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RESUMO: A participação popular e o controle social são importantes conquistas dos 

movimentos sociais da década de 80. Esta pesquisa objetiva averiguar o controle social na 

Estratégia Saúde da Família-ESF no município de Piripiri-PI. O controle social é 

caracterizado como uma estratégia do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio dele a 

sociedade participa do planejamento das políticas públicas, da organização e avalia a 

atuação dos funcionários da saúde. Para a coleta de dados observou-se a participação dos 

usuários do Munícipio de Piripiri-PI por meio da análise de atas e agendas das reuniões 

realizadas junto aos trabalhadores de saúde no período de 2017 à 2018. Utilizou-se como 

metodologia artigos científicos publicados na biblioteca virtual de saúde (BVS) e produções 

do Ministério da Saúde. Percebe-se que a participação popular tem o poder de transformar 

as ações de saúde ao ser integrada as políticas públicas, assim como, é insatisfatório que o 

controle social esteja apenas na lei. 
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ABSTRACT: Popular participation and social control are important achievements of the 

social movements of the 1980. This research aims to verify social control in the Family 

Health Strategy-ESF in the municipality of Piripiri-PI. Social control is characterized as a 

strategy of the Unified Health System (SUS), through which the society participates in the 

planning of public policies, the organization and evaluates the performance of health 

workers. The participation of users of Piripiri-PI Municipality was analyzed through the 

analysis of minutes and agendas of the meetings of the Municipal Health Council from 2017 

to 2018, an interview in order to understand the conceptions of the participants in 

effectiveness of social control. Scientific articles published in the virtual health library (VHL) 
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and productions of the Ministry of Health. It is perceived that popular participation has the 

power to transform health actions by integrating public policies, as well as, it is unsatisfactory 

that social control is only in the law. 

Keywords: Social Control. Popular participation. Piripiri-PI. 

 

 

1 Introdução 

 

O Programa Saúde da Família (PSF) originou-se através do programa de Agentes 

Comunitário de Saúde (PACS) planejado em 1991 por meio do Ministério da Saúde e seu 

propósito é cooperar com a diminuição dos índices de mortalidade materna e infantil 

(VIANNA; DAL POZ, 1988). 

A atenção da família pressupõe a atuação de toda a população junto a equipes de 

saúde para diagnosticar e reconhecer os problemas de saúde e suas causas, como também 

acompanha e avalia o trabalho efetuado, com o objetivo de apresentar soluções aos 

problemas expostos (BRASIL, 2014). 

 O SUS é planejado pelas Rede de Atenção à Saúde, que se caracteriza por ser uma 

estratégia de cuidado integral, na qual, tem a intenção de acolher às necessidades de saúde 

de toda população. A Atenção Básica atua como o primeiro apoio e principal porta para 

passagem dos serviços de saúde (BRASIL, 2011). A Atenção Básica retrata os problemas 

novos e fundamentais de saúde da população, proporcionando uma atenção ao indivíduo 

em todo o seu contexto, não sendo direcionado apenas para a doença (STARFIELD,2002) 

Neste contexto, o usuário é protagonista no processo de elaboração das políticas de 

saúde. Desde modo, é importante incentivar o cidadão a participar diretamente do controle 

social para que se possa edificar uma sociedade mais democrática. Assim, o controle social 

e a participação popular, dentre os pilares do Sistema Único de Saúde (SUS) se sobressai 

por sua significativa relevância social e política. 

A Estratégia Saúde tem como proposta a participação da comunidade, com a 

cooperação da Equipe de Saúde da Família, no reconhecimento dos problemas de saúde, 

na seleção das prioridades, no acompanhamento e parecer de todo trabalho. 

O objetivo desta pesquisa foi identificar como se realiza a participação popular e o 

controle social em saúde, especialmente, na Unidade Básica de Saúde (UBS) que comporta 

os bairros Floresta, Matadouro, Recreio, São João e Petecas do Município de Piripiri-PI.  

Teve-se como modelo a Estratégia Saúde e Família (ESF), neste contexto, realizou-se um 

Plano de intervenção que intenciona o fortalecimento participativo da população no campo 

da saúde. 



Atualmente vem crescendo discussões acerca do tema controle social. Segundo 

Fonseca (2009), o tema é democrático, pois, consiste na participação da sociedade no 

âmbito da administração pública e discute problemas sociais. Além disso, prioriza as 

necessidades socias como elemento principal de avaliação. 

A pesquisa deve como ponto de partida o reconhecimento da realidade dos usuários, 

quantidade de pessoas por bairro e colaboradores da ESF, também realizou-se análise 

participativa da população por meio das atas de reuniões realizadas pela equipe de saúde 

das USB, procurando sempre articular com os mesmo e buscando suporte para embasar a 

proposta de estudo em questão. 

No âmbito do desenvolvimento do Controle social e levando em consideração a 

característica de descentralização do SUS, nota-se a relevância de identificar, investigar e 

refletir sobre as perspectivas que se associam a participação popular na elaboração, 

instalação e gestão da política de saúde, através de pesquisa de casos. À vista disso, 

construir um controle social no meio de um ambiente participativo é de extrema importância 

para os usuários, uma vez que expande a descentralização das decisões. Desde modo, a 

comunidade será capaz acompanhar, julgar e definir prioridades nas ações a serem 

praticadas pelos atendimentos de saúde, até mesmo pelas equipes da Estratégia de Saúde 

da Família. 

Contudo, entende-se que a população é merecedora de acesso igualitário e justo nos 

serviços de saúde, caracterizado pela qualidade e agilidade na resolução dos problemas de 

saúde enfrentados. Para que isso seja efetivado é necessário que a equipe gestora e de 

organização dos serviços ultrapassem a necessidade individual e amplie a visão para a 

saúde do familiar e territorial.   

Diante do que foi exposto este estudo lavanda a seguinte problemática: a maioria 

dos profissionais e gestores desconhecem a prática de incentivar a participação popular e 

controle social, somente a institucionalização dos conselhos de saúde não assegura a 

participação da comunidade e controle social no âmbito da saúde, a maior parte da 

população são alheias as maneiras de exigir seus direitos a saúde. No entanto, a 

participação popular é estabelecida nas esferas sociais, histórica, cultural e política. O 

controle social em saúde tem como base um percurso de luta dentro da sociedade. 

Isto posto, busca-se compreender como são realizadas as ações sociais dentro da 

saúde, no contexto da ESF, afim de fortalecer o controle social e conselho de saúde local do 

município de Piripiri-PI, expandir a participação da comunidade regional em atuações 

ligadas a saúde, assim como, estender o conhecimento da população no que tange seu 

direito no campo da saúde. 

 

 



2 Controle Social e Participação popular. 

 

A composição política de saúde que se tem conhecimento nos dias atuais, 

concretizada pela constituição, na qual garante todo o acesso à saúde por meio do Sistema 

Único de Saúde (SUS) é um resultado de lutas e mobilidade dos movimentos socias que 

buscam assegurar o direito a saúde como um fator intrínseco à pessoa humana. 

O tema Controle Social inaugurou-se numa situação de discussão da política de 

saúde na VIII Conferência Nacional de Saúde e é garantia constitucional brasileira. Desde 

modo, existe uma legitimidade para a participação da comunidade no controle das questões 

pública. Assim, o modelo de atenção à saúde prevê a participação da população 

representando o conceito democrático na organização do setor.  

Após a instalação do programa do SUS a saúde tornou-se um direito de todos os 

brasileiros e dever do estado. A proposta do programa é a Universalização, Democratização 

e Participação Popular (BAPTISTA, 2005).  Nestes termos, propõe à saúde uma assistência 

ampla, justa e democrática. Por meio do SUS o estado se responsabiliza em promover, 

proteger e recuperar à saúde, afim de atender às diversas necessidades da população. 

O SUS foi instaurado no Brasil através da Constituição no ano de 1988 e junta-se 

aos princípios e doutrinas universal sanitária, contida na VIII Conferência Nacional de Saúde 

de 1986.  Sua estrutura se fundamenta na descentralização de serviços, hierarquia e 

regionalização, que busca resolver as necessidades de saúde das classes sociais (BRASIL, 

1990). 

No que tange as ações populares juntamente com a saúde deve início pela Lei 

Orgânica de saúde 8080/90 e aprofundada pela Lei 8142 de 1990, a qual coloca a 

população a participar dos conselhos e conferências de saúde (ULHO, 2012), o conselho, 

por sua vez, se articula entre Estado e Sociedade.  

No campo política de saúde, desde o regulamento das leis federais de número 

80.80/90 e 8142/90 as conferências permitiram uma maior proximidade e integração da 

sociedade na área de decisão sobre as ações da saúde. As leis citadas têm princípios 

descentralizados, universais, de integralidade, igualitários e participativo da comunidade. 

Neste sentido, afirma o direito a saúde como instrumento de substituição do modelo 

preponderante e curativo de atenção à saúde. 

Neste contexto, o Ministério da Saúde estabelece a Saúde da Família como 

estratégia que intenciona a revisão do modelo tradicional de atenção em saúde. 

Consequentemente, é imprescindível uma modificação no instrumento de atenção, forma de 

atuação e de organização dos serviços de saúde, ou seja, é necessário reorganizar um 

trabalho que vise novas bases e parâmetros (BRASIL, 1998). Nesta conjuntura: 

 



 A família passe a ser o objeto precípuo de atenção, entendida a 

partir do ambiente onde vive. Mais que uma delimitação geográfica, é 

nesse espaço que se constroem as relações intra e extra familiares e 

onde se desenvolve a luta pela melhoria das condições de vida – 

permitindo, ainda, uma compreensão ampliada do processo saúde-

doença e, portanto, da necessidade de intervenção de maior impacto 

e significação social (BRASIL, 1998, p.8). 

 

O estudioso Vazquez (2012) afirma que a repercussão de uma nova política se 

sujeita a vários fatores, dentre eles, as preferencias e opiniões dos seus protagonistas. 

Nestes termos, a participação popular e o controle social, no sistema de saúde do Brasil, 

retrata o direito e o dever da comunidade de se integrar nas discussões sobre a formulação, 

aplicação e avaliação da política brasileira de saúde. Além disso, coopera no papel de 

cidadania, tonifica o principio de igualdade do Sistema Único de Saúde. 

Com a democratização procura-se subtrair os aspectos autoritários e tradicionais do 

controle do governo de políticas publicas sociais, assim como, adotar práticas que 

beneficiem a informação clara e maior participação da comunidade no encadeamento de 

decisões. A cooperação da comunidade na saúde deve ser caracterizada como ponto de 

partida efetiva da articulação entre Estado e Sociedade. 

Desta maneira, o controle social se define com a participação do cidadão na gestão 

pública, no supervisionamento, acompanhamento, e no controle das atuações da 

Administração Pública. Refere-se a uma ferramenta importante de combate a corrupção e 

de fortificação da cidadania podendo ser praticado pelos conselhos de políticas públicas ou 

essencialmente pela população, individual ou de maneira organizada (BRASIL,2010). 

Conforme produções do Ministério da Saúde (2010) os conselhos tendem a abrir 

espaços para a participação popular no setor de gestão pública. Nesse caso, os 

conselheiros têm as atribuições de fiscalizar, mobilizar, deliberar e consultar (BRASIL, 2012) 

e de acordo, o Regimento Interno do Conselho Nacional de Saúde a composição do 

conselho é estabelecida da seguinte forma: 

 

I - cinquenta por cento dos membros representantes de entidades e 

dos movimentos sociais de usuários do SUS, escolhidos em 

processo eleitoral direto;  e  II - cinquenta por cento dos membros 

representantes de entidades de profissionais de saúde, incluída a 

comunidade científica da área de saúde, entidades de prestadores 

de serviços de saúde, entidades empresariais com atividade na área 

de saúde, todas eleitas em processo eleitoral direto; os 



representantes do governo, do Conselho Nacional de Secretários de 

Saúde (Conass) e Conselho Nacional de Secretarias Municipais de 

Saúde (Conasems) são indicados pelos seus respectivos dirigentes. 

(BRASIL, 2018) 

 

Neste sentido, os conselhos é uma ferramenta que podem garantir os direitos da 

população no âmbito da saúde e quebrar as maneiras tradicionais de gestão, dando 

possibilidade a expansão nas decisões e ações do poder público, promovendo instituição 

públicas mais democráticas e capacitar a população a serem sujeitos sociais participativos e 

articulados com a política territorial. 

No que tange, a Estratégia Saúde da Família (ESF) esta foi instaurada pelo 

Ministério da Saúde para atender as populações mais carentes da região Nordeste. Porém, 

ao adquirir visibilidade do governo, tornou-se em estratégia de sustentação dos sistemas 

municipais de saúde e padrão na Atenção Primária à Saúde (APS). 

O modelo APS tem como fundamentação a deficiência central hospitalar e procura 

estabelecer um sistema concentrado na atenção primária com ações e prestações de 

serviços direcionados para promover a saúde, prevenir riscos e agravos cura e reabilitação 

e manutenção da saúde com propósito de desenvolver uma atenção completa que propicie 

diretos a saúde e independência dos usuários e definitivo controles de saúde grupal 

(BRASIL,2011). 

A ESF objetiva reorganizar a Atenção Básica do Brasil, conforme princípios do 

Sistema Único de Saúde, e é considerada pelo Ministério da Saúde, gestores municipais e 

estaduais como estratégia para expandir, qualificar e estabelecer a atenção básica (BRASIL, 

2011). Os pilares da ESF territoriais, trabalho em equipe, a divisão de setores, registro de 

população são eixos essenciais da ESF, a visita domiciliar, a assistência particularizada, as 

equipes operativas são procedimentos que propõem estender o acesso aos serviços 

prestados e maior aproximação com a população. 

Diante do exposto, entende-se que compreender tais aspectos é imprescindível para 

levantar discussão nos procedimentos dos trabalhos na área da saúde. Neste sentido, 

Passos (2008) assevera que é preciso realizar divulgação e ambientalizar informações 

universal e equidade, ou seja, não poderá existir diferenças de atendimentos entre os 

usuários. Assim, é necessário que na ESF os profissionais tenham o conhecimento sobre o 

tema família, uma vez que, cuidar expressa a competência de compreender e atender os 

problemas reais do indivíduo, seja na convivência familiar, dentro de sua comunidade, seja 

individualmente. 



Pensando sobre estes aspectos, e visando a participação popular no controle social, 

examinou-se a referida problemática no município de Piripiri-PI. A finalidade é investigar a 

participação social com base na ESF do referido município. 

 

3 Reconhecimento da problemática no Município de Piripiri-PI 

 

O município de Piripiri, está localizado no estado do Piauí, com aproximadamente 

63.694 habitantes (IBGE, 2018). O NASF é uma equipe de profissionais de diferentes áreas 

de conhecimentos que atua com profissionais de saúde da família, compartilhando e 

apoiando as práticas em saúde nos territórios sob responsabilidades das equipes de 

atenção básica 

 A modalidade NASF  Município é 1,composta de uma equipe multiprofissional de 02 

fisioterapeutas, 01 nutricionista, 01 psicólogo, 01 assistente social, 01 educador físico e 01 

fonoaudiólogo, que atuam  em 05 (cinco) Unidade Básica de Saúde (UBS Floresta, UBS 

Matadouro, UBS Recreio, UBS São João, UBS Petecas) de maneira integrada e apoiando 

os profissionais das Equipes Saúde da Família, das Equipes de Atenção, compartilhando as 

práticas e saberes em saúde nos territórios sob responsabilidade destas equipes. 

O Município que fica localizado no território dos cocais contém  25 (vinte e cinco) 

bairros e 18 (dezoito) Unidades de Saúde-PSF, onde se divide em zona rural e urbana. O 

Núcleo de Apoio a Saúde da Família- NASF do município de Piripiri contém 04 (quatro) 

equipes tipo I, no qual, faz hoje a cobertura total de todas os PSF. 

A zona rural cobre 07 PSF (Vertentes, Furnas, São Luís, Várzea, Suçuarana, 

Caldeirão e Formosa) e seus apoios. A equipe NASF zona rural é composta por uma equipe 

multiprofissional contendo: 01 médica veterinária, 01 psicóloga, 01 nutricionista, 01 

assistente social, 02 fisioterapeutas. 

E o NASF zona urbana cobrem 11 (onze) PSF e são classificados como: NASF 01 

(Prado 03, CAIC 15, Paciência 04 e 21 e Germano 08) composta por: 01 assistente social, 

02 fisioterapeutas, 01 terapeuta ocupacional, 01 nutricionista e 01 educador físico. NASF 02 

(Recreio, São João, caixa d’agua, Floresta e Petecas) composta por: 01 fisioterapeuta, 01 

terapeuta ocupacional, 01 nutricionista, 01 fonoaudiólogo, 01 educador físico, 01 psicólogo e 

01 assistente social, NASF 03 ( Vista Alegre, Santa Maria, Matadouro, Fonte dos Matos, 

Centro, Estação)composta por: 02 fisioterapeuta, 01 nutricionista, 01 fonoaudiólogo, 01 

educador físico, 01 assistente social e 01 psicólogo. 

Programa conta com uma equipe multiprofissional que trabalha em parceria com as 

Estratégias Saúde da Família com prevenção e promoção da saúde. Atuando de forma 

integrada e apoiando os profissionais das equipes de Saúde da Família e das Equipes de 



Atenção Básica para populações especifica, compartilhando assim práticas e saberes em 

saúde, buscando resolução de problemas clínicos e sanitários. 

Ao observar a realidade da pesquisa em questão surge um impasse, a atuação da 

população no processo de planejamento e controle social das ações de saúde na Estratégia 

Saúde Familiar é pouca participativa, e esta insuficiência pode estar relacionada com o 

desconhecimento por parte da comunidade sobre seus direitos, além disso, nos serviços 

públicos existe um contratempo entre os trabalhadores de saúde no quesito de mobilizar e 

incentivar a população, a refletir sobre suas ações no campo do controle social. 

A situação acima citada, é explicada pela ausência de divulgação adequada das 

reuniões, baixo nível escolar dos usuários, deficiência da equipe de saúde vigente que não 

enquadra a comunidade no planejamento de ações de saúde dentro do território, falta de 

apoio coletivo entre os usuários e os trabalhadores da saúde e além disso, uma cultura 

enraizada que a população brasileira tem em não cobrar seus direitos a Administração 

Pública. 

No campo do controle social é importante salientar que este deve ser participativo, 

pois expandirá a descentralização das decisões e desde modo, a população acompanhará, 

poderá fazer avaliação e selecionar prioridades para as ações de saúde, que deverá ser 

cometidas pela própria ESF, no entanto, não se pode classificar a ESF responsável por 

todos os problemas existente. 

Partindo do diagnóstico situacional do Município de Piripiri-PI, identificamos como 

problema a fragilidade no desempenho participativo populacional para uma efetivação do 

controle social. Foi possível observar que a grande maioria da população não possui 

informações e competência argumentativa e, consequentemente, tem sua participação 

insuficiente nas resoluções dos problemas no campo da saúde.  

O fato em questão foi demostrado após avaliar Atas e agendas de reuniões 

realizadas pela equipe do NASF 1 e as equipes de UBS do município referido  no período de 

2017 a 2018, além do reconhecimento da área geografia e cobertura da ESF, que revelou 

problemas na introdução de uma comunidade mais participativa em relação ao controle 

social, necessitando desta forma um plano de ação, já que estes são considerados os 

principais meios de entrada da população para exercer seu papel de cidadão no Sistema 

Único de Saúde. 

É necessário ressaltar que a participação da comunidade é imprescindível no trato 

das questões saúde sob perspectiva social, visto que saúde e cidadania no campo territorial 

brasileiro estão particularmente ligadas.  E isto tem por base o princípio da participação 

popular do SUS, que possibilitada o cidadão comum tenha poder de sugestão nos aspectos 

qualitativos dos serviços de saúde. 



Com todo este aparato, constata-se que na realidade existe uma complexidade entre 

os trabalhadores no propósito de estimular a população a participar efetivamente das ações 

socias. Assim, a questão apresentada concede a necessidade de desenvolver um plano de 

ação que fortaleça a participação popular e controle social no contexto de uma politica 

informativa com capacidade de problematizar, argumentar e construir opiniões. 

 

4 PROPOSTA DE ACOMPANHAMENTO 

 

O projeto de intervenção teve como direcionamento o problema em questão “A baixa 

adesão da população nos procedimentos decisórios no âmbito da saúde”, e tem por objetivo 

ampliar a participação popular dos usuários na identificação, estratégias e resolução dos 

problemas de saúde da Unidade Municipal de Pirpiri-PI. 

A identificação do problema se deu por meio de análise das Atas e agendas de 

reuniões no período de 2017 a 2018, desde modo, consta-se que o usuário é omisso no seu 

papel de apoio, no diagnóstico e resolução dos problemas da Unidade Municipal de Saúde 

da referida cidade. 

Por esta situação exposta, apresenta-se abaixo um quadro resumido do projeto de 

intervenção que identifica o problema e sugere estratégias reflexões ao redor de possíveis 

soluções 
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membros 

nas 

reuniões 

População 

desprendid

a das 

políticas 

públicas no 

campo da 

saúde e 

desconheci

mento de 

seu dever 

como 

cidadão 

Equipe 

de 

saúde 

e 

líderes 

comunit

ários,  

Inteirar os 

usuários 

sobre sua 

função 

nas 

políticas 

públicas 

no campo 

da saúde 

 

Projeto 

em torno 

do 

exercício 

de 

cidadania 

e controle 

social nas 

políticas 

públicas 

4 meses 

para 

elaboração 

e execução 

do projeto 

Panfletos 

para 

divulgação 

do projeto, 

divulgação 

na rádio 

para 

mobilização 

da 

comunidade

. 

Unir 

gestores, 

coordena

dores, 

profission

ais da 

saúde e 

tornar a 

comunida

de 

conscient

e do seu 

dever 

como 

cidadão. 

Reuniões 

mensais 

entre ESF e 

os líderes 

comunitário

s. 

 

 

  

 

5 Conclusão. 

Acredita-se que levantar discussão sobre participação popular e controle social não é 

tarefa fácil.  Assim, torna-se fundamental um plano de ação no Município de Piripiri-PI, ajude 

na mobilização da comunidade para que esta possa participar das questões no campo da 

saúde, observando que a Estratégia Saúde da Família pode cooperar no fortalecimento 

social de cada região específica. 



O Sistema Único de Saúde (SUS) sabendo que o território brasileiro é diversificado, 

inclui no seu pressuposto o controle social, pois acredita que cada comunidade tem 

conhecimento de sua própria realidade e sabe caracterizar suas necessidades, que se 

apresentam de diferentes modos em cada região. 

Neste contexto, o controle social é compreendido um ambiente se representatividade 

da comunidade local, que tem o papel de participar nos processos decisivos na 

administração governamental. O fortalecimento da população em relação aos assuntos que 

lhe dizem respeito transfigura os cidadãos como sendo o eixo nas atividades do serviço de 

saúde. 

Os trabalhadores da saúde da Estratégia Saúde da Família precisam conhecer a 

situação local, analisando e elegendo prioridades dos problemas, afim de mobilizar a 

população a participar do controle social. Incentivar a população no âmbito do controle 

social é de fundamental importância, pois, desta maneira a comunidade o seu papel com 

responsabilidade e coletividade. 

Contudo, entendemos que a efetiva implantação das medidas aqui proposta requer a 

atenção de toda a equipe de saúde, para que o crescimento participativo da população no 

controle social possa favorecer na identificação dos problemas da comunidade local, auxilie 

na melhoria da relação dos usuários junto com as equipes de saúde e  simplifique a na 

elaborações dos objetivos a serem executadas para uma melhoria nos índices da saúde. 
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