
 
 
  
 

 
  

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

 
 Comunicação e informação em saúde 

 
 

Oficina Nacional do Pacto pela Democratização e 
Qualidade da Comunicação e Informação em Saúde 

 
O Conselho Nacional de Saúde (CNS) vai reunir, 

em Brasília (DF), de 1° a 3 de agosto, representantes dos 
conselhos estaduais, municipais e nacional de saúde, 
Secretaria Executivas, representantes das áreas de 
comunicação e informação em saúde, além dos 
coordenadores da Plenária Nacional de Conselhos de 
Saúde para debater o Pacto pela Democratização e 
Qualidade da Comunicação e Informação em Saúde.  

Além de discutir estratégias para implementação do pacto, a oficina nacional tem 
como meta incentivar a criação das Comissões de Comunicação e Informação em Saúde 
nos Conselhos de Saúde e oferecer subsídios para formulação dos planos de trabalho 
dessas comissões.  

Cada conselho de saúde deverá participar da oficina com quatro representantes: 
dois conselheiros de saúde; um representante da Secretaria Executiva do Conselho; um 
da área de Comunicação e/ou Informação em Saúde que trabalhe junto ao Conselho ou 
na Secretaria de Saúde; além dos representantes da Plenária Nacional de Conselhos de 
Saúde. 

Durante a oficina, os participantes serão divididos em grupos para analisar as 
temáticas apresentandas e construir uma Agenda para Implementação do Pacto pela 
Democratização e Qualidade da Comunicação e Informação em Saúde, na perspectiva de 
fortalecimento do controle social para o período de 2006/2007. 
 
Confira os temas que serão discutidos: 
 

 Pacto pela Democratização e Qualidade da Comunicação e Informação em Saúde; 
 Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão; 
 Experiência da Rede de Comunicadores pela Saúde; 
 Projeto de Inclusão Digital do CNS; 
 Subsídios para Criação das Comissões de Comunicação e Informação em saúde 

nos Conselhos de Saúde; 
 Cadastro Nacional de Conselhos de Saúde; 

 
Programação disponível na página do CNS: http://www.conselho.saude.gov.br/  
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 Destaques desta Edição 
 

 Seminário Nacional de Produção de Anti-Retrovirais; 
 Seminário Nacional de Comunicação e Informação em Saúde; 
 Audiência pela Regulamentação da EC 29; 
 Reunião do CNS. 

 
 Seminários

CNS promove debate sobre a produção de anti-retrovirais 
 

O Conselho Nacional de Saúde (CNS) vai promover o Seminário Nacional de 
Produção de Anti-retrovirais na Industria Brasileira. A atividade está prevista para 
acontecer no dia 8 de agosto de 2006, em Brasília-DF.  O encontro irá debater os 
medicamentos anti-retrovirais, analisar e discutir um diagnóstico da capacidade de 
produção brasileira e tentar fazer um levantamento de produtos e manutenção do controle 
de qualidade. A iniciativa do CNS é fazer uma discussão ampliada e democrática sobre o 
tema. A atividade tem como objetivo envolver conselhos de saúde, governo, academia, 
indústria farmacêutica e organizações não-governamentais. 

As exposições do seminário abordarão a questão da “Capacidade de Produção de 
Anti-retrovirais com Qualidade” e a “Perspectiva de Produção de Anti-retrovirais”. O 
seminário será finalizado com a construção de um documento para subsidiar as 
discussões no CNS. 

O Pleno do CNS indicou um Grupo de Trabalho para acompanhar o seminário e 
todos os debates em torno da atividade em parceria com áreas convidadas. O Conselho 
Nacional de Saúde, ao longo de 2005, realizou vários debates sobre o acesso e a 
distribuição de medicamentos anti-retrovirais e vem aprofundando as discussões na 
intenção de buscar meios que garantam o acesso universal a esses medicamentos, 
conforme estabelecido na Constituição Brasileira de 1988. 

 
 
CNS promove debate nacional sobre Comunicação e Informação em Saúde 

 
 

Atendendo a uma demanda do I Seminário Nacional de Comunicação, Informação 
e Informática em Saúde, realizado em dezembro de 2005, o Conselho Nacional de Saúde 
(CNS) vai realizar nos dias 11 e 12 de dezembro de 2006, em Brasília-DF, o Seminário 
Avaliação e Consolidação do Pacto pela Democratização e Qualidade da Comunicação e 
Informação em Saúde. O evento vai contar com a participação dos conselhos estaduais e 
municipais, universidades e convidados.  

O seminário nacional será o momento de consolidar as discussões que 
aconteceram ao longo deste ano em oficinas de trabalho (ex: Oficina do VII Congresso 
Nacional da Rede Unida, em julho; e Oficina Nacional do Pacto) e fóruns do controle 
social. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 Atividades do CNS 

Audiência pela regulamentação da EC 29 
 

A regulamentação da Emenda Constitucional 29 (EC 29) 
tem mobilizado os movimentos sociais e conselheiros de saúde 
de todo o País. Várias entidades e movimentos sociais estão 
marcando e solicitando audiências com parlamentares para falar 
sobre a importância da regulamentação. Nesta quarta-feira, dia 
26 de julho de 2006, foi a vez da Confederação Nacional das 
Associações de Moradores (Conam) que esteve reunida com o 
Assessor da Presidência para Assuntos Parlamentares, Marcos 
de Castro Lima. O conselheiro nacional Fernando Eliotério 
participou da audiência, representando o Conselho Nacional de 
Saúde (CNS). 
 De acordo com informações de Marcos de Castro Lima, o governo federal tem 
interesse na regulamentação da Emenda Constitucional nº 29 e envidará todos os 
esforços necessários para que isso aconteça assim que os trabalhos no Parlamento 
permitam. 

Para o conselheiro nacional, Fernando Eliotério, a audiência foi produtiva, pois 
permitiu esclarecer a posição do governo e a tramitação do projeto na casa. “Enquanto 
isso, nós dos movimentos sociais estaremos vigilantes e atentos aos avanços que 
poderão ocorrer em relação ao projeto”, garante Eliotério. 

Reunião do Conselho Nacional de Saúde 
 
As reuniões do Conselho Nacional de Saúde acontecem mensalmente, na primeira 

quinzena do mês e, extraordinariamente, quando existe a necessidade de discutir temas 
urgentes.  

No mês de agosto, a reunião ordinária acontecerá nos dias 9, 10 e 11, em Brasília-
DF e terá como pauta preliminar os seguintes temas: 

 Abertura com o Ministro de Estado da Saúde – José Agenor Álvares da Silva; 
 Lei Orçamentária para 2007; 
 Balanço das Comissões e Grupos de Trabalhos do CNS; 
 Hospitais Universitários; 
 Deliberação sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescente 

e de Jovens; 
 Deliberação sobre a Política de Educação Permanente para o Controle Social; 
 Política de Combate ao Câncer; 
 Encaminhamento sobre a terceirização de Gestão e Gerência; 
 Debate sobre encaminhamentos do CNS em relação à aplicação dos “Pactos pela 

Vida, de Gestão e em Defesa do SUS”; 
 Avaliação das Conferências de Saúde e Informes e Indicações. 

 
  Expediente 
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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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