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Resumo

Os fóruns de discussão do Sistema Único de Saúde no Brasil são constituídos 

pelos conselhos e conferências de saúde, local em que a democracia é exercida. Este 

estudo buscou apreender a representação social dos usuários participantes de uma 

conferência municipal de saúde (CMSS) sobre o que vem a ser esse evento. Trata-se de 

um estudo qualitativo ancorado na Teoria das Representações Sociais, que teve como 

sujeitos 39 delegados representantes do segmento usuários. Como instrumento de coleta 

dos dados utilizou-se o teste de associação livre de palavras (TALP). Os dados oriundos 

deste instrumento foram analisados com a utilização do software EVOC 2000. A análise 

dos dados possibilitou situar a representação dos usuários sobre “conferência municipal de 

saúde” expresso no núcleo central como controle social, democracia, melhoria, mobilização 

e política, e como núcleo intermediário administração, família, participação popular, 

promover, saúde, cidadania, construção, discussão, empoderamento e responsabilidade. Os 

termos SUS, qualidade e união representam os elementos periféricos e são os responsáveis 

pela sustentação da representação. Conclui-se que a representação social dos usuários 

participantes da IX CMSS está em consonância com o preconizado pelas políticas públicas 

de saúde, uma vez que reconhecem a conferência como um espaço de deliberações voltado 

para o exercício do controle social.
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SOCIAL REPRESENTATION STRUCTURE OF USERS OF THE UNIFIED HEALTH SYSTEM ON 

THE MUNICIPAL HEALTH CONFERENCE

Abstract

The discussion forums of the Unique Health System (SUS) in Brazil consist of 

health councils and conferences, where democracy is exercised. This study aimed to identify 

the social representation of users participating in a municipal health conference (IX CMSS) 

about the event itself. This is a qualitative study, which had as subjects 39 delegates representing 

the users segment. As data collection instrument it was used the Words Free Association Test 

(TALP). The data was analyzed using the software EVOC 2000. Data analysis allowed placing the 

representation of users on “municipal health conference” expressed in the central core as social 

control, democracy, improvement, political mobilization, intermediate nucleus administration, 

family, popular participation, promoting health, citizenship, construction, discussion, 

empowerment and responsibility. The terms Unified Health System (SUS), quality and union 

represent the peripheral elements and are the responsible for supporting the representation. We 

conclude that the social representation of the people participating in the IX CMSS is consistent 

with the recommendations by the public health policies once they recognize the conference as a 

forum for discussions focused on the exercise of social control.

Key words: Social control. Democracy. Social participation. Unified health system.

ESTRUCTURA DE LA REPRESENTACIÓN SOCIAL DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA ÚNICO 

DE SALUD SOBRE LA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SALUD

Resumen

Los foros de discusión del Sistema Único de Salud en Brasil están constituidos 

por los consejos y conferencias de salud, local donde la democracia es ejercida. Este estudio 

buscó aprehender la representación social de los usuarios participantes de una conferencia 

municipal de salud (CMSS) sobre lo que viene a ser ese evento. Se trata de un estudio 

cualitativo, anclado en la Teoría de las Representaciones Sociales, que tuvo como sujetos 

39 delegados representantes del segmento usuarios. Como instrumento de recolección 

de datos se utilizó el Test de Asociación Libre de Palabras (TALP). Los datos provenientes 

de este instrumento fueron analizados mediante el software EVOC 2000. El análisis de los 

datos permitió situar la representación de los usuarios sobre la “conferencia municipal de 
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salud”, expresado en el núcleo central como el control social, la democracia, la mejoría, la 

movilización y la política y, como núcleo intermediario, la administración, la familia, la 

participación popular, la promoción, la salud, la ciudadanía, la construcción, la discusión, el 

empoderamiento y la responsabilidad. Los términos del SUS, calidad y unión, representan 

los elementos periféricos y son los responsables por el sostenimiento de la representación. 

Se concluye que la representación social de los usuarios participantes de la IX CMSS está en 

consonancia con las recomendaciones de las políticas públicas de salud, ya que reconocen la 

conferencia como un espacio para deliberaciones orientado al ejercicio del control social.

Palabras-Clave: Control social. Democracia. Participación social. Sistema Único de Salud.

INTRODUÇÃO

A Reforma Sanitária Brasileira resultou de um longo movimento da sociedade civil 

em defesa da democracia, dos direitos sociais e de um novo sistema de saúde. Foi transformada 

em projeto após a VIII Conferência Nacional de Saúde e desenvolvida como processo desde 

então, em especial depois da instalação da Comissão Nacional da Reforma Sanitária.1 

O movimento da Reforma Sanitária teve claro que não apenas a oferta universal 

de serviços de saúde iria concretizar o direito de todos os cidadãos, mas também estava 

subjacente que a sociedade se responsabilizaria e participaria das decisões e isso, garantiria e 

preservaria os interesses coletivos.2 

Nesse momento, debatiam-se na sociedade os limites das democracias 

representativa e participativa. A primeira, ancorada na ideia de que as decisões políticas são 

derivadas das instâncias formadas por representantes escolhidos por sufrágio universal – como 

se sabe, a participação política da população ocorre no contexto do processo eleitoral3 – 

constitui-se em um conjunto de regras que reduzem o espaço da política e da participação 

a uma vertente realista ou elitista, reveste-se de um modelo ou mecanismo de escolha de 

líderes políticos pautado na competição entre os partidos por meio do voto, equiparando a 

dinâmica política ao jogo do mercado.4 O modelo da democracia participativa, por sua vez, 

assenta-se na ideia de que compete aos cidadãos, no seu conjunto, a definição e autorização 

das decisões políticas. Nesse modelo, busca-se ampliar sobremaneira as responsabilidades 

políticas, estendendo os espaços e os sujeitos da deliberação pública.3

Essa participação passou a ser um dos requisitos fundamentais para a 

implantação e a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS). Com a promulgação 

da Constituição de 1988 e a publicação das Leis n.º 8.080/90 e n.º 8.142/90 foram 
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institucionalizadas e regulamentadas a participação social e o controle social na gestão da 

saúde, por intermédio das Conferências e Conselhos de Saúde. A competência dos Conselhos 

foi detalhada e ampliada pelas Resoluções n.o 33, de 1992, e n.o 333, de 2003, do Conselho 

Nacional de Saúde, que procuram principalmente estimular o efetivo funcionamento dos 

conselhos e garantir a representação dos usuários.5,6

Embora existam outros dispositivos de controle social do SUS (ouvidorias, 

conselhos, câmaras técnicas, entre outros), a participação popular é viabilizada principalmente 

pelas conferências e conselhos de saúde. As conferências têm por finalidade avaliar a situação 

de saúde e propor diretrizes para a formulação da política de saúde,7 enquanto os conselhos 

atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, inclusive 

nos aspectos econômicos e financeiros.6

A VIII Conferência Nacional de Saúde (CNS), realizada em 1986, foi o marco de 

transformação desse fórum, uma vez que alterou a composição dos delegados com o objetivo de 

aprofundar a discussão dos temas, e subsidiou a Assembleia Nacional Constituinte na inscrição, na 

Constituição Federal, na participação da comunidade como uma das diretrizes do SUS.8 

No relatório final dessa conferência, consta a seguinte recomendação: 

“Participação da população na organização, gestão e controle dos serviços de saúde”.8:5 No 

entanto, o texto da Constituição de 1988, no que concerne à participação, fica limitado. Ao 

se referir às diretrizes e organização do SUS, menciona apenas “participação da comunidade”. 

No contexto da época, o termo controle social, entendido como participação da sociedade no 

âmbito das políticas públicas, ainda não fazia parte da consciência política dos ativistas sociais, 

parlamentares, técnicos e pesquisadores que realizaram a VIII conferência.9 

O termo controle social, utilizado na sociologia, pode ser entendido como 

a articulação, a mobilização e a interferência da sociedade civil sobre o planejamento, a 

execução, a avaliação e o controle das ações do Estado. Não tendo apenas a finalidade de 

vigiar, controlar e até mesmo punir, é entendido e passa a ter o propósito do exercício da 

democracia, da cidadania e da realização do homem como construtor de sua sociabilidade.6 

No entanto, somente na IX Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1992, surge o 

termo “controle social”, que passa a ser definido como controle da sociedade sobre políticas 

e atividades desenvolvidas no âmbito da Seguridade Social.9 Portanto, na concepção 

da Reforma Sanitária como projeto político-social e cultural, torna-se imprescindível a 

participação popular, a prática do controle social por meio das conferências e dos conselhos 

de saúde no exercício da cidadania, para que se tenha uma sociedade mais equânime, 

democrática e que garanta melhores condições de vida à população.
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Este trabalho tem como objetivo apreender as representações sociais dos 

delegados do segmento usuários do SUS que participaram IX Conferência Municipal de Saúde 

da cidade Salvador, Bahia (IX CMSS) sobre conferência de saúde.

MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo qualitativo ancorado na Teoria das Representações Sociais 

(TRS), desenvolvido com 39 delegados do segmento usuários do SUS que participaram da IX CMSS.

A TRS constitui-se como um dos possíveis aportes teóricos de utilização em 

estudos qualitativos. Compreende o saber das sociedades e dos indivíduos, como resultado 

da interação cotidiana das pessoas com os diferentes objetos, o que a situa como construção 

mental de sentidos e significados para os objetos e situações da vida social.10

Com a finalidade de apreender as representações sociais sobre a IX CMSS, 

foram identificados os delegados do segmento usuário que participaram da conferência, 

mediante  solicitação do relatório final à Secretaria Municipal de Saúde do município de 

Salvador. Na IX CMSS 99, delegados do segmento usuários participaram como representantes 

das entidades e segmentos: Centrais Sindicais, Sindicatos, Confederações e Federações de 

Trabalhadores (n=26); Associações de Bairros e Conselhos Comunitários (n=26); Segmento 

de Mulheres (n=3); Segmento Religioso (n=16); Segmento Étnico Racial (n=6); Segmento 

Patologias Crônicos (n=13); Segmento Movimento Estudantil (n=3); Segmento Idosos, 

Aposentados e Pensionistas (n=1); Segmento Portadores de Deficiências (n=1); e Segmento 

Crianças e Adolescentes (n=4).11

Requereu-se às entidades, às quais os delegados selecionados para representar 

na IX CMSS estavam vinculados, informações que possibilitassem localizá-los. Após a 

identificação, foram selecionados aleatoriamente os 39 delegados que responderiam ao 

questionário, respeitando-se o critério de proporcionalidade de representação na conferência.

Em seguida, estabeleceu-se contato com eles e agendou-se um horário e local 

para a pesquisadora apresentar os objetivos do estudo. Após receber todas as informações 

que julgassem pertinentes e concordassem em participar do estudo, foi-lhes solicitado que 

assinassem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

Como instrumento de coleta de dados foi utilizado o teste projetivo de evocação 

livre de palavras, que possibilita conhecer elementos mentais de forma rápida e objetiva, para 

evitar que esses elementos pudessem ser mascarados pela consciência, caso fosse utilizada 

a entrevista. A aplicação desse instrumento possibilita a apreensão dos elementos do núcleo 

central e periférico de uma representação.12



126

Nesse sentido, solicitou-se aos sujeitos do estudo que falassem cinco palavras 

que viessem rapidamente à mente quando ouvissem o termo indutor “Conferência Municipal 

de Saúde de Salvador”. Ao término da coleta, as palavras foram digitadas no programa 

Excel e, posteriormente, realizou-se a aproximação de palavras. A seguir, os dados foram 

processados no software EVOC, versão 2000.

A organização dos dados oriundos do teste de evocação livre de palavras 

no software EVOC obedeceu à lógica de organização das representações sociais. Esse 

encaminhamento possibilitou identificar as representações em três elementos: núcleo 

central, núcleo periférico e elementos intermediários. O núcleo central é constituído pelos 

definidores de uma representação, possui organização rígida e tem maior importância no 

arranjo cognitivo. É identificado pelo software mediante elevada frequência e prioritária 

evocação.12 O núcleo periférico possui menor frequência e evocação distante, é importante 

por fornecer sustentação ao núcleo central, e é mais flutuante às mudanças. Os elementos 

intermediários são expressos com baixa frequência, mas com próxima evocação pelos sujeitos 

ou elevada frequência e distante evocação, e sinalizam a existência de diferenças relevantes 

na representação quando destoam dos elementos centrais.12

Para a análise das evocações foi utilizada a Teoria do Núcleo Central proposta 

por Abric.13,14 Esta teoria é capaz de identificar os processos de construção das representações 

sociais por meio da identificação dos elementos em uma estrutura organizada em núcleos 

central – que concentra os elementos consoantes e mais expressivos de uma representação – 

e periférico – formado pelos itens instáveis que refletem as variações individuais.15

O presente estudo recebeu parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), protocolo n.° 176/2009, 

conforme exigência normativa das pesquisas com seres humanos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos nas falas dos 39 delegados estão descritos na Figura 1 e 

possibilitaram identificar os possíveis elementos centrais, intermediários e periféricos das 

representações sociais dos sujeitos da pesquisa.

As informações obtidas totalizaram 232 palavras e possibilitaram construir 

um corpus para a análise. Encontraram-se 37 palavras diferentes com o rang 2.9. O rang é 

calculado pelo programa ao identificar a ordem média de evocação das palavras, ou seja, 

quantas vezes cada palavra apareceu na primeira, segunda, terceira, quarta e quinta posições. 

A frequência intermediária foi 6,27, sendo obtida pela razão entre o número total de palavras 
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e o total de palavras diferentes. A frequência mínima estabelecida pelos pesquisadores foi 4, 

que indica o ponto de corte para o surgimento das palavras na figura 1.

ELEMENTOS CENTRAIS ELEMENTOS INTERMEDIÁRIOS
Frequência ≥  6/ Rang < 2,9 Frequência ≥ 6/ Rang ≥ 2,9

Freq. Rang Freq. Rang
Controle Social 28 2,643 Administração 10 3,300
Democracia 15 2,867 Família 14 3,500
Melhoria 8 2,500 Participação popular 41 3,000
Mobilização 14 2,429 Promover 6 3,833
Política 8 2,500 Saúde 10 3,000

ELEMENTOS INTERMEDIÁRIOS ELEMENTOS PERIFÉRICOS
Frequência < 6/Rang < 2,9 Frequência < 6/ Rang ≥ 2,9

Freq. Rang Freq. Rang
Cidadania 5 2,800 SUS 4 3,500
Construção 4 2,750 Qualidade 4 3,000
Discussão 5 2,000 União 4 3,750
Empoderamento 5 2,600
Responsabilidade 4 2,750

Figura 1. Quadro de casas estabelecido pelo Evoc 2000 mediante evocação dos 
usuários acerca da conferência municipal de saúde. Salvador (BA), 2010

Os elementos que constituem uma representação social são definidos de 

acordo com os padrões de frequência e ordem de evocação, delineando diferentes rumos 

de interpretação. Os elementos do núcleo central, que definem uma representação, 

possuem organização rígida e maior importância no arranjo cognitivo, e apresentam elevada 

frequência e prioritária evocação. Os elementos periféricos possuem menor frequência e 

evocação distante, sendo importantes porque dão suporte ao núcleo central, no entanto, 

são mais flutuantes às mudanças. Os elementos intermediários, expressos com baixa 

frequência, mas com próxima evocação pelos sujeitos, servem como sustentação para os 

núcleos central e periférico.16

Conforme observado na Figura 1, as palavras que aparecem mais vezes e nas 

primeiras posições, possível núcleo central (quadrante superior esquerdo) foram: “controle 

social”, “democracia”, “melhoria”, “mobilização” e “política”. Como possível núcleo 

periférico (quadrante inferior direito): “SUS”, “qualidade” e “união”. No núcleo intermediário 

(quadrante superior direito): “administração”, “família”, “participação popular”, “promover” 

e “saúde”; ainda no núcleo intermediário (quadrante inferior esquerdo): “cidadania”, 

“construção”, “discussão”, “empoderamento” e “responsabilidade”.
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A estrutura das representações sociais pode ser compreendida como constituídas 

pelas relações presentes no “controle social”, “democracia”, “melhoria”, “mobilização”, “política”, 

“SUS”, “qualidade”, “união”, “administração”, “família”, “participação popular”, “promover”, 

“saúde”, “cidadania”, “construção, “discussão”, “empoderamento” e “responsabilidade”. 

Os mecanismos de participação popular e controle social permitem a inclusão 

dos cidadãos na discussão dos problemas de saúde, buscando soluções e viabilizando 

a politização das demandas sociais, enquanto necessidades socialmente construídas, 

elevando-as à condição de direitos sociais e, portanto, indispensáveis para a formulação e 

implementação de políticas de caráter transformador.7 

O “controle social”, como possível elemento central, aparece na primeira posição, 

significando a importância dada ao termo pelos representantes dos usuários e evidenciando sua 

relação com o “inconsciente coletivo” dos participantes dos movimentos sociais. Num primeiro 

sentido, representação é o “[...] conteúdo concreto apreendido pelos sentidos, pela imaginação, 

pela memória ou pelo pensamento [...] reprodução daquilo que se pensa”.17:302

A prática do controle social tem sido saudada como alternativa de democracia 

direta e como espaço de defesa do interesse público na política de saúde,18 devendo, 

portanto, ser fortalecida nas instâncias colegiadas de participação social do SUS, como os 

conselhos e as conferências de saúde.

A participação popular no exercício do controle social é a reafirmação das 

conquistas alcançadas pela luta deflagrada pelos movimentos sociais nas décadas de 1970 

e 1980, ocorridas em razão da abertura democrática ocorrida pós-regime militar a partir de 

1985. Ela foi regulamentada por força da promulgação da Constituição de 1988, pela Lei n.º 

8.142, de 28 de dezembro de 1990, que “[...] dispõe sobre a participação da comunidade na 

gestão do Sistema Único de Saúde”.9:151

Como elemento do núcleo central da representação, aparece o termo “democracia” 

situado na segunda posição, como princípio essencial na efetivação dos direitos humanos. 

Após o período constituinte, abriu-se espaço para a construção de uma nova 

institucionalidade democrática e ganhou evidência a participação popular. Com isso, alargou-

-se um modelo hegemônico de democracia – a democracia representativa – que, no entanto, 

apresentou limites frente à capacidade de representação das diferentes culturas e inclusão 

de novos atores no processo de tomada de decisão. Atualmente, os conselhos gestores são 

a maior expressão da democracia deliberativa, em âmbito local, e estabelecem um estreito 

vínculo entre participação popular e descentralização e contribuem não apenas para 

democratizar o poder público, mas também para fortalecer a cidadania.16,19
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Na terceira posição do núcleo central, aparece o elemento “melhoria”, que 

implica necessidade de mudança, na perspectiva dos delegados representantes dos usuários 

com relação ao SUS. 

Após a conquista democrática e a criação do SUS na década de 1980, os 

movimentos sociais passaram a lutar por mudanças mais globais nas políticas sociais e 

de saúde. Surge, então, a educação em saúde como um instrumento de construção da 

participação popular nos serviços de saúde.20 A Educação Permanente em Saúde pode 

corresponder à Educação em Serviço, quando coloca a pertinência dos conteúdos, 

instrumentos e recursos para a formação técnica submetidos a um projeto de mudanças 

institucionais ou de modificação da orientação política das ações prestadas em dado tempo 

e lugar.21 Daí a necessidade de uma abordagem de conteúdos que instigue à reflexão e 

elevação da consciência sanitária, assim como enfatize a maior politização dos profissionais e 

trabalhadores da saúde que estão inseridos no SUS.

Aparece na quarta posição do núcleo central o termo “mobilização”. Esse 

contexto específico permite aos movimentos sociais enfrentarem as contradições da 

sociedade associando-as às carências básicas da população. O fundamental é a construção 

da democracia em dupla perspectiva: institucional e das relações sociais ou “cultura 

democrática”. Esta última depende da capacidade de articulação de um espectro mais amplo 

dos atores sociais e da reconstrução prática da cidadania.22

Por fim, encontra-se situado como possível núcleo central o elemento 

“política”. Na língua portuguesa, essa palavra expressa tanto as dimensões do poder 

quanto suas diretrizes. Deste modo, política de saúde envolve estudos sobre o papel 

do Estado, a relação do Estado com a sociedade, as reações às condições de saúde da 

população e aos seus determinantes, por meio de propostas e prioridades para a ação 

pública. Relaciona-se ainda com políticas econômicas e sociais, controle social, economia 

da saúde e financiamento.23

Os núcleos intermediários, compostos pelas palavras “cidadania”, “construção”, 

“discussão”, “empoderamento” e “responsabilidade”, reforçam os elementos centrais. Dentre 

os de maior relevância destaca-se “cidadania”, que possui a frequência de aparecimento de 5 

vezes e rang 2.8 e possui relação com o elemento central, “controle social”.

O reconhecimento da saúde como direito constitui exercício da cidadania 

pelos sujeitos sociais. Somente com esse entendimento é possível exercer o controle social 

e participar da construção do SUS e da sociedade. Saúde como direito social é a mudança 

fundamental anunciada pelo SUS.24 
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No tocante à cidadania, é importante que seja evidenciada a questão do direito, 

como um dos preceitos mais enfatizados durante o período pré-constituinte na década de 

1980, na VIII Conferência Nacional de Saúde e, posteriormente, no decorrer do processo da 

Reforma Sanitária Brasileira.25

O documento A Questão Democrática na Área da Saúde, apresentado pelo 

Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES) no 1.º Simpósio sobre Política Nacional 

de Saúde na Câmara Federal, em 1979, reconhece como direito universal e inalienável 

comum a todos os homens a promoção ativa e permanente de condições que viabilizem 

a preservação de sua saúde.19 Nessa época, participou também dos movimentos sociais 

em torno da democratização da saúde a Associação Brasileira de Pós-Graduação 

em Saúde Coletiva (Abrasco), com o documento Pelo Direito Universal à Saúde. Sua 

divulgação trouxe importante contribuição em todo o país num amplo movimento de 

conscientização das massas.26

Acredita-se que, por intermédio da participação popular e das conferências e 

conselhos de saúde, seja possível elevar gradativamente o grau de politização da sociedade 

e da consciência sobre o direito à saúde e ao exercício da cidadania. Para isto, é importante 

ressaltar que, além de direitos constitucionalizados, é necessária a existência de direitos 

institucionalizados, por meio de políticas públicas efetivas e eficazes.27

Os outros termos dos núcleos intermediários, “administração”, “família”, 

“participação popular”, “promover” e “saúde” possuem a frequência de aparecimento 

de 6 vezes e rang 2.9. “Controle social”, como possível elemento do núcleo central, e 

os elementos intermediários “cidadania” e “participação popular”, que dão sustentação 

ao central, aparecem situados na primeira posição (n=5) e como o mais evocado (n=41), 

respectivamente. Assim, estão intrinsecamente relacionados com a importância da 

participação popular na efetivação do controle social e no exercício da cidadania. 

Ainda se deve ressaltar a importância da participação popular conquistada pelos 

movimentos sociais no período ditatorial, ao ampliar o conceito de saúde, garantindo-o como 

uma questão de cidadania. Tratam-se de princípios defendidos na resolução final da VIII 

Conferência Nacional de Saúde e posteriormente consagrados na Constituição de 1988, sob o 

lema Saúde: direito de todos, dever do Estado.28

O sistema periférico está relacionado ao âmbito individual, por apresentar 

baixa frequência, e é sensível às flutuações do contexto no qual se inserem os sujeitos do 

estudo. A despeito dessa característica, a discussão dos seus elementos faz-se importante por 

reforçar o núcleo central e indicar tendências de mudança na representação. Os elementos 
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formadores da periferia da representação são “SUS”, “qualidade” e “união” cuja frequência 

de aparecimento é 4 e o rang de 3,5, 3,0 e 3,75, respectivamente.

O elemento “SUS” do núcleo periférico, que aparece na primeira posição, teve 

na sua criação uma importante participação popular. As mudanças ocorridas posteriormente 

refletiram-se no engajamento dos movimentos sociais em luta pela democratização do país e 

na centralidade assumida pela Assembleia Nacional Constituinte, em 1977-78, na articulação 

e organização no Congresso Nacional, na construção do capítulo saúde da Constituição 

Federal de 1988, contemplando o direito universal à saúde e a criação de um sistema de 

saúde único, descentralizado, acessível e democrático.27

Para apresentar as considerações finais deste estudo, é necessário esclarecer que 

a análise e discussão das Representações Sociais possibilitaram apreender-se as representações 

sociais dos delegados do segmento usuários que participaram da IX CMSS. Identificaram-se 

como núcleo central dessa representação os elementos “controle social”, “democracia”, 

“melhoria”, “mobilização” e “política”. Como intermediários, os elementos “administração”, 

“família”, “participação popular”, “promover”, “saúde”, “cidadania”, “construção”, “discussão”, 

“empoderamento” e “responsabilidade”. Enquanto as palavras “SUS”, “qualidade” e “união” 

expressam os elementos periféricos responsáveis pela sustentação da representação. 

O SUS, no plano legal, constitui uma mudança expressiva na política de saúde 

brasileira. Reconhece a saúde como direito de acesso universal a todo e qualquer cidadão 

brasileiro, no entanto as ações e serviços de saúde em todos os níveis de complexidade de 

forma equitativa não vêm sendo efetivadas na prática como assegura a constituição de 1988.

Entende-se que, para isto, é necessária, cada vez mais, a efetivação da 

participação popular, principalmente da sociedade civil organizada, no exercício do controle 

social, para possibilitar aos sujeitos sociais envolvidos no processo de construção das políticas 

públicas nas conferências de saúde exercerem a cidadania, sendo partícipes do processo de 

mudança tão almejado pelos movimentos sociais. 

Espera-se que esse controle social não seja traduzido apenas em mecanismos 

formais, mas possa refletir-se no real poder da população em modificar planos e políticas não 

apenas no campo da saúde, mas em toda a sociedade, contemplando os pressupostos do 

projeto da Reforma Sanitária Brasileira. 
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