
 
 
  
 
 
  

 

 
 

 13ª Conferência Nacional de Saúde 
 

 
As Conferências de Saúde são instâncias com representação dos vários segmentos 

sociais, que têm como objetivos avaliar e propor as diretrizes para formulação da política 
de saúde nas três esferas de governo: Nacional, Estadual e Municipal. Devem reunir-se a 
cada quatro anos como o previsto na Lei 8.142/90.  

Após quatro anos de realização da 12ª Conferência Nacional de Saúde, o Conselho 
Nacional de Saúde (CNS) e o Poder Executivo irão convocar a 13ª Conferência Nacional 
para final de 2007.  

Por essa razão, estamos divulgando o tema central da 13ª Conferência Nacional de 
Saúde aprovado na reunião ordinária do CNS, nos dia 12 e 13 de fevereiro de 2007, que 
será – Saúde e Qualidade de Vida: Política de Estado e Desenvolvimento.  

A Comissão Organizadora, aprovada pelo CNS, é composta por representantes de 
entidades que compõem o Conselho Nacional de Saúde, instituições, academia, 
movimentos sociais e convidados. A mesma tem se reunido para discutir o encontro e nos 
próximos dias serão divulgados seus eixos temáticos.  

A partir de março, a Coordenação de Comunicação do CNS trabalhará com 
estratégias para que todas as informações sobre a Conferência cheguem a todos os 
Conselhos de Saúde pelo seu banco de dados, Cadastro Nacional de Conselhos de 
Saúde e nosso site: www.conselho.saude.gov.br  

 
 
Etapas da 13ª Conferência Nacional de Saúde  
   

• Etapa Municipal – 1ª de abril a 5 de agosto de 2007; 
• Etapa Estadual – 15 de agosto a 15 de outubro de 2007; 
• Etapa Nacional – 14 a 18 de novembro de 2007. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informativo interativo eletrônico do CNS aos conselhos de Saúde Brasília, fevereiro de 2007



 
 
 

 Fórum Social Mundial da Saúde 
 
O Fórum Social Mundial da Saúde é um espaço integrado ao Fórum Social Mundial 

orientando-se pelos princípios da pluralidade, diversidade e singularidade, tendo caráter 
não confessional, não governamental e não partidário. Tem o propósito de dialogar com a 
sociedade civil mundial comprometida com a luta pelo direito humano à saúde, opondo-se 
ao discurso e prática neoliberal que a situam no campo dos serviços, transformando-a 
numa mercadoria geradora do lucro.  

O I Fórum Social Mundial da Saúde, que foi realizado no ano de 2005 em Porto 
Alegre-Brasil, de onde se originou um conjunto de propostas para o setor saúde, 
sistematizadas na Declaração Final. O encontro indicou também a realização dos Fóruns 
Sociais Continentais da Saúde para 2006 e o II Fórum Social Mundial da Saúde para 2007 
na África. 

O Conselho Nacional de Saúde – CNS tem participado do Fórum Social Mundial e 
também do FSMS com objetivo de contribuir com articulações que visam ao fortalecimento 
do controle social no Brasil e tem buscado formas de contribuir com discussões 
internacionais que visam socializar a experiência positiva do Sistema Público de Saúde 
Brasileiro.  

 
José Marcos-conselheiro nacional 

Dessa forma, a participação do 
Conselho Nacional de Saúde  no II 
Fórum Social Mundial da Saúde com o 
tema “Saúde da África, Espelho do 
Mundo”que também fez parte da 
agenda do VII Fórum Social Mundial, 
realizado no Quênia de 20 a 25 de 
janeiro de 2007, foi uma experiência 
positiva para os países que participaram 
do evento na perspectiva de construir 
sistemas públicos de saúde que visem a 
garantia do direito humano à saúde para 
todos.  

O Conselho Nacional de Saúde 
fez parte da Mesa de Abertura do II 
Fórum Social Mundial da Saúde e 

também esteve presente em dois painéis, que foram: “Examinando os acontecimentos 
políticos da luta pelo direito à saúde na África e no mundo” e o painel “O papel dos atores 
políticos na luta pelo direito à saúde na África – limites e compromissos”.  

O II Fórum Social Mundial da Saúde indicou a realização de uma Conferência 
Internacional, no Brasil, em 2008, para discutir os “Sistemas Universais, Integrais e 
Eqüitativos de Saúde”. Essa foi uma das principais propostas apresentadas na plenária de 
encerramento. O Brasil foi o país indicado para sediar essa conferência, em julho de 2008, 
marcando os 20 anos do Sistema Único de Saúde - SUS.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Conselheiros nacionais 

 
O II FSMS aprovou também as 
seguintes propostas: 

• Realização de uma campanha 
mundial pelo direito dos povos à 
saúde e aos serviços sanitários; 

• Realização de uma campanha 
mundial para que os países ricos 
parem de utilizar materiais 
tóxicos e produtos que afetam a 
saúde das pessoas em todo o 
mundo e que destroem o meio 
ambiente; 

 
• Mobilização internacional contra o 

monopólio das patentes de 
medicamentos nas mãos de 

empresas multinacionais, com o desafio de provocar a redistribuição dos recursos 
que se encontram acumulados na indústria farmacêutica; 

• Ampla campanha educativa, informativa e de prevenção, em toda a África, para 
evitar o avanço da AIDS (mais de 15% da população é soropositiva). 
 
 
 
VII Fórum Social Mundial  
 
No Fórum Social Mundial o CNS 

teve uma oficina “A democratização da 
gestão da saúde com participação da 
sociedade”. Participaram da 
organização e exposição pelo CNS, 
Graciara Matos de Azevedo, Mariza 
Furia Silva, José Marcos de Oliveira e 
Alessandra Ximenes da Silva. 

 
 
 
 
Principais pontos destacados na oficina: 

 
• A Reforma Sanitária Brasileira; 
• Garantia da participação da comunidade na Constituição Brasileira;  
• Significado do controle social; 
• Participação expressa através dos conselhos de saúde e conferências; 
• O que são os conselhos de saúde? 
• O que são as conferências de saúde? 
• A Plenária Nacional de Conselhos de Saúde; 
• A importância dos conselhos de saúde para garantir políticas de saúde inclusivas 
e que representem às necessidades da população; 
• O caráter permanente e deliberativo dos conselhos de saúde, incluído os 
aspectos econômicos e financeiros (Lei 8.142/90); 



 
• Os avanços do controle social; 
• Principais desafios para os conselhos de saúde efetivarem o seu papel político; 
• Chamamento para a formação e organização dos conselhos de saúde à luz da 
realidade brasileira. 
O Brasil enviou uma delegação para participar da atividade, O CNS integrou 

delegação que participou do FSM. A experiência foi considerada positiva pelos 
conselheiros, pois todas as atividades permitiram que as ações e prioridades sociais do 
Governo brasileiro fossem socializadas mundialmente. 

Para os conselheiros nacionais presentes, o encontro possibilitou o exercício e 
crescimento da participação social, fortalecimento da cidadania, através das discussões 
com outros países na busca da consolidação e fortalecimento do controle social.  

 
 
 
 
 
 

 Cadastro Nacional de Conselhos de Saúde 
 

 
Cadastro Nacional de Conselhos, estratégia que utiliza a 

internet para acomodação de dados, disponíveis para os conselhos de 
saúde e também para sociedade, entra agora na  segunda etapa. 

A partir de 5 de março o sistema será aberto para inserção de 
novas informações no banco de dados. A chamada segunda etapa do 
cadastro contempla novas informações inseridas no sistema. Estava 
prevista para iniciar em 15 de fevereiro, mas por ajustes no sistema 
estamos disponibilizando a abertura do sistema, a partir de 5 de março 
de 2007. O CNS espera que todos os Conselhos de Saúde tenham 
nesta segunda etapa o mesmo empenho que demonstraram na 
primeira fase.  

 
 
 
  
 

  Expediente 
 

Informativo Eletrônico do CNS 
Publicação do Conselho Nacional de Saúde - Ano Iv - fevereiro de 2007  
Coordenação: Alessandra Ximenes 
Jornalistas responsáveis: Alessandro Saturno (3913JP/DF) Verbena Melo (3836 JP/DF) e Nita Queiroz (2966JP/DF) 
Diagramação:  Verbena Melo e Willian Barreto. 
 
 
Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Anexo B. Sala 109b. 
CEP: 70.058-900 Brasília-DF. Fone: (61) 3315-2150/2151 e 3315-3566 
http://conselho.saude.gov.br   –  e-mail: cns@saude.gov.br  
Não querendo mais receber o informativo do CNS, enviar mensagem para: cns@saude.gov.br      


