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Resumo: A Participação e o Controle Social são ferramentas de integração da 

sociedade com a administração pública, contidos no artigo n° 198, inciso III da 

Constituição Federal. Com três décadas de construção do SUS, os processos 

formativos em saúde passaram por transformações para potencializar a 

integração ensino-serviço-comunidade e os efeitos transformadores entre os 

envolvidos nesta interação. O trabalho objetivou identificar produções científicas 

acerca do processo de formação em saúde e o controle social, tecendo diálogos 

necessários para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Trata-se de uma 

Pesquisa qualitativa, tipo Revisão Integrativa de Literatura. Realizou-se 

pesquisas eletrônicas nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 

Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), Portal de Revistas CAPES e Google 

Scholar, utilizando os Descritores em Ciências da Saúde (Decs): Controle Social, 

Sistema Único de Saúde, Formação na Saúde, Recursos Humanos e Educação 

Superior, no período de fevereiro a março de 2019. Como critérios de inclusão, 

optou-se por artigos originais, gratuitos, referentes à temática e idiomas, 

português (Brasil), espanhol e inglês, publicados entre 2012 a 2018. E de 
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exclusão, artigos indisponíveis na íntegra. Através da revisão, encontrou 22 

artigos, resumindo-se em dez artigos após os critérios de inclusão e exclusão. 

Na análise, os currículos são permeados pelo modelo hegemônico, 

hospitalocêntrico e especializado, insuficientes para atender às necessidades 

acadêmicas e populacionais. Mesmo com os avanços nos processos formativos, 

com a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde e o Programa 

Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde), 

ainda se evidencia fragilidades na formação em saúde, pois as Diretrizes 

Curriculares e as universidades necessitam adequar seus currículos, utilizando 

as metodologias ativas para fortalecer a formação e o controle social do SUS. 

Evidenciou-se desafios que precisam ser superados em relação a formação nas 

graduações em saúde, necessitando de mudanças na estrutura curricular para 

formar profissionais qualificados para atuar na participação do SUS para o 

controle social. Pela sua importância, muitas reflexões precisam ser suscitadas 

sobre o estudo em questão para o alcance de resultados mais efetivos no campo 

da prática social, agregando reinvindicações na formação em saúde. 
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