
 
 
  
 

 
  

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

 
 Comunicação e informação em saúde 

 
 

CNS apresenta painel sobre Comunicação e Informação 
em Saúde no Congresso da Abrasco. 

 
O Conselho Nacional de Saúde (CNS) apresentará um 

painel no 11º Congresso Mundial de Saúde Pública e 8º 
Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, promovidos pela 
Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), sobre o 
Pacto pela Democratização e Qualidade da Comunicação e 
Informação em Saúde. O objetivo é mostrar as estratégias de 
comunicação e informação em saúde desenvolvidas pelo CNS, desde 2005. 

O Conselho Nacional de Saúde tem destacado o tema da comunicação e 
informação em saúde para o fortalecimento do controle social em vários debates, 
seminários e oficinas. Uma das principais preocupações no momento é em relação à 
democratização da informação com qualidade. Como forma de reforçar a discussão entre 
os movimentos sociais, o CNS tem promovido seminários e oficinas com os conselhos de 
saúde de todo o país. A intenção é viabilizar os meios para que os atores do controle 
social se apropriem do tema e o disseminem, buscando o fortalecimento do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e do Controle Social.  

Nessa linha, o Conselho Nacional de Saúde realizou, em 2005, seis seminários 
regionais e um nacional para discutir estratégias de comunicação e informação em saúde 
e construir uma proposta de Política de Comunicação e Informação em Saúde para o 
Controle social no SUS. Este ano, o CNS já promoveu duas oficinas sobre o tema: 1) 
Oficina Comunicação e Informação em Saúde para o Exercício do Controle Social, em 
julho, no VII Congresso Nacional da Rede Unida, em Curitiba/PR; 2) Oficina Nacional 
Pacto pela Democratização e Qualidade da Comunicação e Informação em Saúde, 
realizada em Brasília/DF, no mês de agosto.   

Para o CNS a comunicação e informação em saúde para o controle social envolvem 
a construção e transformação de sentidos sociais a partir de instrumentos que possibilitam 
a interlocução, a busca do diálogo e a consolidação da conscientização da cidadania.  
 
Dia: 23 de agosto de 2006 
Local: Riocentro (F-3 Pavilhão 5) 
Hora: 9h30 às 11h 

 

 
 
 
 



 
 

 Destaque desta Edição 
 

 Eleição no CNS 
 

 Eleições

 
Lista de inscritos será divulgada na segunda-feira 

 
 Nesta sexta-feira (18/08), encerraram-se as inscrições para o 
processo eleitoral do Conselho Nacional de Saúde (CNS). A lista das entidades e 
movimentos sociais inscritos será divulgada na próxima segunda-feira (21/09), na página 
do CNS (http://www.conselho.saude.gov.br/webeleicao/index.htm) e no mural da 
Secretaria Executiva do Conselho.  
 A partir da divulgação da lista de inscritos, as entidades e movimentos sociais têm 
até o dia 22 de agosto para interpor recursos, que serão julgados pela Comissão Eleitoral 
nos dias 23, 24 e 25 de agosto.  

Após o período de julgamento dos recursos, no dia 26 de agosto, será publicada, 
no site das Eleições no CNS e no mural do Conselho, a lista das entidades e movimentos 
sociais habilitados.  
 

Plenárias – O pavilhão de exposições, ExpoBrasília, do Parque da Cidade, foi o 
local escolhido para a realização das plenárias eleitorais, no dia 31 de agosto. O 
credenciamento dos delegados será das 8h30 às 9h30. 
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Informativo Eletrônico do CNS 
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Coordenação: Alessandra Ximenes 
Jornalistas responsáveis: Alessandro Saturno (3913JP/DF) Verbena Melo (3836 JP/DF) e Nita Queiroz (2966JP/DF) 
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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      
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