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MINISTÉRIO DA SAÚDE 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE 

 
 

RESUMO EXECUTIVO DA DUCENTÉSIMA NONAGESIMA OITAVA 
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 

 
Data: 5 e 6 de outubro de 2017 
Local: Plenário do Conselho Nacional de Saúde “Omilton Visconde” – 
Ministério da Saúde, Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Anexo B, 1º andar – 
Brasília/DF. 
  

OBJETIVOS DA 298ª REUNIÃO ORDINÁRIA: 
1. Apreciar e aprovar os informes e as indicações. 
2. Assistir, apreciar e debater acerca da Rede de Atenção à Saúde da 
Pessoa com Deficiência no SUS. 
3. Apreciar os itens do Radar. 
4. Assistir, debater e deliberar sobre as Lições do Acidente na Boate Kiss. 
5. Apreciar e deliberar sobre os pareceres da Comissão Intersetorial de 
Recursos Humanos e Relações de Trabalho – CIRHRT. 
6. Apreciar e deliberar sobre as demandas da Comissão Intersetorial de 
Orçamento e financiamento – COFIN. 
7. Avaliar, debater e deliberar sobre a 2ª Conferência Nacional de Saúde 
das Mulheres. 
8. Promover o debate acerca da Política Nacional de Atenção Básica. 
9. Acompanhar, refletir e rever possíveis encaminhamentos da 1ª 
Conferência Nacional de Vigilância em Saúde. 
10. Apreciar e deliberar sobre encaminhamentos das Comissões Intersetoriais. 
 
 
ITEM 1 – APROVAÇÃO DA PAUTA DA 298ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CNS  
Coordenação: conselheiro Ronald Ferreira dos Santos, Presidente do CNS  

Deliberação: aprovada a pauta da 298ª Reunião Ordinária do CNS.  
Em virtude do intervalo menor entre a 297ª e 298ª RO, não foi possível 

apreciar a ata da 297ª Reunião Ordinária na 298ª RO. O texto será enviado 
com antecedência aos conselheiros para aprovação na próxima reunião do 
Conselho.  

 
 

ITEM 2 – EXPEDIENTE  
Justificativas de ausências – conselheiro André Luiz de Oliveira; 
conselheiro Carlos de Souza Andrade; conselheiro João Paulo dos Santos 
Reis Neto; conselheiro Antônio Carlos Figueiredo Nardi; conselheira Lorena 
Baía; conselheiro Marcos Franco; e conselheira Sônia Aparecida Pinheiro 
Pereira.  
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Apresentação de Coordenadores de Plenária Nacional de Conselhos de 
Saúde – Tibério Guimarães –AL; e Jacildo de Siqueira – MT. 
 
Informes 
1) VER-SUS e 13º Congresso Internacional Rede Unida 
Apresentação: conselheira Sueli Terezinha Goi Barrios 
 
2) Informes: 2.1) Participação no 15º Congresso Brasileiro de Terapia 
Ocupacional com elaboração de moções: a) Moção de repúdio aos desmontes 
das Políticas Públicas da Saúde; b) Moção de apoio à abertura de cursos de 
terapia ocupacional direcionada ao Ministério da Educação e aos reitores das 
Universidades Públicas Federais, Estaduais e Municipais; e c) Moção de 
repúdio ao retrocesso nas políticas públicas sociais e de saúde, em especial, à 
Política de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, baseada nos princípios da 
Reforma Psiquiátrica, da Luta Antimanicomial e da Redução de Danos; 2.2) 
Solicitação de produção e publicação de documento que aborde as 
especificidades das mulheres com deficiência pela Comissão Intersetorial de 
Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência – CIASPD/CNS. A CGSPCD está 
trabalhando na elaboração da Diretriz de Atenção à Saúde da Mulher com 
Deficiência e Mobilidade Reduzida, que é uma diretriz de atenção destinada 
aos profissionais de saúde da rede SUS. O objetivo é definir parâmetros para 
garantir o acesso qualificado à atenção integral, de acordo com padrões 
estabelecidos por evidências científicas e experiência de profissionais 
qualificados que atuam na área, visando a segurança do usuário e a 
integralidade da atenção à mulher com deficiência e mobilidade reduzida. A 
previsão é que a Diretriz seja submetida à consulta pública no início do mês de 
novembro e publicada em janeiro de 2018. Nesse momento, será oportuna a 
participação da sociedade, inclusive da CIASPD/CNS; e 2.3) Apresentação ao 
Pleno de recomendação à Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência para que agilize a conclusão das definições dos instrumentos de 
avaliação do Cadastro Unificado de Inclusão de Pessoas com Deficiência cujo 
prazo expira em janeiro de 2018 (texto apreciado no último item da reunião). 
Apresentação: conselheira Priscilla Viegas Barreto de Oliveira 
 
3) Informe sobre o processo eleitoral da Associação Brasileira de Ensino em 
Fisioterapia - ABENFISIO - renovação da coordenação nacional para o triênio 
2017/2020. 
Apresentação: conselheira Francisca Rêgo Oliveira Araújo 
 
4) Informe sobre as resoluções pendentes de homologação 
Apresentação: conselheiro Geordeci Menezes de Souza  
 
5) Ação Ordinária do Conselho Federal de Medicina contra a União Federal, 
visando a suspensão dos efeitos da Portaria MS nº 2.488/2011  
Apresentação: conselheira Shirley Marshal Morales  

No último item da pauta foi aprovada moção de repúdio a respeito.   
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6) I Seminário de Medicinas Tradicionais, Práticas Integrativas e 
Complementares em Saúde. Data: 26 de outubro de 2017. Local: Auditório 
Nereu Ramos, Câmara dos Deputados.  
Apresentação: conselheiro Wilen Heil e Silva 
 
7) Informe da Federação Nacional de Associações e Entidades de Diabetes - 
FENAD sobre a falta de insumos para diabetes e solicitação de providências a 
respeito.  
 
8) Fórum da ONGs AIDS de SP –  será entregue documento sobre a fabricação 
de penicilina bensatina; e foi enviada carta sobre pronunciamento do Judiciário 
acerca da cirurgia de reversão de mudança de sexo. 
Apresentação: conselheiro Moysés Toniolo 
 
9) Curso do EdpopSUS voltado a educadores – FIOCRUZ e MS. Edital aberto 
para 5 estados; Participação no Congresso DST/Aids; e participação em evento 
em Maceió – espaço de divulgação das práticas integrativas.  
Apresentação: conselheira Simone Leite 
 
10) Informe sobre as pactuações da 9ª reunião da Comissão Intergestores 
Tripartite, realizada no dia 28 de setembro de 2017. 
Apresentação: conselheiro Ronald Ferreira dos Santos, Presidente do CNS   
 
11) Informe e convite para o 1º Seminário Internacional sobre Alzheimer. Data: 
9 a 11 de novembro 2017. 
Apresentação: conselheira Maria Leitão Bessa 
 
Indicações 
1) Comissão Intersetorial de Ciência, Tecnologia e Assistência Farmacêutica – 
CICTAF - indicação de coordenação adjunta: um representante do segmento 
dos usuários, em virtude da substituição do Conselheiro Dalmare Anderson, 
representante da Associação Nacional de Pós Graduandos – ANPG, na 
composição do CNS.  
Indicação: conselheira Lenise Aparecida Garcia.  
 
2) Grupo de Trabalho para tratar sobre gestão da informação – aprovado na 
297ª Reunião Ordinária do CNS. 
a) Três representantes do segmento dos usuários – conselheira Carmem 
Lúcia Luiz; conselheira Jani Capiberibe; e conselheiro Antônio Muniz; b) Um 
representante do segmento dos profissionais de saúde – conselheira Eliane 
Maria Cunha; e c) Um representante do segmento dos gestores/prestadores 
de serviço – a indicar.  
 
3) Grupo de Trabalho para tratar sobre os Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável – aprovado na 297ª Reunião Ordinária do CNS. 
a) Três representantes do segmento dos usuários – conselheira Heliana Neves 
Hemeterio dos Santos; conselheira Carmem Lúcia Luiz; e conselheira Maria 
das Graças Gervásio; b) Um representante do segmento dos profissionais de 
saúde – conselheira Maria Laura Carvalho Bicca; e c) Um representante do 
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segmento dos gestores/prestadores de serviço – conselheiro José Eri de 
Medeiros.   
 
4) Curso de Capacitação para conselheiros municipais de saúde. Data: 25 de 
outubro de 2017. Local: Cachoeira do Sul/RS. 
Indicação: conselheiro Wanderley Gomes da Silva; e conselheiro Fernando 
Zasso Pigatto.  
 
5) Audiência Pública ''Nova Política Nacional de Atenção Básica – PNAB no 
contexto da saúde de Porto Alegre''. Data: 26 de outubro de 2017. Horário: 18h. 
Local: Porto Alegre/RJ. 
Indicação: conselheira Sueli Terezinha Goi Barrios.  
 
6) 1º Encontro de Pacientes e Blogueiros de Diabetes. Data: 28 e 29 de 
outubro de 2017. Local: São Paulo/SP.  
Indicação: conselheiro Luiz Carlos Medeiros de Paula.  
 
7) Conferência Conexão Respeito. Data: 7 e 8 de novembro de 2017. Local: 
Rio de Janeiro/RJ.  
Indicação: conselheira Heliana Hemetério dos Santos.  
 
8) Evento proponente de criação de um núcleo de atuação e resistência em 
Peruíbe. Data: 22 e 23 de novembro de 2017. Local: Peruíbe/SP.  
Indicação: conselheira Simone Maria Leite Barbosa.  
 
9) 7º Encontro da Rede Nacional Lailai Apejo “Saúde da População Negra e 
AIDS”. Data: 10 a 12 de novembro de 2017. Local: Curitiba/PR.  
Indicação: conselheira Maria da Conceição Silva.  
   
 Deliberação geral: aprovadas, em bloco, por unanimidade, as 
indicações.  
  

 
ITEM 3 – RADAR - Outubro Rosa e Planos de Saúde Acessíveis   
Coordenação: conselheiro Ronald Ferreira dos Santos, Presidente do CNS  
 
Outubro Rosa  
Apresentação: Jimeny P. B. Santos, representante da Coordenação Geral de 
Atenção Especializada – CGAE/DAET/SAS/MS; e conselheira Carolina Abad, 
representante da FEMAMA  

Não houve encaminhamentos.  
  
Planos de Saúde Acessíveis 
Apresentação: Lígia Bahia, Pesquisadora e Professora da Universidade do Rio 
de Janeiro – URJ; conselheira Shirley Marshal, coordenadora adjunta da 
Comissão Intersetorial de Saúde Suplementar - CISS/CNS  

Deliberação: neste ponto de pauta, o Plenário decidiu elaborar minuta 
de recomendação acerca da temática. O texto foi apreciado no final da reunião.   

O Ministro de Estado da Saúde, Ricardo Barros, e o Deputado Federal 
Hiran Gonçalves (PP/RR) participaram de uma parte do debate deste tema.  
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Além disso, neste ponto, o Plenário fez um breve debate sobre a revisão da 
Política de atenção Básica – PNAB. No segundo dia, aprofundou a discussão 
no item 8 da pauta.  
 
 
ITEM 4 – APRESENTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA NO SUS 
 Item adiado para a próxima reunião.  

 
 

 ITEM 5 – LIÇÕES DO ACIDENTE NA BOATE KISS 
Apresentação: Adriana de Castro Rodrigues Krum, Grupo Gestor do 
Cuidado da Boate Kiss; Bernadete dos Santos Pereira, Grupo Gestor do 
Cuidado da Boate Kiss; Sérgio Silva, Presidente da Associação de Familiares 
de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria - AVTSM; conselheira 
Soeli Terezinha Guerra, Grupo Gestor do Cuidado da Boate Kiss 
Coordenação: conselheiro Arilson da Silva Cardoso, da Mesa Diretora do 
CNS 

Deliberação: neste ponto de pauta, o Pleno do CNS aprovou, por 
unanimidade e aclamação, a recomendação ao Ministério da Saúde, à 
Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul, à Secretaria Municipal de 
Saúde de Porto Alegre, às Secretarias de Saúde e de Gestão e Modernização 
Administrativa de Santa Maria e à Universidade Federal de Santa Maria que 
renovem o Termo de Compromisso firmado em 2013, por igual período de 
cinco anos, e que, em conjunto com o Grupo Gestor do Cuidado às Vítimas da 
Boate Kiss, reavaliem o documento e repactuem as responsabilidades de cada 
ente, adequando-o às necessidades de cuidado atuais e vindouras de todas as 
vítimas da boate Kiss e de outros desastres que possam ocorrer.   

 
 
ITEM 6 – COMISSÃO INTERSETORIAL DE RECURSOS HUMANOS E 
RELAÇÕES DE TRABALHO – CIRHRT  
Apresentação: conselheiro Douglas Vinícius Reis Pereira, coordenador 
adjunto da CIRHRT/CNS 
Coordenação: conselheira Francisca Rêgo Oliveira Araújo, da Mesa Diretora 
do CNS 
 Deliberações: neste ponto de pauta, as deliberações do Pleno do CNS 
foram as seguintes: 1) aprovados, por unanimidade, os 56 pareceres 
apresentados pela CIRHRT, sendo dois satisfatórios; 35 satisfatórios com 
recomendações; dezessete insatisfatórios e dois a serem devolvidos ao e-
MEC, um por se tratar de licenciatura e outro por apresentar IGC “2”; 2) 
aprovada, com uma abstenção, a minuta de resolução apresentada pela 
Comissão que relaciona as entidades e suas respectivas indicações para a 
Câmara Técnica da CIRHRT. Na composição, foram contempladas as quinze 
entidades que enviaram indicações no prazo estabelecido no Edital de 
Chamada nº 001/2017 (até 31 de agosto de 2017). Na resolução será feito 
acréscimo definindo que as indicações enviadas fora de prazo serão 
consideradas como “coletivo suplente”, de acordo com o item 4.2 do Edital de 
Chamada nº 001/2017. Neste caso, o Conselho Federal de Farmácia - CFF, o 
Conselho Federal de Educação Física - CONFEF e o Conselho Federal de 
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Fisioterapia e Terapia Ocupacional - COFFITO, que enviaram indicações fora 
de prazo, serão convidados a participar, como suplentes, de todas as reuniões 
da CT/CIRHRT, tendo suas despesas com passagens e diárias financiadas 
pelas respectivas entidades, pois o CNS poderá financiar apenas os quinze 
indicados no prazo estabelecido. A Oficina de Trabalho da CT/CIRHRT será 
realizada em 8 de novembro de 2017; 3) aprovada, a partir do referendo do 
Fórum de Usuários, a substituição do ex-conselheiro Dalmare Anderson Sá 
(ANPG) pelo conselheiro Douglas Vinícius Reis Pereira (DENEM), como 
membro do Grupo de Trabalho/Residência Multiprofissional (GT/RM); 4) a partir 
do referendo dos fóruns dos usuários e de trabalhadores, aprovada a indicação 
da conselheira Priscilla Viegas Barreto de Oliveira (ABRATO), como titular e 
conselheiro Douglas Vinícius Reis pereira (DENEM), como suplente, para 
ocupar a vaga do CNS na Comissão Nacional de Residência Multiprofissional 
em Saúde - CNRMS, uma vez que são membros do GT/RM do CNS. O formato 
de participação será discutido na próxima reunião do CNS, retornando a 
discussão do “consenso progressivo”, uma vez que a Portaria Interministerial 
ainda não foi publicada e nem houve solicitação de indicações, ainda, para o 
CNS; 5) aprovada, com uma abstenção, a realização de três dias de reunião 
ordinária para a Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de 
Trabalho – CIRHRT/CNS, quando necessário e havendo recursos 
orçamentários/financeiros disponíveis, devido ao número elevado de processos 
para análise na Comissão; 6) aprovada a alteração da data da reunião 
ordinária da CIRHRT/CNS de novembro, de 13 e 14, para 20, 21 e 22, 
considerando que no dia 21, conforme calendário já aprovado anteriormente, 
será realizada a reunião ampliada do GT/DCN, para consolidação do 
“Documento Orientador das Diretrizes Curriculares Nacionais Comuns para os 
Cursos de Graduação da área da Saúde”. Além disso, o Pleno apresentou as 
seguintes sugestões e encaminhamentos para a CIRHRT/CNS: a) que seja 
viabilizada, a partir do Termo de Cooperação Técnica já existente entre 
MS/CNS e Fiocruz, uma proposta de “pesquisa/estudo”, no âmbito da formação 
dos trabalhadores da área da saúde, a partir do trabalho de avaliação de 
cursos realizado pela CIRHRT/CNS, utilizando, para isso, por exemplo, a 
“mineração” de dados do Sistema e-Mec e outros; b) que a CIRHRT/CNS 
aprofunde a integração com Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde, 
objetivando envolver o controle social local/regional no processo de avaliação 
de cursos de graduação em saúde, bem como no processo de monitoramento 
das justificativas e recomendações do CNS às IES; c) que seja 
elaborada/construída, técnica e politicamente, uma proposta de trabalho sobre 
a avaliação de cursos de graduação na área da saúde realizada pelo CNS, a 
ser apresentada no Congresso da Rede Unida, que acontecerá em 
Manaus/AM, em 2018, convidando a participar desta construção a ANDIFES e 
a ABRAUEM.  
 
 
ITEM 7 – 1ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – 1ª 
CNVS 
Apresentação: conselheiro Fernando Pigatto, coordenador adjunto da 1ª 
CNVS  
Coordenação: conselheiro Geordeci Menezes de Souza, da Mesa Diretora do 
CNS 
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Deliberação: neste ponto de pauta, o Pleno do CNS aprovou, por 
unanimidade: 1) o prazo para indicação dos nomes dos convidados da 1ª 
CNVS – até 20 de outubro de 2017; 2) a delegação à Mesa Diretora do CNS de 
aprovação ad referendum da lista de convidados da Conferência, na próxima 
reunião que ocorrerá no dia 27 de outubro, a fim de garantir aos convidados 
maior prazo para organizar-se e vir à conferência; e 3) a proposta da comissão 
organizada da 1ª CNVS de delegar aos segmentos do Conselho a indicação de 
delegados nacionais (conselheiros) para coordenar e secretariar os dezesseis 
grupos de trabalho (32 pessoas – dezesseis representantes dos usuários, oito 
de trabalhadores e oito de gestores/prestadores de serviço, respeitando a 
paridade de gênero). A indicação deverá ser encaminhada por e-mail até a 
próxima reunião do CNS.  
 
 
ITEM 8 – POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA – PNAB 
Apresentação: João Salame Neto, Diretor do Departamento de Atenção 
Básica – DAB/SAS/MS; Marcelo Pedras, técnico do Departamento de Atenção 
Básica – DAB/MS; conselheira Shirley Marshal Diaz Morales; e conselheira 
Maria da Conceição Silva. 
Coordenação: conselheira Francisca Rêgo Oliveira Araújo, da Mesa Diretora 
do CNS  

Deliberação: neste ponto de pauta, as definições do Pleno do CNS 
foram as seguintes: a) aprovada, com quatro abstenções, moção de 
reconhecimento e apoio à aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº 
786/2017, indispensável para a garantia de uma atenção básica com maior 
resolutividade e que garanta a universalidade do acesso à saúde da população.  
As entidades que compõem o CNS também devem se manifestar em apoio a 
esta iniciativa; b) aprovada, com três votos contrários e uma abstenção, a 
proposta de recomendar ao MS a revogação da Portaria nº 2. 436, de 21 de 
setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, 
estabelecendo a revisão de diretrizes para organização da Atenção Básica no 
âmbito do SUS até a conclusão do processo de debate da revisão da PNAB; c) 
aprovado, por unanimidade, o debate permanente deste tema, avaliando 
posteriormente a criação de espaço para discussão - Comissão, Câmara; d) 
definido, por maioria, com duas abstenções, que o GT/AB do CNS decidirá por 
convidar a representação dos Agentes Comunitários de Saúde ou outras 
categorias que o Grupo considere importante para debate; e e) aprovada, por 
maioria, a prorrogação do prazo de funcionamento do GT/AB do CNS.  
 

 
ITEM 9 – 2ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE DAS MULHERES – 2ª 
CNSMu 
Apresentação: conselheira Carmem Lúcia Luiz; e conselheira Francisca 
Valda da Silva 
Coordenação: conselheira Francisca Rêgo Oliveira Araújo, da Mesa Diretora 
do CNS 

Deliberação: neste ponto de pauta, o Pleno aprovou as seguintes 
propostas, por unanimidade: 1) publicar as propostas, diretrizes e moções 
aprovadas pelas delegadas e pelos delegados na 2ª Conferência Nacional de 
Saúde das Mulheres, com vistas a garantir-lhes ampla publicidade; 2) elaborar 
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livro sobre a 2ª CNSMu; e 3) envidar esforços do CNS para criação de 
comissões de saúde das mulheres nos conselhos de saúde das capitais. Para 
isso, a CISMU irá elaborar cartilha detalhando como constituir essas 
Comissões. Além disso, o Plenário, de acordo com decisão anterior, decidiu 
não votar a proposta de definir convidadas permanentes para CISMU, 
entendendo que a Comissão pode convidar representação que julgar 
necessária.    
 
 
ITEM 10 – FORMAÇÃO E MOBILIZAÇÃO PARA O CONTROLE SOCIAL NO 
SUS 
Apresentação: Eliane Cruz, coordenadora adjunta do Projeto Conselho 
Presente 

 Coordenação: conselheiro Ronald Ferreira dos Santos, Presidente do CNS 
 
PROPOSTA DE SEMANA DA SAÚDE 2018 

Deliberação: o Pleno aprovou, por unanimidade, a proposta de dar 
continuidade aos encaminhamentos para a construção da Semana da Saúde, 
no período de 2 a 8 de abril de 2018, conforme proposta apresentada ao Pleno.  

 
Informe sobre o projeto de formação para o controle social no SUS - 
oficinas 
Apresentação: conselheira Maria da Conceição Silva 
 Deliberação: neste ponto, o Plenário decidiu recomendar aos  
conselheiros e às conselheiras nacionais que contribuam, em seus estados de 
origem, na mobilização para participação de conselheiros municipais e 
estaduais nas oficinas já agendadas e promovam articulação com os 
Conselhos Estaduais para marcação das oficinas onde ainda não foram 
agendadas. 
 
 
ITEM 11 – COMISSÃO INTERSETORIAL DE FINANCIAMENTO E 
ORÇAMENTO – COFIN 
Apresentação: Francisco Funcia, assessor técnico; e conselheiro Wanderley 
Gomes da Silva 
Coordenação: conselheiro Ronald Ferreira dos Santos, Presidente do CNS  
 Deliberação: neste ponto de pauta, o Plenário encomendou à 
COFIN/CNS a elaboração de nota técnica destacando os riscos da baixa 
execução orçamentária do Ministério da Saúde para o orçamento da saúde de 
2018. Foi definido ainda que as apresentações da COFIN serão enviadas aos 
conselheiros e conselheiras junto com o Resumo Executivo da  298ª RO do 
CNS.  

 
 
ITEM 12 – COMISSÕES INTERSETORIAIS DO CNS 
Coordenação: conselheiro Geordeci Menezes de Souza, da Mesa Diretora do 
CNS  
 
1) Comissão Intersetorial de Atenção a Saúde das Pessoas com 
Deficiência – CIASPD – apreciação de duas minutas de recomendações. A 
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primeira recomenda ao Ministério da Educação - MEC que introduza o ensino 
da Língua Brasileira de Sinais na grade curricular dos primeiros anos do Ensino 
Fundamental, assegurando desta forma processos de inclusão entre a 
comunidade ouvinte e a comunidade formada por pessoas surdas. A segunda 
recomenda à Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência - SNPD, vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos, que 
conclua, com agilidade, a definição dos instrumentos de avaliação do cadastro 
unificado de inclusão de pessoas com deficiência, tendo em vista que o prazo 
para tanto expira em janeiro de 2018. 
 Deliberação: aprovadas, por unanimidade, as duas minutas de 
recomendação apresentadas pela CIASPD.  
 Também foi informado que o Coordenador-Geral de Saúde Mental, 
Álcool e Outras Drogas/MS, Quirino Cordeiro Júnior, foi convidado a 
participar da última reunião da CIASPD, mas recusou o convite justificando que 
não possuía relação com a pauta e também não indicou representante. Diante 
da situação, a Secretaria Executiva do CNS enviará ofício ao diretor do DAB 
comunicando o fato. Foi sugerida, ainda, a elaboração de moção de repúdio 
sobre o ocorrido, a ser apreciada pelo Pleno.  
 
 
2) Comissão Intersetorial de Saúde Indígena – CISI – apreciação de duas 
minutas de recomendações. A primeira recomenda à Fundação Nacional do 
Índio que: 1. Fortaleça a Coordenação Regional do Alto Rio Negro para 
atender, no tempo necessário as demandas dos povos indígenas que vivem na 
região; e 2. Crie uma Coordenação Técnica Local para acompanhar a situação 
dos indígenas de recente contato, no caso os Hup’dah e Yuhupdeh, bem como 
os Yanomami, com sua implantação a ser acompanhada pela Comissão 
Intersetorial de Saúde Indígena do CNS - CISI/CNS. A segunda recomenda ao 
Ministério de Desenvolvimento Social que: 1. Articule ação conjunta com o 
Estado do Amazonas e o município de São Gabriel da Cachoeira/AM, no 
sentido de atuarem na situação de extrema vulnerabilidade em que se 
encontram os indígenas, especialmente, os Hup’dah e Yuhupdeh de recente 
contato, que ficam acampados à beira do Rio Negro em busca de acesso aos 
programas sociais; e 2. Apresente alternativas para o pagamento dos 
benefícios sociais aos indígenas da região Alto Rio Negro, em prazo 
diferenciado para o saque do Programa Bolsa Família e aposentadoria. 
 Deliberação: aprovadas, por unanimidade, as minutas de 
recomendações.   
 
3) Comissão Intersetorial de Saúde Suplementar – CISS. Reunião realizada 
no dia 3 de outubro de 2017 – apreciação de minuta de recomendação. No 
documento, o CNS recomenda à Agência Nacional de Saúde Suplementar que 
suspenda imediatamente o trâmite do relatório descritivo do GT de Planos 
Acessíveis, refutando na totalidade os seus termos.  
 Deliberação: aprovada, por unanimidade, a minuta de recomendação.   
 
4) Moção Repúdio – sugerida pela conselheira Shirley Marshall. No 
documento, o CNS repudia a Ação Civil Pública, movida pelo Conselho Federal 
de Medicina – CFM, quanto à suspensão parcial da Portaria MS 2.488/2011 no 
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que diz respeito à permissão ao enfermeiro requisitar exames, bem como a 
decisão judicial de acatar o pedido do CFM. 

Deliberação: aprovada, por unanimidade, a moção de repúdio.   
 
5) Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora – 
CISTT – apreciação da chamada para composição da câmara técnica da 
CISTT/CNS  

Deliberação: aprovada a chamada para composição da câmara técnica 
da CISTT/CNS. 

 
6) Apreciação de recomendação decorrente do debate do Item 3 – Radar – 
planos acessíveis.  
 Deliberação: aprovada, por unanimidade, a recomendação ao 
Presidente da Comissão Especial sobre Planos de Saúde, Sr. Deputado 
Federal Hiran Gonçalves (PP/RR) que: 1. Retire o pedido de urgência de 
votação do Projeto de Lei nº 7.419/2006 e apensos; e 2. Amplie o debate por 
meio de novas audiências públicas, interrompendo o favorecimento explícito às 
empresas de planos de saúde, concedendo espaço democraticamente igual 
para o Conselho Nacional de Saúde, Entidades da Sociedade Civil, Instituições 
de Defesa do Consumidor e Órgãos Governamentais, na discussão dos 
trabalhos da Comissão; à Comissão Especial de Ética da Câmara dos 
Deputados: que se posicione sobre o processo de tramitação e conteúdo dos 
trabalhos da Comissão Especial; e aos Parlamentares do Congresso Nacional 
que: não permitam que projetos como esse, que visam a retirada de direitos e a 
destruição das garantias constitucionais continuem sendo aprovados em nosso 
país, tendo em vista que o vergonhoso e irresponsável desmonte do Estado 
Social trará mais prejuízos para a população brasileira e rupturas civilizatórias 
irreconciliáveis com os verdadeiros defensores da cidadania. 
 
7) Comissão Intersetorial de Saúde Bucal – CISB - reunião realizada nos 
dias 28 e 29 de setembro de 2017. 
 Encaminhamento: pautar os encaminhamentos da reunião, para 
deliberação, na próxima reunião do CNS.  
 
 Encaminhamento geral: as pendências das comissões, que não foram 
apresentadas em virtude do adiantado da hora, serão remetidas para a próxima 
reunião do CNS.  

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ASSISTENCIA-SOCIAL/94050-PLANO-PODERA-CUSTEAR-ACOMPANHANTE-DE-MENOR-EM-UTI.html

