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De quatro em quatro anos acontece a Conferęncia 
Nacional de Saúde, após a realizaçăo das 
Conferęncias estaduais e municipais. Nesses 
encontros, apontam-se os rumos para o 
aperfeiçoamento do SUS.

a2000 é ano da 11  Conferęncia Nacional de Saúde. 
O encontro deve acontecer no męs de dezembro. 
Trata-se de um fórum no qual se debaterăo e serăo 
definidas as diretrizes políticas para o SUS nos 
próximos quatro anos.

aO tema da 11  Conferęncia Nacional de Saúde já foi 
definido: 

EFETIVANDO O SUS:
ACESSO, QUALIDADE E  HUMANIZAÇĂO NA ATENÇĂO 
Ŕ SAÚDE COM CONTROLE SOCIAL

A partir desse tema, cada cidadăo deverá refletir 
sobre o modelo de atendimento em saúde que a 
populaçăo espera e merece. 

EFETIVANDO O SUS:
ACESSO, QUALIDADE E  HUMANIZAÇĂO NA ATENÇĂO 
Ŕ SAÚDE COM CONTROLE SOCIAL

Vocę viu como é importante conhecer melhor o 
papel dos conselhos de saúde! Com certeza a sua 
participaçăo neste processo é um grande passo para 
a consolidaçăo dos princípios democráticos e de 
cidadania em todo o país. O SUS conta com vocę! 

PARA SABER MAIS SOBRE :
. SUS; 
. Controle social;
. Conselhos de Saúde;
. Conferęncias de Saúde.

CONSULTE OS CONSELHOS:

Gestor;
Local; 
Distrital;
Municipal;
Estadual.

O Conselho Nacional de Saúde também possui 
página na Internet com informaçőes. 

O endereço da home page do CNS é 
www.conselho.saude.gov. br

O e-mail é cns@saude.gov.br
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Como funciona o CNS?Como funciona o CNS?

O Conselho Nacional de Saúde (CNS) é o órgăo de 
controle social do SUS em nível federal. Ele foi criado
pela Lei 8.142/90 e reúne setores do governo, 
da sociedade civil, dos trabalhadores e das instituiçőes 
da área. Através do CNS, como é mais conhecido, 
o grupo busca o aperfeiçoamento do modelo público de 
saúde no país.

A prática do chamado controle social é a forma pela 
qual o cidadăo pode participar das discussőes dos 
problemas da saúde. Por meio dos representantes, 
todos os segmentos tęm a oportunidade de 
apresentar sugestőes, críticas e propostas que 
melhoram a qualidade do atendimento em saúde 
para toda a sociedade.

É impossível negar o papel dos conselhos de saúde, 
especialmente do CNS, na descentralizaçăo das 
açőes do Sistema Único de Saúde (SUS). Eles 
representam espaços participativos onde se faz 
presente o diálogo, a contestaçăo e a negociaçăo, a 
favor da democracia e da cidadania.

O que é o 
Conselho Nacional de Saúde?
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O controle social em saúde existe nas tręs esferas 
de governo: 

. Federal 

. Estadual

. Municipal 

É através dos conselhos que o cidadăo ajuda o 
governo e o SUS a encontrarem o caminho da 
consolidaçăo e do aperfeiçoamento. As deliberaçőes 
dos conselhos săo, em geral, resultado de 
negociaçăo que contempla a diferença de interesses 
de cada segmento e representaçăo. Uma prática 
que garante a transparęncia da relaçăo entre os 
diferentes grupos que os constituem.

. Elaborando estratégias;

. Traçando diretrizes; 

. Propondo medidas para aperfeiçoar o SUS;

. Fiscalizando e acompanhando as açőes de saúde.

Um exemplo disso é o acompanhamento da gestăo 
orçamentária do SUS em nível nacional, de 
Estado e de Município. Este trabalho garante que as 
verbas destinadas ao investimento em saúde sejam 
aplicadas corretamente, evitando o desperdício e a 
corrupçăo.

De que forma um conselho 
contribui neste processo?

. Federal 

. Estadual

. Municipal 

. Elaborando estratégias;

. Traçando diretrizes; 

. Propondo medidas para aperfeiçoar o SUS;

. Fiscalizando e acompanhando as açőes de saúde.

De que forma um conselho 
contribui neste processo?

O Conselho Nacional de Saúde fica em Brasília. 
Ele reúne 32 representantes divididos em quatro 
segmentos:
. Usuários do SUS;
. Governo;
. Prestadores de serviço;
. Profissionais de saúde.

A metade dos conselheiros representa os usuários.
Qualquer que seja o número de conselheiros este 
critério – chamado de paridade – deve ser obedecido. 
É  um direito assegurado em lei.
 
Por exemplo, num conselho com 12 integrantes, 
seis serăo representantes dos usuários. As outras 
vagas devem ser divididas entre governo,
prestadores de serviço e profissionais de saúde.

. Usuários: representam entidades, movimentos 
comunitários, associaçőes de moradores, de
portadores de deficięncias e patologias, de idosos, 
de defesa do consumidor e outros.

. Governo: indicados pelos órgăos governamentais 
(prefeitura, governo estadual, Ministério da Saúde).

. Prestadores de serviço: indicados por entidades 
que atuam na assistęncia ŕ saúde (laboratórios, 
hospitais, serviços de apoio terapęutico etc.).

. Profissionais de saúde: responsáveis pelas 
atividades meio (pessoal técnico-administrativo) 
e fim de assistęncia ŕ saúde (médicos, enfermeiros, 
assistentes sociais etc.) das entidades públicas e 
privadas do setor saúde.

. Usuários do SUS;

. Governo;

. Prestadores de serviço;

. Profissionais de saúde.

. Usuários:
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Quem é quem 
nos conselhos de saúde?
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