
 
 
  
 

 
  

Informativo interativo eletrônico do CNS aos conselhos de Saúde Brasília, 11 de agosto de 2006.
 

 
 Eleições no CNS 

 
 

Inscrições de entidades e movimentos sociais 
encerram no dia 18 de agosto 

 
As entidades e movimentos sociais que quiserem participar das eleições do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS) têm até o dia 18 de agosto para se inscrever. Os 
requerimentos e a documentação necessária devem ser entregues à Comissão Eleitoral, 
na sede do CNS, em Brasília-DF, das 8h às 18h, inclusive nos finais de semana. Também 
são aceitas inscrições via correio, mediante Aviso de Recebimento (AR) ou Sedex, desde 
que dentro do prazo estabelecido.  

De acordo com o Regimento Eleitoral (Resolução CNS nº 361/2006), a eleição será 
realizada no próximo dia 31 de agosto, em Brasília-DF. O calendário do processo eleitoral, 
o modelo de requerimento de inscrição e a documentação necessária estão disponíveis no 
site do CNS (www.conselho.saude.gov.br). 
 
Requisitos – Podem participar como candidatos e/ou eleitores, as entidades e 
movimentos sociais de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), de trabalhadores de 
saúde, incluindo comunidade científica, de prestadores de serviço e entidades 
empresariais. Um dos requisitos é ter dois anos ou mais de existência e atuação em, pelo 
menos, um terço das unidades da federação e três regiões geográficas. 
 
 

 Destaques desta edição 
 

 Última chamada para o Cadastro Nacional de Conselhos de Saúde; 
 Levantamento nacional de conselhos cadastrados; 
 Oficina de Comunicação e Informação em Saúde reúne 150 pessoas; 

 
 

 Cadastro Nacional de Conselhos de Saúde
 

15 de agosto é o último dia para inserir dados no sistema 
 

Os conselhos de saúde de todo o país têm até o próximo dia 
15 de agosto para se inscrever no Cadastro Nacional de Conselhos 
de Saúde (CNCS). Após essa data o sistema do cadastro será 
fechado para consolidação dos dados nacionais e realização dos 
ajustes necessários.  

Atualmente, o CNCS armazena informações de 4.936 (88,32%) 
conselhos de saúde brasileiros. Um levantamento preliminar, do dia 
11 de agosto de 2006, mostra que os dados de todos os conselhos 
estaduais, do conselho do Distrito Federal e de 4.909 conselhos 
municipais podem ser acessados pelo Cadastro Nacional.  

http://www.conselho.saude.gov.br/


É importante destacar que nos estados de Alagoas, Amazonas, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Tocantins o cadastro já está 
100% concluído. Ou seja, todos os conselhos municipais destes estados estão no CNCS.  
 
Internet – Iniciado em 2005, o Cadastro Nacional de Conselhos de Saúde (CNCS) é uma 
estratégia que utiliza a internet para acomodar os dados dos conselhos de saúde. 
Qualquer cidadão pode acessar o sistema pelos endereços www.conselho.saude.gov.br 
ou www.formsus.datasus.gov.br/cns e obter informações como endereço, telefone e e-mail 
de contato do conselho, total de conselheiros e número de conselheiros por segmento, 
nome do presidente, adequação à Resolução n° 333/2003 do CNS, além dos principais 
temas abordados nas reuniões. 
 
 

CADASTRO NACIONAL DE CONSELHOS DE SAÚDE 
Dados de 11 de agosto de 2005 

 
Estado Conselhos 

Cadastrados 
Conselhos 

Cadastrados 
Total de 

conselhos % 

Acre 16 7 23 69,57% 

Alagoas 103 0 103 100% 

Amapá 16 1 17 94,12% 

Amazonas 63 0 63 100% 

Bahia 395 23 418 94,50% 

Ceará 174 11 185 94,05% 

Distrito Federal 1 0 1 100,00% 

Espírito Santo 72 7 79 91,14% 

Goiás 217 30 247 87,85% 

Maranhão 117 101 218 53,67% 

Mato Grosso 142 0 142 100% 

Mato Grosso do Sul 79 0 79 100% 

Minas Gerais 691 163 854 80,91% 

Pará 124 20 144 86,11% 

Paraíba 204 20 224 91,07% 

Paraná 353 47 400 88,25% 

Pernambuco 170 16 186 91,40% 

Piauí 192 31 223 86,10% 

Rio de Janeiro 79 14 93 84,95% 

Rio Grande do Norte 168 0 168 100% 

Rio Grande do Sul 497 0 497 100% 

Rondônia 46 7 53 86,79% 

Roraima 13 3 16 81,25% 

Santa Catarina 260 34 294 88,44% 

São Paulo 563 83 646 87,15% 

Sergipe 42 34 76 55,26% 

Tocantins 140 0 140 100% 
Total de conselhos 

Cadastrados 4936 Porcentagem 88.32  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.conselho.saude.gov.br/
http://www.formsus.datasus.gov.br/cns


 Aconteceu no CNS
 

Debate sobre Comunicação e Informação em Saúde reúne 
mais de 150 pessoas em Brasília 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conselheiros nacionais, estaduais e municipais, representantes das secretarias 

executivas dos conselhos, do Ministério da Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
jornalistas e professores estiveram reunidos em Brasília/DF na Oficina Nacional Pacto 
pela Democratização e Qualidade da Comunicação e Informação em Saúde. O evento, 
realizado pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS), nos dias 1°, 2 e 3 de agosto, contou 
com a participação de 152 pessoas.  
 Durante os três dias, os participantes acompanharam exposições sobre: os Pactos 
pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão, o Plano de Trabalho de 2006 da Comissão 
Intersetorial de Comunicação e Informação em Saúde do CNS (CICIS), o Projeto de 
Inclusão de Digital dos Conselhos de Saúde, o Cadastro Nacional de Conselhos de 
Saúde.  

Para contribuir na implementação das comissões de comunicação e informação em 
saúde nos conselhos, a CICIS apresentou e distribuiu para os participantes o documento 
Subsídios para Criação das Comissões de Comunicação e Informação em Saúde nos 
Conselhos de Saúde.  
 A troca de experiências foi um dos pontos fortes da Oficina. Representantes de 
conselhos de saúde que já desenvolvem um trabalho de comunicação e informação 
apresentaram os resultados alcançados. Os participantes também puderam conhecer a 
experiência da Rede de Comunicadores pela Saúde, um projeto coordenado pela 
empresa de comunicação Oboré, que reúne 575 emissoras de rádio em todas as regiões 
do país.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Agenda – Durante a 

Oficina, os participantes se 
dividiram em grupos com o 
objetivo de formular uma Agenda 
de Implementação do Pacto pela 
Democratização e Qualidade da 
Comunicação e Informação em 
Saúde para os anos de 2006 e 
2007. Ao final do encontro, um 
relatório consolidado das 
propostas dos grupos foi 
aprovado pela plenária. 

A partir das necessidades apontadas no relatório da Oficina, a Comissão 
Intersetorial de Comunicação e Informação em Saúde do CNS apresentou uma Agenda 
de Comunicação e Informação em Saúde do Conselho Nacional para os anos de 2006 e 
2007.  
 O relatório preliminar da Oficina Nacional do Pacto pela Democratização e 
Qualidade da Comunicação e Informação em Saúde e a Agenda do CNS de 
Comunicação e Informação em Saúde para 2006 e 2007 estão disponíveis no site do 
Conselho Nacional de Saúde (www.conselho.saude.gov.br). 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Expediente 
 

Informativo Eletrônico do CNS 
Publicação do Conselho Nacional de Saúde - Ano III  – 11 de agosto de 2006 
Coordenação: Alessandra Ximenes 
Jornalistas responsáveis: Alessandro Saturno (3913JP/DF), Nita Queiroz (2966JP/DF) e Verbena Melo (3836 JP/DF).  
Diagramação: Verbena Melo e Willian Barreto. 
 
 
Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Anexo B, sala 109. 
CEP: 70.058-900, Brasília-DF. Fone: (61) 3315-2150/2151 e 3315-3566 
http://www.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  
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