
 
                                                                                                                    Brasília 13 de setembro de 2004 
  
Editorial 

 

A  Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Saúde, atendendo às diversas 
solicitações dos conselheiros nas últimas Conferências, está lançando um 

novo instrumento de comunicação com os demais Conselhos de Saúde. Este boletim 
eletrônico será enviado quinzenalmente, com informações sobre as diversas atividades do 
Conselho Nacional de Saúde, bem como as deliberações aprovadas.  

Também iremos divulgar notícias dos estados, com as novidades e ações. Para 
isso, estamos recebendo até o dia 20 de cada mês material dos Conselhos para 
publicação.  Assim poderemos criar uma rede de informação entre os conselhos, 
ajudando na troca de experiências do controle social. 
 
 
 

 
 

Relatório final da 12a Conferência Nacional de Saúde aprovado pelo CNS 
 

O Conselho Nacional de Saúde aprovou por unanimidade o 
relatório final da 12a Conferência Nacional de Saúde – Sergio Arouca.  
As moções aprovadas tiveram caráter nacional ou internacional, como 
estava previsto no regulamento do encontro, as quais foram avaliadas 
de forma individual.  

A votação domiciliar foi aprovada pela plenária final da 
Conferência. Foram enviados cerca de quatro mil destaques, 
apresentados pelos delegados, que ficaram pendentes na votação final. 
No dia 02 de agosto foi encerrado o processo de votação. Cerca de 
58,3% dos delegados responderam à votação, o que foi considerado 

pelo CNS uma participação representativa, pois, de acordo com o regimento da 12a CNS, para 
validar o processo de votação dos destaques pendentes seria necessário 30% dos delegados 
eleitos para a Conferência. 

Todo o processo de construção do relatório final foi acompanhado por uma comissão de 
conselheiros nacionais indicada pelo Conselho Nacional de Saúde.  

Como forma de aprimorar e democratizar as informações dentro do Sistema Único de 
Saúde, o Conselho Nacional de Saúde deliberou que seja encaminhado a cada delegado da 
conferência uma unidade do relatório, após a publicação final que está sendo providenciada pelo 
Ministério da Saúde.  

Por entender que as propostas aprovadas no encontro representam uma conquista dos 
usuários do SUS, o CNS recomenda que as mesmas sejam usadas como subsídios para 
capacitação de conselheiros em todo o País. O Conselho Nacional de Saúde fará uma avaliação 
da 12a CNS e das Conferências temáticas, cujo resultado será divulgado posteriormente junto aos 
Conselhos de Saúde. A comissão organizadora, Conselho Nacional de Saúde, agradece a todos 
que participaram em mais um capítulo histórico do fortalecimento do SUS e do controle social no 
Brasil. O relatório final estará disponível na página do CNS: http://conselho.saude.gov.br. 
 

 



Conferência de Saúde Bucal tem o relatório final aprovado pelo CNS 
 

O relatório da Conferência Nacional de Saúde 
Bucal foi aprovado no plenário do Conselho Nacional de 
Saúde. Os aspectos avaliados pelo CNS foram em 
relação à formatação e verificação ortográficas 
realizadas pela relatoria. O processo de organização do 
encontro e construção do relatório final foi acompanhado 
pelos conselheiros nacionais de saúde.     

Todas as propostas contidas no relatório foram 
apreciadas pelo plenário final da Conferência. Foram 
realizadas 4 plenárias temáticas: Educação e Construção da Cidadania; Controle Social, Gestão 
Participativa e Saúde Bucal; Formação e Trabalho em Saúde Bucal; e Financiamento e 
Organização da Atenção em Saúde Bucal.  

Segundo o relator geral da Conferência, Paulo Capel Narvai II, o novo formato adotado 
ajudou muito os trabalhos finais da relatoria. A estimativa é que cerca de 80% das proposições 
foram definidas nas plenárias temáticas, restando para a plenária final os pontos não 
consensuados nessas. 
 A comissão organizadora lembrou que o momento foi histórico, pois possibilitou a 
participação de cerca de 60 mil pessoas em todos os estados brasileiros e também a definição de 
políticas públicas para setor, com a participação importante de movimentos sociais que atuam na 
área da saúde. 
 Para os conselheiros nacionais o sucesso do encontro se deu pelo esforço e compreensão 
de todos os delegados dos diversos segmentos presentes no evento. Segundo os organizadores, 
a conferência possibilitou uma definição de novos rumos para a política de saúde bucal, que serão 
oferecidos à sociedade e ao Estado brasileiro. 
                                                                                                                         
 
 
 

Conselho aprova o Orçamento de 2005 
O Ministério da Saúde - MS - deverá ter um aumento de 17,4% em 2005 nos recursos para 

aquisição e distribuição de medicamentos, passando de R$ 2.765.500.000,00 para R$ 
3.246.000.000,00. Mas não foi só em medicamentos que os percentuais de recursos foram 
reajustados. Todos os programas considerados prioritários para o governo tiveram destinação 
orçamentária superior à do ano de 2003. Esses dados estão no orçamento de 2005 aprovado pelo 
Conselho Nacional de Saúde - CNS - no dia 30 de agosto e encaminhado ao Congresso Nacional. 

Detentora do segundo maior orçamento e prioridade do atual Governo, a saúde terá, para 
2005, R$ 35.238.100.000,00, como piso para aplicação em ações e serviços públicos  de saúde 
pela União, ou seja, 10,61% maior que o previsto para o  ano de 2004, possibilitando assim 
ampliar ações consideradas prioritárias do Ministério da Saúde, tais como: assistência financeira 
para aquisição e distribuição de medicamentos excepcionais, promoção da oferta e da cobertura 
dos serviços de assistência farmacêutica e insumos estratégicos do SUS, imunobiológicos para 
prevenção e controle de doenças, atenção à saúde nos hospitais da rede pública federal (custeio), 
estruturação de unidades de atenção especializada em saúde, apoio à estruturação de serviços 
de atenção às urgências e emergências por violência e causas externas. 

Os medicamentos excepcionais tiveram um aumento de 26% na proposta orçamentária, o 
que garante uma cobertura de 80% dos gastos nos Estados, cabendo a estes a responsabilidade 
de cobrir a demanda em 20%. Em 2005, serão mais 370 mil pessoas atendidas em relação aos 
últimos três anos, entre as quais estão incluídos os pacientes transplantados, os portadores de 
insuficiência renal crônica, de osteoporose, de esquizofrenia refratária, de doenças de Parkinson, 
de doença de Alzheimer, doenças metabólicas etc. 

Produção em pesquisa é outra área que terão seus percentuais aumentados, de acordo 
com a proposta orçamentária do Ministério da Saúde. Em 2002, foram gastos 14 milhões e, em 
2004, estão orçados 60 milhões. Para o ano de 2005, a previsão orçamentária é em torno de 70 
milhões. 



Segundo o Ministério da Saúde, a intenção do orçamento é atender o Plano Nacional de 
Saúde, aprovado e discutido pelo CNS, num primeiro momento. "O Plano e o Orçamento 
caminham juntos na ótica das políticas de saúde no Brasil", afirma Valcler Fernandes, 
Subsecretário da Secretaria de Planejamento e Orçamento do MS. Neste orçamento, o 
crescimento de 2004 para 2005 foi feito dentro das prioridades discutidas com o Conselho 
Nacional de Saúde. Todo o orçamento apresentado foi aprovado pelo plenário do CNS. 

 
 

Conselheiros discutem desvinculação de recursos da saúde com o Ministério do 
Planejamento 

 
 

O Secretário-Executivo do 
Ministério do Planejamento, Nelson 
Machado, recebeu uma comissão de 
conselheiros nacionais de saúde para 
discutir a desvinculação de recursos 
da saúde e os passivos, ou restos a 
pagar, dos anos anteriores. 

O encontro aconteceu no dia 1º 
de setembro, em Brasília, com 
representantes da Comissão de 
Orçamento e Financiamento do 
Conselho Nacional de Saúde. Na 
oportunidade, o Secretário-Executivo 
do Ministério do Planejamento 

ressaltou que a saúde é prioridade do governo Lula e, assim sendo, não existe nenhum estudo 
para desvinculação de recursos da saúde. 

Em relação ao cumprimento da Emenda Constitucional 29, foi afirmado por Machado que 
fica difícil garantir o cumprimento, já que o Produto Interno Bruto – PIB – apresenta variações 
mesmo após o término do ano administrativo, mas existe o compromisso do governo federal em 
compensar no ano seguinte essa diferença de cálculo, como está sendo feito em 2003.  
Os representantes do Ministério do Planejamento se colocaram à disposição para futuras 
negociações. Na oportunidade os conselheiros nacionais solicitaram outros encontros e 
convidaram os técnicos do Ministério para participar de todas as discussões em relação à 
regulamentação da EC 29. 
 
 

 
 

Abertura de novos cursos 

 A fixação de critérios para abertura de novos cursos deve ser 
fruto de uma ação conjunta do Conselho Nacional de Saúde e de 
Educação, com a participação efetiva dos dois ministérios envolvidos. 
Com esta conclusão, o plenário do CNS buscará ampliar os canais de 
comunicação com o Ministério da Educação e seus órgãos, inclusive 
articulando o diálogo com a comissão da reforma universitária para 

influir nos rumos da formação acadêmica do setor saúde. 
 Para os conselheiros, será necessária a realização de um seminário para aprofundar o 
debate sobre o tema, que vem sendo pautado no CNS desde 2002. A Comissão Intersetorial de 
Recursos Humanos (CIRH/CNS) será responsável por viabilizar esse evento, que definirá as 
diretrizes para elaboração desses critérios, 



 Atualmente, a abertura de cursos no setor saúde é feita de forma desordenada e regulada 
pelo mercado, gerando muitas vezes instituições com baixa qualidade de ensino, concentradas 
nas capitais e centros urbanos mais desenvolvidos. Diante de inúmeras denúncias sobre a 
situação do ensino, o plenário do CNS já publicou quatro Resoluções (nº 324, 325, 336 e 337) 
suspendendo por tempo determinado a criação de novos cursos superiores, a fim de realizar 
estudos e debater critérios. 
 
 
Pacto de gestão em discussão 

 
O Ministério da Saúde apresentou ao Conselho Nacional de Saúde – CNS – a proposta 

que está sendo construída para a revisão do processo normativo do SUS. O trabalho está sendo 
desenvolvido por um GT com a composição do CONASS, CONASEMS e Ministério da Saúde.  

Os principais eixos elencados inicialmente foram: Financiamento; Responsabilidade 
Sanitária de Governo, de Gestão e de Respostas dos Sistemas e Serviços de Saúde; 
Planejamento, Programação e Avaliação; Organização da Assistência, Regionalização, Regulação 
e Normalização do Sistema; Participação Social e Controle Público do Sistema; e Gestão do 
Trabalho em Saúde. 
            A regionalização está sendo colocada como um dos pprriinncciippaaiiss  ccoommppoonneenntteess  ddeessssaa  nnoovvaa  
ppaaccttuuaaççããoo  ppaarraa  aa  qquuaalliiffiiccaaççããoo  ddaa  ggeessttããoo  ddoo  SSUUSS,,  ppooiiss  a intenção é garantir a integralidade e 
resolutividade da atenção. Em relação ao financiamento, um dos pontos principais é a 
rreeccuuppeerraaççããoo,,  rreeaaddeeqquuaaççããoo  ee  eexxppaannssããoo  ddaa  rreeddee  ffííssiiccaa  ddee  ssaaúúddee..  Os recursos serão alocados nos 
fundos municipais e estaduais de saúde, onde as ações, mesmo que de caráter regional, estarão 
sendo executadas. 

Outro ponto fundamental apresentado foi a participação popular e o controle social. “O 
Sistema Único de Saúde precisa reconhecer as inúmeras experiências de participação social, de 
caráter regional que estão acontecendo no conjunto do território nacional. É preciso aprender com 
essas experiências e incorporá-las na gestão do SUS, na medida que representem os interesses 
de uma comunidade”, fala Vânia Barbosa do Nascimento, Coordenadora-Geral de Integração 
Programática do Ministério da Saúde. 

Segundo o Ministério da Saúde, a intenção é realizar um encontro com os prefeitos eleitos 
no final de novembro para conclusão dos trabalhos e depois levar o produto final ao plenário do 
Conselho Nacional de Saúde.  

 
   
 

Conselho aprova diretrizes de saneamento ambiental 
  

 
O saneamento básico é uma questão de saúde 

pública, tanto que o Ministério da Saúde, por meio da 
Funasa, destina recursos para ações diretas nesse 
campo. Por entender a importância desse debate para a 
saúde pública, o Conselho Nacional convidou o 
Secretário Nacional de Saneamento Ambiental do 
Ministério das Cidades, Abelardo de Oliveira Filho, para 
apresentar o anteprojeto de lei que institui diretrizes para 
os serviços públicos de saneamento básico e a Política 
Nacional de Saneamento Ambiental. A proposta foi 
aprovada por unanimidade pelo plenário do CNS. 

Abelardo Oliveira iniciou explicando o conceito de 
saneamento ambiental, que envolve não apenas água e 

esgoto, mas também o manejo de resíduos sólidos e das águas pluviais urbanas. Esses serviços 
estão sem regulamentação federal há dezoito anos, quando foi extinto o Banco Nacional da 
Habitação (BNH), responsável pelo controle, fiscalização, definição de tarifas, critérios de 



alocação de recursos, entre outros. Desde então, as companhias estatais não prestam a mínima 
satisfação nem aos municípios nem aos usuários. 

O anteprojeto de lei define diretrizes gerais para todos os serviços, trabalha interfaces com 
a saúde, meio ambiente, recursos hídricos, uso e ocupação do solo, desenvolvimento urbano, 
moradia, planejamento territorial urbano e fixa diretrizes relativas a cada um daquelas ações e 
serviços de abastecimento, água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e manejo de águas 
pluviais urbanos. 

 “Todos têm direito à vida em ambiente salubre, por isso incluímos na proposta o 
saneamento como serviço essencial, um dever do Estado e um direito do cidadão. O Estado tem 
que garantir o acesso a todos dentro dos princípios básicos defendidos pela saúde: 
universalidade, equidade e integralidade”, defende Aberlardo Oliveira. 
 
 
 
 
 
 

Expediente 
 

Boletim Eletrônico do CNS 
Publicação quinzenal do Conselho Nacional de Saúde - Ano I - nº 1 - 13 de setembro de 2004. 
Jornalistas: Silvia Alves (Reg. Prof. 2030/DF) e Verbena Melo 
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