papel importante na garantia do direito à 
saúde;
- A presença de resultados concretos fortaleceu o empoderamento e impulsionou 
outras mobilizações;
- O setor saúde pode exercer uma importante liderança na condução de ações 
intersetoriais.

EVIDENCES FOUND IN THE STUDY //

- The effervescence phase of democratic expressions in Brazil (1988 / post-dictatorship), 
the development of the Unified Health System (SUS) and the implementation of Local Health 
Councils were determining factors for  popular mobilizations in Porto Alegre;
- The precariousness of both the health system and the access to health care (1990s) triggered 
popular mobilization;
- The health councils were fundamental to the consciousness raising and critical sense of the 
actors of the mobilizations studied;
- The importance of exercising citizenship in guaranteeing the right to “Health for all” was 
evident;
- The presence of concrete results strengthened empowerment and encouraged other 
mobilizations;
- The health sector can be an important leadership in conducting intersectoral actions.

GOAL //

To retrieve and disseminate local stories that can contribute to 
a better understanding of the dynamics of popular mobilization 
addressed to health issues.

OBJETIVO //

Resgatar e divulgar histórias locais que pudessem contribuir para 
uma melhor compreensão da dinâmica da mobilização popular 
direcionada às questões de saúde.

CONCLUSÕES //

A sistematização de narrativas contribuiu para a construção de evidências qualitativas 
sobre a dinâmica da mobilização popular pela saúde, constituindo-se em uma ferramenta 
possível para demonstrar a importância dos espaços participativos na conquista de 
direitos à saúde.

CONCLUSIONS //

The systematization of narratives contributed to the construction of qualitative evidence 
on the dynamics of popular mobilization for health, representing an effective tool to 
demonstrate the importance of participation of the population  in the achievement of 
health rights.

COMO O ESTUDO SE RELACIONA COM A TOMADA DE 
DECISÃO PARA OS ODS? //

- Colabora para uma maior compreensão de como a 
população se envolve e se mobiliza nos processos de 
participação na saúde;
- Reafirma a importância do registro e do resgate histórico 
para a memória do processo participativo de construção do 
SUS;
- Revela o afastamento dos jovens dos processos de 
participação social e a necessidade de criar estratégias 
para exercitar a cidadania.

HOW DOES THE STUDY RELATE TO SDG DECISION MAKING? //

- It contributes to a better understanding of how the population 
is involved and mobilized in the processes of participation in 
health;
- It reaffirms the importance of historical  registration and 
retrieval for the memory of the participatory process of SUS 
construction;
- It reveals the detachment of young people from the processes 
of social participation and the need to create strategies for the 
exercise of citizenship.

COMO A EVIDÊNCIA QUALITATIVA DESCRITA APOIA UM 
PROCESSO DE DECISÃO? //

As lutas pressionaram para que os gestores respondessem 
concretamente às demandas das populações envolvidas. 
Como consequência, houve o fortalecimento do SUS e a 
melhoria da qualidade de vida nas regiões estudadas.

HOW DOES THE QUALITATIVE EVIDENCE SUPPORT A 
DECISION PROCESS? //

The struggles put pressure on leaders to respond 
concretely to the demands of the populations involved. As 
a result, the SUS was strengthened and the quality of life 
improved in the regions studied. 3

QUAIS OS IMPACTOS DA EVIDÊNCIA NO PROCESSO DE 
DECISÃO? //

As evidências presentes nos episódios demonstraram 
a necessidade de fortalecer os processos e os espaços 
de participação social na saúde , que no momento 
atual, estão ameaçados no país.

// UM PROJETO DO MOVIMENTO PELA SAÚDE DOS POVOS
   A PROJECT FROM PEOPLE´S HEALTH MOVEMENT

WHAT ARE THE IMPACTS OF EVIDENCE ON DECISION 
MAKING //

The evidence presented in the episodes demonstrated 
the need to strengthen the processes and the spaces 
of social participation in health, which are currently 
threatened in the country.

AS AÇÕES QUE SE DESENVOLVEM COM A PARTICIPAÇÃO POPULAR SÃO POTENTES PARA A 
MUDANÇA SOCIAL E CONQUISTAM FORÇA PARA A PRESSÃO NECESSÁRIA AO ENFRENTAMENTO 
DOS DETERMINANTES SOCIAIS E ECONÔMICOS DA SAÚDE.

ACTION PROJECTS DEVELOPED WITH POPULAR PARTICIPATION ARE 

POWERFUL TOOLS FOR SOCIAL CHANGE AND GAIN STRENGTH TO 

FACE THE SOCIAL AND ECONOMIC DETERMINANTS OF HEALTH.
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