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No último dia 11 de maio, durante a 
45ª Reunião Extraordinária (RE), o Pleno 
do Conselho Nacional de Saúde (CNS) 
discutiu as estratégias para viabilizar a 
execução da Agenda Política elabora-
da pelo Conselho para 2010 com repre-
sentantes do Ministério da Saúde (MS), 
da Subprocuradoria Geral da República 
(SGR), da Controladoria Geral da União 
(CGU), do Conselho Nacional de Secre-
tários de Saúde (Conass) e do Conselho 
Nacional de Secretarias Municipais de 
Saúde (Conasems).

Francisco Batista Júnior, presiden-
te do Conselho Nacional de Saúde, de-
fendeu a carreira única e a prestação do 
serviço civil em saúde como “uma grande 
arma em favor da saúde e do bem estar da 
sociedade brasileira” e, sobretudo, “para a 
sobrevivência do Sistema Único de Saúde 
(SUS)”. Para Beatriz Figueiredo Dobashi, 
presidente do Conass, a prestação do ser-
viço civil em saúde é importante como es-
tratégia de interiorização. Entretanto, “é 
necessário buscar outros caminhos”. 

A excelência na formação dos profis-

sionais de saúde como ação estratégica 
do SUS foi o destaque dado pelo Con-
selheiro José Eri de Medeiros, na ocasião 
representando Antônio Nardi, presidente 
do Conasems. De acordo com o conse-
lheiro, “quanto mais cedo for o contato 
com o SUS e seus princípios, mais forte e 
consolidado será o compromisso do pro-
fissional.” 

A subprocuradora Geral da República, 
Raquel Elias Ferreira Dodge, disse que o 
“SUS é uma realidade que presta serviços 
de excelência e em algumas áreas é im-
batível”. Entretanto, “este é o momento 
de falar em qualidade de serviço presta-
do”, alertou a subprocuradora. “Discutir 
qualidade de serviço prestado pode ser 
uma excelente estratégia para conseguir o 
apoio necessário da população para apro-
vação da Emenda Constitucional nº 29”, 
sugeriu.

“O tema saúde representa, hoje, 60% 
das denúncias que a CGU recebe”, infor-
mou o secretário federal Valdir Agapito, 
do Controle Interno da CGU. Segundo 
ele, “40% dos pacientes relataram que 

pagam algum tipo de acréscimo para ter 
um atendimento melhor”. Valdir Agapi-
to avalia que essas denúncias se devem à 
ausência de um sistema nacional de au-
ditoria, que possibilite a transparência de 
que os gestores necessitam para detectar 
problemas de “má administração do di-
nheiro público”. Nesse contexto, Agapito 
sugeriu a criação do “Portal do SUS” e da 
“Ordem Bancária” eletrônica. Segundo 
ele, a instituição das duas ferramentas já 
seria um grande avanço. O Pleno do CNS 
considerou as sugestões pertinentes e irá 
aprofundar o debate em nova reunião.

Ao fim da 45ª Reunião Extraordi-
nária, Francisco Batista Júnior informou 
que se encontra na pauta do Supremo 
Tribunal Federal (STF) duas Ações Di-
retas de Inconstitucionalidade (Adin): a 
de nº 1.923 (impetrada pelo Partido dos 
Trabalhadores – PT) e a de nº 1.943 (pela 
Ordem dos Advogados do Brasil – OAB). 
O presidente Júnior sugeriu que os con-
selheiros redijam um documento mani-
festando o posicionamento favorável do 
CNS sobre as Adins.

Pleno debate execução da
Agenda Política 2010



Editorial
A edição do nosso Jornal apresenta, neste mês, 

matérias que acrescentam ao caráter informativo 
que naturalmente encerram um viés bastante elu-
cidativo e educativo. Obedecendo a essa linha, ti-
vemos inicialmente a realização de uma Reunião 
Extraordinária que, sem nenhum receio de estar-
mos cometendo um exagero, podemos considerar 
como histórica.

Pela primeira vez tivemos a oportunidade de – 
com o Conass, Conasems, Procuradoria Geral da 
República e Controladoria Geral da União – não 
somente avaliarmos e debatermos o Sistema Único 
de Saúde nesses 20 anos de existência. Ousando, 
fomos muito além, debatendo os caminhos e as 
possibilidades de implementação da Agenda Polí-
tica do Conselho Nacional de Saúde, como ferra-
menta estruturante na solução dos graves gargalos 
que o Sistema enfrenta.

Todas as instituições que participaram do de-
bate manifestaram não somente o apoio a todas 
as nossas propostas, fruto da I Caravana Nacional 
em Defesa do SUS, mas se colocaram, por meio de 
seus representantes, à disposição para a construção 
dos movimentos coletivos necessários ao avanço 
dos debates e a aprovação de todas essas iniciativas 
nos espaços constituídos para tal f im.

Ao mesmo tempo estamos abrindo espaços para 
a divulgação de temas que necessitam urgentemen-
te se tornarem de conhecimento geral, e que, in-
felizmente, ainda não têm recebido o tratamento 
adequado por parte do poder público.

Discutimos, particularmente, a Oncologia e as 

Hepatites Virais, que avançam silenciosamente. 
Atingem a cada dia um número preocupante de 
pessoas em todas as regiões do país e têm submetido 
uma parcela considerável da nossa população a si-
tuações que podemos considerar mesmo degradan-
tes, em função da carência de ações de promoção, 
prevenção e de diagnóstico precoce, de um lado, e 
de uma absurda dependência dos limitados serviços 
disponíveis, quase todos privados, de outro.

O trabalho incessante da Comissão Permanen-
te de Orçamento e Financiamento (Cofin) – que 
apresentou seu parecer a respeito do Relatório de 
Gestão do Ministério da Saúde referente ao ano 
de 2008 –, as informações e os debates finalísticos 
sobre a IV Conferência Nacional de Saúde Men-
tal, a Saúde Indígena em foco e as propostas de 
reestruturação das Comissões do CNS propiciaram 
momentos dos mais profundos que apontam para 
uma responsabilidade cada vez maior das entidades 
que, eleitas para compor o órgão maior de Controle 
Social do SUS, estão dando contribuição inestimá-
vel na construção do nosso Sistema.

A cada reunião da Mesa Diretora do CNS, seus 
membros se deparam com uma questão angustian-
te: diante da infindável demanda que nos é apre-
sentada quase que diariamente, o que priorizamos 
nas pautas das nossas reuniões? Longe de reivindi-
car a perfeição, mas sem abrir mão de almejá-la e 
buscá-la sempre, os fatos nos mostram que estamos 
no caminho certo, sem perder de vista os enormes 
e poderosos limites e obstáculos que temos que en-
frentar, superar e vencer.

Presidente convoca Conferência Mundial sobre 
Sistemas Universais de Seguridade Social

Foi publicado no dia 25 de maio, 
no Diário Oficial da União (DOU), 
o Decreto Presidencial que autoriza 
e convoca a I Conferência Mundial 
sobre Desenvolvimento de Sistemas 
Universais de Seguridade Social. O 
evento será realizado no Brasil pe-
los ministérios da Saúde; da Previ-
dência Social; do Desenvolvimen-
to Social e Combate à Fome; e do 
Trabalho e Emprego, de 1º a 5 de 
dezembro de 2010.

Assim, o Centro de Convenções 
Ulysses Guimarães, em Brasília 
(DF), será palco de uma das maiores 
e mais ousadas Conferências Mun-
diais, que prevê a participação de 
painelistas dos cinco continentes.

 Pretende-se que a Conferência 
Mundial sobre o Desenvolvimento 
de Sistemas Universais de Seguri-
dade Social estruture as agendas 
políticas pela universalidade do di-
reito à seguridade social nos âmbi-

tos nacional e internacional. 
Para o Brasil, esta é a oportuni-

dade de relançar as ambições de um 
universalismo integral e equitativo 
com a consequente construção de 
uma seguridade social universali-
zada e abrangente. Outro objetivo 
é organizar um processo de debates 
estratégicos nacionais que garantam 
a projeção da seguridade social na 
agenda estratégica do País.

Leia a íntegra do Decreto

no site do CNS:

http://conselho.saude.gov.br
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Após nove anos da realização da 
III Conferência Nacional de Saúde 
Mental, o Controle Social – por meio 
do Conselho Nacional de Saúde – e o 
Ministério da Saúde promovem a IV 
Conferência, que será realizada entre 
os dias de 27 de junho a 1º de julho, 
em Brasília.

A conferência baseia-se na neces-
sidade de atualizar o debate da saúde 
mental com os diversos setores da so-
ciedade e no atual cenário da Refor-
ma Psiquiátrica, que indica novos de-
safios para a melhoria do cuidado em 
saúde mental no território brasileiro. 
Neste momento, é fundamental, por 
exemplo, o desenvolvimento de ações 
intersetoriais, com ênfase nos direitos 
humanos, assistência social, educação, 
cultura, justiça, trabalho, esporte, en-
tre outros.

As etapas municipais e regionais 
foram realizadas entre 8 de março e 
15 de abril, e o mês de maio ficou des-
tinado às conferências estaduais, que 
deveriam ser convocadas pela Gestão 
Estadual. Das 27 unidades da federa-
ção, apenas o Estado de São Paulo se 
recusou a fazer a convocação sob ale-

gações como a não publicação do De-
creto Presidencial e a falta de tempo 
hábil para organização do evento.

O Governo de São Paulo, desde o 
início do processo de organização da 
IV CNSM, em janeiro de 2010, apre-
sentou diversas dificuldades para via-
bilizar a etapa estadual da conferência. 
Em 30 de abril, a direção da Secreta-
ria de Estado da Saúde de São Paulo 
apresentou oficialmente veto à reali-
zação da etapa estadual da Conferên-
cia ao Conselho Estadual de Saúde.

Diante da posição do Governo do 
Estado de São Paulo foram feitos vá-
rios esforços por parte da Comissão 
Organizadora da IV CNSM para a re-
alização da etapa estadual com articu-
lações com a Secretaria de Estado da 
Saúde, com o Conselho Nacional de 
Secretários Estaduais de Saúde 
(Conass) e com o Conselho 
Estadual de Saúde.

Foi criada uma Comis-
são Organizadora, em que 
participam o Cosems-
SP e mais 30 entidades 
de sociedade civil, com 
o objetivo de viabilizar 

uma plenária estadual para analisar a 
situação de saúde mental no estado, 
discutir as propostas apresentadas pe-
las conferências municipais e elaborar 
propostas para as etapas estadual e 
nacional da IV CNSM, além de ele-
ger delegados para a nacional.

O Pleno do CNS legitimou e re-
conheceu a Plenária Estadual de Saú-
de Mental, realizada em São Bernardo 
do Campo, no dia 22 de maio, como 
etapa estadual de São Paulo para a IV 
CNSM, com suas propostas e delega-
dos eleitos. O CNS garante, assim, a 
igualdade de oportunidades e condi-
ções de participação das populações 
em situação de vulnerabilidade social 
e com dificuldade de acesso às redes 
de saúde e social de apoio.

Local Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Hospedagem O Ministério da Saúde arcará com os custos de hospedagem dos delegados usuários, delegados 
nacionais e convidados (palestrantes e conferencistas). As despesas de hospedagem dos acompa-
nhantes dos delegados usuários com deficiência visual ou física correrão por conta do Ministério. 

Alimentação Será fornecido, no local do evento, almoço, lanche e jantar para todos os participantes.

Transporte Haverá traslado aeroporto/Setor Hoteleiro/Centro de Convenções e Centro de Convenções/Se-
tor Hoteleiro/Aeroporto da véspera da Conferência até um dia após o encerramento.

Atendimento médico A Comissão Organizadora articulou com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal a assistência 
em saúde mental. Haverá posto médico no Centro de Convenções, com médico, enfermeiro e 
fornecimento de medicamentos no caso de intercorrências clínicas, além de uma ambulância. 

Governo de SP se recusa a convocar 
Conferência de Saúde Mental

Infraestrutura da IV Conferência Nacional 
de Saúde Mental — Intersetorial

Mais uma vez representantes da Comissão Organiza-
dora da IV Conferência Nacional de Saúde Mental – In-
tersetorial (IV CNSM) estiveram no Conselho Nacional 
de Saúde, durante a 209ª Reunião Ordinária, para informar 
sobre a infraestrutura do evento.

No que se refere à relatoria, a secretária geral da IV 
CNSM, Sandra Fagundes, explicou que a metodologia 
deve seguir a Recomendação nº 3, com orientações para 
discussão de grupo de trabalho e para a elaboração dos rela-

tórios da etapa estadual e a Recomendação nº 4 que trata da 
operacionalização do relatório das conferências estaduais.

Em relação às etapas estaduais, a secretária geral apre-
sentou para aprovação do Pleno do Conselho Nacional de 
Saúde a solicitação do Estado do Rio de Janeiro de prorro-
gação da etapa estadual para a primeira semana de junho. 
O pedido foi aceito pelos conselheiros nacionais diante da 
justificativa de que o governo do Estado teve problemas no 
processo licitatório do evento.
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Na solenidade de abertura, a con-
selheira Nacional Ruth Bittencourt, 
representando o presidente do Con-
selho Nacio-
nal de Saú-
de (CNS), 
F r a n c i s c o 
Batista Jú-
nior, ressal-
tou o avanço 
trazido pela 
Cons t i t u i -
ção Federal 
de 1988, es-
pecialmente 
o capítulo da 
Segur idade 
Social. Ela 
atentou para 
a realização 
da I Confe-
rência Mundial sobre o Desenvol-
vimento de Sistemas Universais de 
Seguridade Social, que será realizada 
entre os dias 1º e 5 de dezembro de 
2010, em Brasília. “Será uma oportu-
nidade importante para colocarmos 
na agenda o debate da seguridade 
social”, salientou. Ruth expressou a 
satisfação do CNS pelos temas da 
Agenda Política constarem da pauta 
do Congresso.

O Ministro da Saúde, José Go-
mes Temporão, citou a realização da 
I Conferência Mundial sobre o De-
senvolvimento de Sistemas Univer-
sais de Seguridade Social e lembrou a 
mesa realizada na Assembleia Mun-
dial da Saúde, em Genebra, Suíça, 
sobre o tema.

O evento abriu espaço para o de-
bate sobre o papel do setor saúde na 
construção do Sistema Universal de 
Seguridade Social com a participa-
ção da conselheira Nacional de Saúde 
Ruth Bittencourt, da chefe de Gabi-
nete da Secretaria de Gestão Estra-

tégica e Participativa do Ministério 
da Saúde (Segep-MS), Maria Nati-
vidade Gomes da Silva Teixeira San-

tana, Armando 
De Negri, do 
Fórum Social 
Mundial da 
Saúde (FSMS), 
Valdevir Both, 
do Centro 
de Educação 
e Assessora-
mento Popular 
(CEAP) e do 
vice-presiden-
te do Conse-
lho Nacional 
de Secretarias 
Municipais de 
Saúde (Cona-
sems), Alexan-

dre Mont’alverne.
O debate teve como referência a 

realização da 
I Conferência 
Mundial sobre 
o Desenvolvi-
mento de Siste-
mas Universais 
de Segurida-
de Social. Ao 
final, a Mesa 
considerou que 
o Conasems 
deveria ampliar 
e mobilizar 
as Secretarias 
Municipais de 
Saúde para o 
debate da Se-
guridade So-
cial.

No dia 26 de maio, o CNS reali-
zou a oficina Diversidade de Sujeitos 
e Igualdade de Direitos no SUS, que 
contou com a presença de vários con-
selheiros nacionais de saúde, gestores 

e demais participantes que debateram 
as políticas de saúde das populações 
historicamente excluídas e discrimi-
nadas. Na oportunidade, os gestores 
puderam expor as dificuldades e os 
avanços para a implantação das polí-
ticas. O grupo reivindicou que o tema 
seja pauta permanente nos próximos 
congressos do Conasems e dos Cose-
ms, dentre outros encaminhamentos.

No dia 28, ocorreu a oficina Par-
ticipação Social e Políticas Públicas – 
Fortalecendo a Gestão do SUS, prepa-
rada pela Comissão Intersetorial de 
Educação Permanente para o Con-
trole Social do SUS (CIEPCSS), do 
Conselho Nacional de Saúde, com 
palestras dos conselheiros Alexandre 
Magno, Ruth Bittencourt e Maria 
Natividade Santana, sob a coorde-
nação de Volmir Raimond e José Eri 
Medeiros. O presidente do Conselho 
Estadual de Saúde do Rio Grande 

do Sul, Car-
los Ebeling, 
relatou a ex-
periência do 
estado, que 
optou por 
p l e n á r i a s 
descentrali-
zadas com o 
objetivo de 
aproximar os 
debates dos 
C o n s e l h o s 
Municipais.

A mesa 
de debate e 
as duas ofici-
nas promo-
vidas pelo 

CNS aprovaram cartas de intenções, 
disponíveis no site conselho.saude.
gov.br. O Conselho também esteve 
presente no evento com um estande 
na “Feira Aqui tem SUS”. 

CNS no XXVI Congresso Nacional de 
Secretarias Municipais de Saúde

O Conselho Nacional de Saúde (CNS) participou ativamente 
das atividades do XXVI Congresso Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde, realizado entre os dias 25 e 28 de maio, 
em Gramado, Rio Grande do Sul.

Conselheira Nacional Ruth Bittencourt

Oficina Diversidade de Sujeitos
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Marina Silva relatou sua experiência como 
usuária do Sistema Único de Saúde desde a 
infância, no Acre: “pela minha história de vida 
tenho compromisso visceral com o acolhimen-
to e a humanização”.

Marina lembrou que o SUS é uma con-
quista da democracia brasileira e questionou 
por que essa conquista do SUS é tão criticada. 
Para ela, “temos de começar a fazer justiça ao 
que já andamos e reconhecer com humildade o 
que precisa melhorar”. Ela também defendeu 
a ética na saúde, “precisamos de compromisso 
ético para solucionar os problemas técnicos”.

Sobre a regulamentação da EC 29, ela des-
tacou que os Municípios investem mais que os 
Estados e a União. “Vamos regulamentar a EC, 
mas vamos qualificar esse debate. Também me 
comprometo com aquilo que deveria ter sido 

feito há 16 anos”. Marina pretende mobilizar 
o Congresso Nacional para regulamentar a 
emenda “ou criar o constrangimento ético para 
que votem pela regulamentação”. Para ela, o 
percentual de 10% da Receita Federal para o 
setor seria alcançado gradualmente, e não em 
um “passe de mágica”.

Investir na promoção da saúde e no tra-
balho intersetorial também é o foco da pré-
candidata, que defende a integração da saú-
de com políticas transversais para otimizar os 
recursos humanos e financeiros. “A saúde que 
desejamos não é só a curativa, mas a que faz a 
promoção, prevenção e reabilitação”.

Marina lembrou a importância da forma-
ção dos profissionais e defendeu o equilíbrio 
na previdência social, “esse tripé – saúde, pre-
vidência e assistência – é fundamental”.

Para Marina Silva, 
saúde precisa de 
compromisso ético

Foto: C
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s

O pré-candidato à Presidência José Serra 
enalteceu os trabalhadores da saúde, “quem 
trabalha na área precisa ter um espírito de 
solidariedade extra; precisa de dedicação e de 
atenção”.

Para Serra, não houve interesse do Gover-
no Lula em regulamentar a EC 29, “o gover-
no não mandou o Projeto de Lei e o que está 
lá é de iniciativa dos parlamentares. A lei não 
aconteceu depois de sete anos e meio, nem para 
definir o que são gastos com saúde”. E garan-
tiu: “vamos ouvir entidades diversas, como o 
Conselho de Saúde, e regulamentar a EC 29 
no começo do ano”.

Serra defendeu as casas de parto e o papel 
de todos os profissionais de saúde no atendi-
mento, “o médico é quase uma entidade, mas 
quem atua é o resto da equipe”. Para ele, a 

questão da falta de médicos no interior deve-
se também ao fato desse profissional ser sem-
pre um candidato em potencial, “os prefeitos 
boicotam para não ter concorrente”.

Sobre sua gestão no Ministério da Saúde, 
destacou a atuação em relação aos genéricos, 
a criação da Anvisa e ANS, o Sistema Nacio-
nal de Transplantes e a expansão da estratégia 
Saúde da Família. De acordo com o pré-candi-
dato,  o Projeto de Profissionalização dos Tra-
balhadores da Área de Enfermagem (Profae) 
é um programa que deu certo para a formação 
de profissionais: “formamos 300 mil técnicos 
de enfermagem com recursos do BID ao custo 
de US$ 1 mil por profissional”.

O ex-ministro criticou o loteamento políti-
co na área. “A saúde não pode estar no merca-
do de troca”, afirmou Serra.

“O Profae é um 
programa que

deu certo”
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Dilma Roussef ressaltou a importância 
da universalização dos serviços, “e a saúde é 
pioneira nisso. Essa plateia é vitoriosa porque 
lutou por essa conquista”. A pré-candidata 
apontou que a implantação da estratégia Saúde 
da Família deve considerar as diferenças entre 
as diversas regiões do Brasil e citou avanços, 
como a redução da mortalidade infantil, o 
Samu, a saúde bucal e o acesso a medicamen-
tos pela Farmácia Popular.

A ex-ministra defendeu a desoneração ra-
dical dos medicamentos de uso contínuo e re-
dução de alíquota de outros medicamentos e 
disse que a regulamentação da Emenda Cons-
titucional nº 29 é imprescindível “para que te-
nhamos e cumpramos de fato os princípios do 
SUS”. Descartou a necessidade da reedição da 
CPMF, mas lembrou as consequências da sua 

extinção, “perdemos R$ 40 bilhões, mas a boa 
notícia é que estamos crescendo e isso signi-
fica aumento de arrecadação sem aumento de 
imposto”. Segundo Dilma Roussef, a impor-
tância da regulamentação da EC 29 e as con-
seqüências da perda dos 40 milhões da CPMF 
devem ser esclarecidas à população.

Ela apontou a problemática da precariza-
ção do trabalho e de fixação de profissionais 
e considerou a proposta do Serviço Civil em 
Saúde uma solução possível. “Acho muito di-
fícil equacionar o problema se não for com o 
Serviço Civil”.

Dilma destacou a necessidade de estímulo 
à pesquisa e capacitação e a importância dos 
Conselhos de Saúde e das Conferências. Na 
ocasião, também reafirmou seu compromisso 
com o complexo industrial da saúde.

“A regulamentação 
da EC 29 é 
imprescindível”

Pré-candidatos à presidência apresentam
propostas para a saúde
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Fique Atento
Hepatites Virais

A Hepatite é uma inflamação do fígado que 
pode ser causada por vírus ou por substâncias tó-
xicas, como álcool ou medicamentos. As Hepatites 
Virais mais comuns no território brasileiro são cau-
sadas pelos vírus A, B, C ou D. Cada uma possui 
características distintas, podendo ou não apresentar 
sintomas. As formas mais graves da doença podem 
levar à cirrose ou ao câncer de fígado.

No Brasil, as Hepatites são doenças de notifi-
cação obrigatória desde 2003 e os casos são regis-
trados no Sistema de Informações de Agravos de 
Notificação (Sinan). A maior prevalência é a de 
Hepatite B, cerca de 12 mil casos por ano. A vacina 
contra Hepatite B está disponível nas salas de vaci-
nação do SUS e tem eficácia de 95% na imunização 
dos jovens que recebem corretamente as três doses 
necessárias.

Tanto a Hepatite B quanto a C podem ser trans-
mitidas sexualmente, pelo sangue ou pelo compar-
tilhamento de objetos de higiene pessoal. Ainda 
não existe vacina contra o vírus da Hepatite C.

A Hepatite D é a mais severa e de rápida pro-
gressão e pode evoluir para a cirrose em até 80% 
dos casos. O vírus da Hepatite D depende da pre-
sença do vírus da Hepatite B para que o contágio 
ocorra. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 
5% dos 350 milhões de coinfectados estão no Bra-
sil, concentrados principalmente na Amazônia.

Nas Hepatites A e E, a transmissão ocorre por 
meio de água e alimentos contaminados, por isso a 
melhoria do saneamento básico é essencial para o 
controle da infecção. Os sintomas agudos são leves 
ou ausentes e aparecem, em média, 13 anos após o 
contágio. Por isso, muitos desconhecem a própria 
condição de portador.

Em 2002, foi criado, no âmbito do Sistema Úni-
co de Saúde, o Programa Nacional para a Preven-
ção e o Controle das Hepatites Virais, pela Portaria 
Ministerial nº 263, de 05 de fevereiro. O programa 
foi desenvolvido de forma articulada pelo Ministé-
rio da Saúde e pelas Secretarias de Saúde dos Esta-
dos, Municípios e Distrito Federal.

PNHV apresenta ao Pleno panorama 
das hepatites virais no Brasil em 2010
Na 209ª Reunião Ordinária 

do Conselho Nacional de Saúde 
(CNS), ocorrida em 12 de maio, a 
diretora do Departamento de DST, 
Aids e Hepatites Virais, Mariânge-
la Batista Galvão Simão, e Ricardo 
Gadelha de Abreu, coorde-
nador do Programa Nacio-
nal de Hepatites Virais, do 
Ministério da Saúde (MS), 
apresentaram ao Pleno do 
CNS o panorama, os avan-
ços e os desafios na atenção 
básica e especializada, das 
Hepatites Virais no Brasil 
em 2010.

Mariângela Simão con-
textualizou o quadro das 
Hepatites Virais em 2010. 
Apontou as especificidades 
dos quatro tipos de Hepatites — 
A, B, C e D — e indicou as mais 
agressivas, ou seja, as que mais pos-
suem risco de progressão e morte. 
Segundo a diretora, as Hepatites 
do tipo B e C são “as que mais re-
querem atenção”. De acordo com 

Mariângela Simão, há protocolos 
de tratamento das Hepatites B e C 
muito bem-sucedidos que permi-
tem aos portadores dessas doenças 
um excelente nível de qualidade de 
vida. Para isso, basta que utilizem os 

medicamentos corretos, tenham in-
formações de qualidade e principal-
mente, vacinem-se nas campanhas 
contra as Hepatites Virais. 

Ricardo Gadelha de Abreu, co-
ordenador do Programa Nacional 
de Hepatites Virais, destacou al-

guns avanços, como a integração 
do Programa ao Departamento de 
DST, Aids e Hepatites Virais, a 
atualização do Protocolo Clínicas 
e Diretrizes Terapêuticas da Hepa-
tite Viral Crônica B e coinfecções, 

a conclusão do inquérito de 
soroprevalência nas capi-
tais, o apoio à estruturação 
dos Programas Estaduais 
e Municipais (capitais) de 
Hepatites Virais, o apoio ao 
Movimento Social e, princi-
palmente, a inserção do tema 
Hepatites Virais nos Conse-
lhos Estaduais e Municipais 
de Saúde.

Na oportunidade, a dire-
tora Mariângela Simão res-
saltou que um dos desafios 

em 2010 é instituir o Dia Mundial 
de Luta Contra as Hepatites Virais e 
o lançamento do Plano de Preven-
ção e Controle da Hepatite B e Delta. 
O Pleno do Conselho Nacional de 
Saúde manifestou-se totalmente fa-
vorável ao pleito.

Apresentação do Panorama das hepatites Virais em 2010
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O Pleno do Conselho Nacional de 
Saúde (CNS) aprovou por unanimida-
de, na 209ª Reunião Ordinária, realiza-
da em maio, a sua prestação de contas 
referente ao 1º trimestre de 2010.

A secretária executiva do CNS, Ro-
zângela Camapum, foi a responsável 
pela apresentação da prestação de con-
tas e detalhou, ponto a ponto, os gastos 
do CNS com eventos, passagens e diá-
rias, realizados no período de janeiro a 
março de 2010. Os dados contidos no 
relatório da prestação de contas estão 
no site: conselho.saude.gov.br.

Pleno aprova prestação de 
contas do CNS

Na 209ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde o Ple-
no recebeu a visita do diretor do Serviço de Radioterapia do Instituto 
Nacional do Câncer (Inca) e presidente da Sociedade Brasileira de Ra-
dioterapia, Carlos Manoel M. de Araújo que apresentou um panorama 
do tratamento radioterápico no Brasil.

Dentre os problemas apontados está a pequena quantidade de equi-
pamento disponível no Brasil. Segundo ele, o número estimado de no-
vos casos da doença para 2010 está na ordem de 489 mil e a quan-
tidade de equipamento para tratamento radioterápico está em torno 
de 277 aparelhos em todo o País, enquanto haveria a necessidade de 
488 aparelhos, “ou seja, faltam 211 aparelhos, o que reflete diretamente 
no atendimento. São 120 mil pessoas sem tratamento”. Carlos Manoel 
destacou que um empecilho para a aquisição de novos equipamentos é a 
alta taxação sobre os aparelhos importados. Após amplo debate sobre o 
assunto, o Pleno do Conselho Nacional de Saúde deliberou retornar ao 
tema em uma próxima Reunião Ordinária.

Pleno do CNS debate situação do 
tratamento do câncer

O Grupo de 
Trabalho (GT) 
formado para rea-
valiar as 26 comis-
sões do Conselho 
Nacional de Saúde 
apresentou, no dia 
13 de maio, um 
estudo preliminar 
para abertura do 
debate. 

Uma das pro-
postas do GT é 
rever o regimento 

do Conselho e modificar o processo de criação das comissões; o grupo 
propõe ainda uma reorganização, com vistas a reduzir o número de co-
missões; a limitação da participação de cada conselheiro nas comissões 
também foi debatida. “Estamos iniciando um processo regimental e de 
organização respeitando o momento histórico de criação de cada co-
missão”, afirma Clóvis Adalberto Boufler, membro do GT.

CNS reavalia processo de criação de comissões

Tome NOTA

No dia 12 de maio a Comissão Inter-
setorial de Saúde Indígena (CISI) apre-
sentou ao Pleno do Conselho Nacional 
de Saúde seu Plano de Trabalho para o 
ano de 2010. Estão contemplados temas 
como a realização da 5ª Conferência 
Nacional de Saúde Indígena; o fortale-
cimento do Controle Social nos Distri-
tos Sanitários com base na Política de 
Educação Permanente para o Controle 
Social no SUS e Programa de Inclu-
são Digital (PID); acompanhamento 
da estruturação da Secretaria Especial 
de Saúde Indígena prevista na Medida 
Provisória 483/2010; realização de ofi-
cinas regionais de avaliação de gestão 
de saúde indígena com a participação 
de diversos atores; acompanhamento,  
monitoramento e avaliação das ações 
de saneamento nas terras indígenas; 
acompanhamento e monitoramento das 
ações de capacitação de profissionais de 
saúde envolvidos na saúde indígena; e 
avaliação das ações de Segurança Ali-
mentar e o Desenvolvimento Sustentá-
vel dos Povos Indígenas no Brasil.

CISI apresenta plano de 
trabalho para 2010

Conselheiro Edmilson Terena

Diretor do Inca, Carlos Manoel, e a conselheira Jurema Werneck

Conselheiros Graciara Azevedo, 
Antonio Alves e Clovis Boufler
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Comissões do

A Comissão Interse-
torial de Comunicação 
e Informação em Saú-
de (Cicis) foi criada em 
1998, pela Resolução nº 
277, para assessorar o 
Conselho Nacional de 
Saúde (CNS) na busca 
da democratização da 
comunicação e informa-

ção. Coordenada pela conselheira Silvia Casagran-
de, a comissão conta ainda com uma coordena-
dora adjunta, Maria Betânia Serrano de Andrade 
Regino, dez membros titulares e seus respectivos 
suplentes.

Uma das principais atribuições da Cicis é a 
busca pelo aperfeiçoamento da capacidade de co-
municação e informação, coordenação, gestão e 
operacionalização de políticas e ações públicas di-
rigidas à qualidade de saúde e vida da população. 
Isso faz dela um importante instrumento na pro-
moção do diálogo entre os conselhos municipais e 
estaduais de saúde.

“A Cicis tem o objetivo de democratizar a in-
formação em saúde para que os conselheiros mu-
nicipais e estaduais de saúde possam intervir nas 
políticas públicas em prol da sociedade”, explica 

a conselheira Silvia Casagrande. Por isso, desde 
2005, com a reativação da Cicis, o CNS tem rea-
lizado oficinas e seminários pelo Brasil para ouvir 
as necessidades dos conselheiros sobre comunica-
ção e informação em saúde.

Dados sobre saúde estão disponíveis em diver-
sos sistemas virtuais de informação. Para garantir 
o acesso dos conselheiros estaduais e municipais 
e também melhorar o aproveitamento desses da-
dos, é preciso capacitação. Nesse sentido, e como 
resultado de discussões da Conferência Nacional 
de Saúde, foi aprovado pelo CNS o Programa de 
Integração Digital (PID).

O programa passou a ser uma realidade com a 
participação da Secretaria de Gestão Estratégica e 
Participativa (SGEP – MS), do Departamento de 
Informática do SUS (Datasus), e com a parceria da 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Computado-
res estão sendo distribuídos e, para os conselhei-
ros sem conhecimento prévio em informática, são 
oferecidos cursos introdutórios. Em seguida serão 
realizadas oficinas sobre sistemas de informação e 
uso dos dados para o controle social.

Assim, o trabalho realizado pela Cicis tem 
aproximado o Conselho Nacional Saúde dos de-
mais atores sociais ligados ao SUS, no sentido de 
garantir os direitos dos usuários do Sistema.

A Lei nº 8.080/90 permitiu que o Conselho Na-
cional de Saúde constituísse comissões intersetoriais 
para assessorar o Pleno do CNS. As comissões, as-
sim como os grupos de trabalho, fornecem subsídios 
para discussão e deliberação do Pleno, além de ar-
ticular políticas e programas de interesse para a saú-
de pública. Contatos podem ser feitos pelos e-mails: 
cns.comissoes@saude.gov.br e cns@saude.gov.br.

Cns

Presidente: Francisco Batista Júnior
Secretária-Executiva: Rozângela Camapum

Cicis: a comunicação fortalecendo 
o controle social
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