
No Dia Mundial de Luta Contra a Aids, 
a 14ª CNS foi o cenário para o lançamento 
da campanha “A aids não tem preconceito.
Previna-se”, do Ministério da Saúde. Para 
o ministro Alexandre Padilha, expor cada 
vez mais as diferenças para as pessoas é 
umas melhores formas de se acabar com 
a discriminação. “O SUS não pode ser es-
paço para preconceitos”, afirmou Padilha. 

Ele também assinou portaria que insti-
tui a Política Nacional de Saúde Integral 
de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais.

Com a presença do presidente dos 
Correios, Wagner Pinheiro de Oliveira e 
do cartunista Ziraldo, foi apresentada uma 
série de oito selos postais alusivos à data, 
elaborados por Ziraldo.
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No dia em que o Brasil celebrou a Luta contra a Aids a 14ª 
Conferência Nacional de Saúde (CNS) iniciou, o maior evento de 
saúde do Brasil, realizado a cada quatro anos, com o objetivo de 
debater e aprimorar as políticas públicas voltadas para o Sistema 
Único de Saúde (SUS). Cerca de quatro mil pessoas, entre dele-
gados e convidados, participaram da abertura oficial realizada 
nessa quinta-feira (1º de dezembro). A solenidade contou com a 
apresentação cultural do grupo pernambucano Loucas de Pedras 
Lilás e da cantora brasiliense, Tereza Lopes.

A coordenadora da 14ª Conferência, Jurema Werneck, abriu os 
trabalhos e lembrou o impacto da 8ª Conferência para a constru-
ção do SUS. De acordo com ela, o evento determinou um marco 
na participação social. 

O presidente da 14ª CNS e ministro da saúde, Alexandre Pa-
dilha, destacou a importância da realização das conferências 
estaduais e municipais como ferramenta de fortalecimento do 
Sistema Único de Saúde. “Todas as propostas trazidas para esse 
espaço de debate são legítimas, mas precisamos colocar antes 

de qualquer interesse específico a qualidade do atendimento aos 
usuários do SUS”, ressaltou. 

Ao final da solenidade de abertura, o ministro fez o lançamento do 
selo comemorativo da campanha de prevenção da Aids juntamente 
com o presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 
Wagner Pinheiro, e assinou ainda um Termo de Compromisso que 
institui a Carta ao Usuário do SUS. Duas portarias também foram 
assinadas: uma que implementa o uso da marca do Sistema Único 
de Saúde em todos os estabelecimentos ligados à saúde pública em 
todo o Brasil e outra que confere maior aporte de recursos para o 
funcionamento dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) no país.

Várias autoridades das três esferas do governo e da sociedade 
civil participaram do evento, entre elas: a ministra do Planejamento, 
Miriam Belchior, que representou a presidenta da República, Dilma 
Rousseff, na conferência, outros ministros de Estado, parlamentares e 
representantes da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), do 
Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e do Conselho 
Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS).

Padilha faz abertura oficial da 14ª CNS e destaca conferências 
como instrumento de fortalecimento do SUS

Aids e diversidade: Luta contra preconceitos
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Fique Atento
Na Programação Cultural de hoje, sexta-feira (2/12), de 12 às 13h30, no Espaço Saúde e Cultura Paulo Freire acontece o Café 

com Ideias, cujo tema do dia será “Semeando Cidadania no Campo na Floresta”. Haverá ainda a assinatura de dois atos:
- Portaria da Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo e da Floresta.
- Resolução da CIT: Plano Operativo da Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo e da Floresta.

Confira na integra todas as matérias no site:   http://conselho.saude.gov.br/14cns/index.html

Expediente:
Reportagens: Comitê de Comunicação da 14ª Conferência Nacional de Saúde – Fotos: Karina Zambrana e Tiago Sousa

Delegados e convidados debatem sobre 
assuntos  variados em Diálogos Temáticos

Comunicadores da 
Saúde debatem o 

SUS na 14ª CNSRepresentantes de usuários, trabalhadores da saúde, prestadores e gestores par-
ticiparam na tarde do dia 1ª de dezembro dos onze Diálogos Temáticos durante a 
realização da 14ª Conferência Nacional de Saúde (CNS). A ideia foi discutir e trocar 
experiências sobre onze temas envolvendo questões como controle social na saúde, 
comunicação e informação, integralidade e redes regionais, seguridade social, relação 
público e privado na gestão do SUS, financiamento, formação profissional, determi-
nantes sociais, desenvolvimento nacional, promoção da equidade e atenção básica.

O Sistema Único de Saúde- conquistas 
e desafios. Esse foi o tema central da Ofici-
na Jornalística ‘Diálogos – Mídia e Saúde’. 
Entre os presentes o ministro Alexandre 
Padilha, assessores de comunicação das 
Secretarias Estaduais e Municipais e dos 
Conselhos de Saúde e jornalistas e blo-
gueiros que cobrem o tema. Os presentes 
buscaram discutir a melhor forma de fazer 
com que a informação circule entre as 
instituições, entidades e veículos de mídia, 
alcançando o objetivo primordial: chegar 
à população. Além do ministro, participa-
ram o secretário de Gestão Estratégica e 
Participativa, Odorico Monteiro, Fátima 
Gomes, chefe da assessoria de comuni-
cação do Ministério da Saúde e Maria de 
Lourdes Rodrigues, coordenadora -adjun-
ta da Comissão de Comunicação e Infor-
mação em Saúde do Conselho Nacional 
de Saúde, a jornalista Fabiane Leite, do 
programa ‘Bem Estar’, da Rede Globo e 
da Fátima Oliveira, blogueira do ‘Tá lubri-
nando – escritos da Chapada do Arapari’.

Desafios para efetivar a participação, a gestão 
participativa e o controle social na saúde

A Seguridade Social, o Acesso Universal e as 
Políticas  Públicas de Estado

Valorização do Trabalho  e 
Formação Profissional para o SUS

Políticas e ações de Promoção da 
Equidade – garantia de acesso às populações 

em situação de vulnerabilidade e exclusão

Os Determinantes Sociais, 
a intersetorialidade e a transversalidade 

do Direito Humano à Saúde

A Atenção Básica que queremos

Relação Público X Privado e os desafios da 
Gestão do SUS

Comunicação e Informação em Saúde como 
um direito humano fundamental e 

pressuposto do direito à saúde


