
No primeiro dia da 208ª Reunião 
Ordinária de abril, quarta-feira (4), o 
Conselho Nacional de Saúde (CNS) 
realizou Ato Solene em homenagem 
ao Dia Mundial da Saúde e elaborou 
uma Carta de Intenção, ratifi cando a 
pertinência do tema Urbanização e 
Saúde, escolhido para 2010, pela Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS). A 
cerimônia contou com a presença do 
presidente do CNS, Francisco Batista 
Júnior, do ministro da Saúde, José Go-
mes Temporão, representando o pre-
sidente da República, Luiz Inácio Lula 
da Silva, da secretária-executiva do 
Ministério da Saúde, Márcia Bassit, de 
Rubens Rebelato, representando o mi-
nistro Fernando Haddad, da Educa-
ção, Renato Tasca, da Opas, além dos 
conselheiros nacionais de saúde e ser-
vidores do Ministério.

“A escolha do tema Urbanismo 
e Saúde foi bastante acertada por 
parte da Organização Mundial da 
Saúde (OMS)”, assegurou o presi-
dente Francisco Júnior, em seu dis-
curso sobre a importância do dia 7 
de abril. Para Júnior, saúde é um di-
reito do cidadão e sua promoção, 
obrigação do Estado. O presidente 
do CNS também falou sobre a Pes-
quisa Nacional por Amostra de Do-
micílios (PNAD/2008), que apre-
sentou resultados favoráveis sobre a 
aprovação dos serviços de saúde no 
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País. Segundo a PNAD, houve um 
aumento considerável no número de 
usuários do Sistema Único de Saú-
de (SUS). E, de acordo com Francis-
co Júnior, “esta é uma prova cabal e 
inquestionável de que o SUS, ainda 
que com suas limitações, está no ca-
minho certo”.

Presente ao evento, o ministro 
José Gomes Temporão ressaltou em 
seu discurso que “a boa saúde não se 
resume apenas ao número de novos 
hospitais construídos”. Para o minis-
tro, Saúde pública é muito mais. “A 

alimentação adequada e a prática re-
gular de exercícios também ajudam a 
prevenir doenças”, garante Temporão. 
Na oportunidade o ministro Tempo-
rão ratifi cou a convocatória para duas 
grandes conferências que acontecerão 
em Brasília, este ano. A IV Conferên-
cia Nacional de Saúde Mental, de 27 a 
30 de junho e a I Conferência Mundial 
sobre o Desenvolvimento dos Sistemas 
Universais de Seguridade Social, de 1º 
a 5 de dezembro, que discutirá o tema: 
“Desenvolvimento de Sistemas Uni-
versais de Seguridade Social”.

III Encontro Nacional de Comitês de Ética em Pesquisa será realizado em junho
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A legislação do SUS está em debate. 
Sem nesses poucos 21 anos de história 
ter tido uma oportunidade real de ser 
implementada, é apontada por alguns 
de maneira equivocada e injusta, como 
a responsável pelas mazelas da gestão 
do sistema. 

Apesar de um pequeno recuo no 
primeiro ano do governo Lula, a priva-
tização da gestão do SUS por meio de 
empresas ditas Organizações Sociais 
e OSCIPs iniciada no governo de Fer-
nando Henrique à revelia da legislação, 
vem avançando com muita força, e al-
cança hoje vários Estados da Federação. 

Se temos gestores que a utilizam 
como forma desesperada de resolver de-
mandas imediatas para atender à popula-
ção, é muito mais verdade que tem sido 
uma opção para muitos que a veem e a 
utilizam como um dos mais fortes e pri-
vilegiados instrumentos de ação patri-
monialista e de apoderamento do públi-
co por grupos e corporações organizadas.

Tramitam no Congresso Nacional 
projetos de lei que,  aprovados, serão 
passos decisivos na construção da se-
pultura do SUS.

De autoria do senador Paulo Paim 
(PT/RS), o Projeto nº 69/2001 estabelece 
que todos os serviços privados poderão 

atender aos casos de urgência e emergên-
cia e que serão imediatamente ressarci-
dos pelo SUS. Ou seja, uma das últimas 
trincheiras do Sistema que bem estrutu-
rado ainda é majoritariamente público, e 
que não tem interessado ao setor privado 
pela complexidade que encerra, passaria a 
ser desconstruída, como aconteceu com a 
rede de serviços públicos especializados.

O Projeto de Lei nº 194/09 do sena-
dor César Borges (PR/BA), propõe a con-
tratação de Planos de Saúde para em-
pregadas domésticas e o correspondente 
abatimento no imposto de renda do em-
pregador. A realidade caracterizada hoje 
por uma signifi cativa isenção tributária 
dos Planos de Saúde e um sempre impos-
sível ressarcimento ao SUS pelo que ele 
atende de pessoas seguradas, seria apro-
fundada, agravando mais ainda a distor-
ção representada pela relação dos gastos 
públicos e privados no nosso País, com o 
consequente fortalecimento da Saúde Su-
plementar em detrimento do SUS.   

Já o Projeto de Lei nº 3.711/08, de au-
toria do deputado Rafael Guerra (PSDB/
MG), propõe a regulamentação da atua-
ção das Cooperativas Profi ssionais nos 
serviços de saúde, inclusive no SUS. O 
dispositivo constitucional que preconiza 
a entrada no serviço público única e ex-

clusivamente por meio de concurso pú-
blico seria violentamente suprimido por 
uma lei ordinária que na verdade tenta le-
gitimar um processo que hoje já é rotina 
em praticamente todo o País, a partir de 
categorias mais organizadas fi nanceira e 
politicamente. 

Por mais forte que seja, o SUS não 
tem condições de suportar tantas agres-
sões. O Conselho Nacional de Saúde está 
empenhado na defesa dos princípios do 
Sistema. Neste momento, estamos cons-
truindo um diálogo dos mais impor-
tantes e decisivos com o Ministério da 
Saúde, Conass, Conasems, Controlado-
ria-Geral da União e Procuradoria-Ge-
ral da República na perspectiva de viabi-
lizarmos a nossa Agenda Política como 
instrumentos e ferramentas essenciais 
para o enfrentamento das difi culdades 
que existem.

Ao mesmo tempo, estamos na expec-
tativa da votação no Plenário do Supremo 
Tribunal Federal da ADIN que questio-
na as privatizações da gestão do SUS por 
meio de empresas privadas, confi antes em 
um desenlace positivo e que aponte para a 
efetiva defesa e consolidação defi nitiva do 
SUS, bem como do resgate dos princípios 
da Reforma Sanitária e dos direitos inalie-
náveis da população brasileira.

O Grupo de Trabalho formado 
pelo CNS para analisar a questão 
das Organizações Sociais (OSs) e 
Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público (OSCIPs) apresentou 
ao Pleno do CNS, no dia 7 de abril, 
o resultado preliminar da pesquisa 
realizada junto às Secretarias 
Estaduais de Saúde, Conselhos 
Estaduais de Saúde e Secretarias e 
Conselhos Municipais das Capitais, 
além dos Ministérios Públicos 
estaduais.

O trabalho do Grupo deve-se ao 
intenso debate que o CNS defl agrou 
sobre as terceirizações, impedindo 
a aprovação do PLP nº 92/2007 na 
Câmara dos Deputados. Em 2009, 
o CNS pautou o tema para avaliar a 
situação de três unidades da Fede-
ração: Distrito Federal, São Paulo e 
Pernambuco.

O GT enviou um questionário as 
27 unidades da Federação e 27 capi-
tais. Obteve resposta de 12 estados e 
16 capitais – seis estados (Rondônia, 
Roraima, Mato Grosso, Mato Gros-
so do Sul, Alagoas e Tocantins) e 12 

capitais (Porto Velho, Rio Branco, 
Macapá, Manaus, Palmas, Florianó-
polis, Vitória, Aracaju, João Pessoa, 
Recife, São Luís e Natal) responde-
ram não possuir qualquer tipo de 
OSs, OSCIPs e Fundações Estatais 
de Direito Público (FEDPs) na ges-
tão dos serviços de saúde.

O Estado de São Paulo respondeu 
contar com 79 instituições entregues 
à gestão de OSs, o que consome, se-
gundo a SES, 16% do seu orçamen-
to; a Prefeitura de São Paulo também 
declarou possuir unidades geridas 
por Organizações Sociais com cus-
to de 20% do orçamento. Distrito 
Federal, Pernambuco, Goiás, Acre, 
Maranhão, Porto Alegre, Goiânia e 
Campo Grande também declararam 
possuírem OS/OSCIP à frente da 
gestão da saúde.

Segundo o Ministério da Justiça, 
órgão responsável pelo registro das 
OSCIPs, há 192 organizações com 
atuação na área da saúde, no entan-
to, o Ministério não dispõe de da-
dos sobre quais atuam na gestão de 
próprios públicos, pois muitas de-

las prestam apenas serviços de saúde 
sem gerir instituições públicas.

O levantamento das informações 
continua e o CNS vai buscar enten-
dimento com o Conass, Conasems, 
Plenária de Conselhos, Conselhos de 
Saúde Estaduais e Municipais a fi m 
de complementar os dados que  es-
tão faltando e checar outros.

Para os membros do GT, vem 
aumentando o número de estados 
e municípios que decidem por en-
tregar a gestão da saúde às organi-
zações sociais, mas aumentou tam-
bém a atuação do controle social e 
do Poder Judiciário a fi m de impedir 
o avanço da terceirização na saúde.

Dentre as propostas aprovadas 
pelo Pleno estão a realização de en-
contros com o Ministério Público 
Federal, Conass, Conasems, Tribu-
nal de Contas da União, Promoto-
rias, entre outros, a fi m de promover 
um seminário nacional sobre  o as-
sunto e o encaminhamento aos par-
tidos políticos do posicionamento do 
CNS acerca da terceirização no Siste-
ma Único de Saúde.

GT de OSs e OSCIPs apresenta dados preliminares
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Além de criar um espaço especial em seu site em comemoração ao Dia Mundial da Saúde, que fi cou no ar durante todo o mês de 
abril, o CNS redigiu uma Carta de Intenção. Veja, abaixo, o texto na íntegra.

O Conselho Nacional de Saúde (CNS), instância máxima de deliberação do Sistema Único de Saúde (SUS) de caráter perma-
nente e deliberativo, que tem em sua composição representantes de usuários, de trabalhadores de saúde, do governo e de presta-
dores de serviços de saúde, é um órgão que luta há mais de 70 anos pela implementação de políticas de saúde e há 21, delibera e 
aprova as políticas públicas de saúde em prol do povo brasileiro.

O CNS tem em sua missão o enfrentamento de desafi os e a compreensão de que o tema escolhido este ano pela OMS é per-
tinente, não só pela sua importância, como também pela ligação direta que exerce sobre os fatores que garantem e propiciam a 
saúde dos povos.

O tema escolhido este ano pela OMS é extremamente oportuno, pois destaca o efeito da urbanização sobre a saúde coletiva 
de maneira global, e para cada um de nós individualmente. E este temário, além de ser de grande interesse e repercussão mun-
dial, é reconhecido constitucionalmente como uma das prioridades da sociedade brasileira. Até porque, saúde é um instrumento 
para o desenvolvimento social e econômico e está intimamente relacionada com a paz, educação, habitação e equidade.

Entendemos que saúde é o mais completo estado de bem-estar físico, mental e social e não a simples ausência de doença. Por 
conseguinte, é impraticável e impossível mesmo alcançarmos esse conceito, se não tivermos claro o papel decisivo das ações in-
tersetoriais e das mais variadas participações profi ssionais sem qualquer ordem hierárquica preconcebida. 

Sabemos que se todos tiverem à disposição uma habitação digna, água potável e alimentos saudáveis para ingerir, o direito 
do cidadão à saúde e a obrigação do Estado em promovê-la está no caminho certo para que possamos dizer, num futuro próxi-
mo, que a saúde pública que temos é exatamente a que se quer, para todos.

Neste sentido, nós, conselheiros nacionais de saúde, ratifi camos a escolha da OMS – 1.000 cidades, 1.000 vidas – e incentivamos 
a realização de atos em favor do tema ao longo do ano de 2010, como forma de fortalecer a saúde pública brasileira.

A Secretaria de Gestão Estratégica 
e Participativa (SGEP), e o Conselho 
Nacional de Saúde (CNS), em parceria 
com o Departamento de Informática 
do SUS (DataSUS) realizaram, em Bra-
sília, o Seminário Nacional de Acompa-
nhamento, Monitoramento e Avaliação 
do Programa de Inclusão Digital (PID) 
dos Conselhos de Saúde. O objetivo do 
Seminário foi avaliar e atualizar as es-
tratégias de acompanhamento e mo-
nitoramento para efetivação dos três 
componentes do Programa de Inclusão 
Digital: Educação Permanente, Equipa-
mentos e Conectividade.

O evento reuniu cerca de 350 parti-
cipantes, no período de 26 a 29 de abril 
de 2010, entre integrantes dos grupos 
de apoio e monitoramento do Progra-
ma de Inclusão Digital nos Estados, téc-
nicos do Departamento de Informáti-
ca do SUS (DataSUS) dos Estados e do 
nível central, chefi as dos Núcleos Esta-

duais do Ministério da Saúde, represen-
tantes do Serviço de Auditoria do SUS 
(Seaud), Divisão de Auditoria do SUS 
estaduais, integrantes da Comissão de 
Comunicação e Informação do Conse-
lho Nacional de Saúde, integrantes do 
Comitê de Acompanhamento e Moni-
toramento das Ações do Programa de 
Inclusão Digital, Secretarias-Executivas 
e conselheiros dos Conselhos Estaduais 
de Saúde, representantes dos Cosems, 
coordenadores de plenária, apoiado-
res e interlocutores do ParticipaSUS de 
cada Estado, dirigentes e técnicos do 
Conasems e Conass, dirigentes e técni-
cos da SGEP, consultores e convidados.

O Secretário de Gestão Estratégica 
e Participativa do Ministério da Saúde, 
Antônio Alves de Souza, destacou que 
apesar dos avanços promovidos pelo 
fortalecimento do controle social, há 
muito a se fazer para fortalecer os Con-
selhos de Saúde Estaduais e Munici-

pais. “Tem Conselho que não tem sala, 
telefone, computador, nem ponto para 
internet. Se não fortalecermos isso os 
Conselhos não terão como realizar sua 
maior tarefa: fi scalizar o dinheiro in-
vestido na saúde. O que for realizado e 
discutido aqui não pode ser apenas um 
discurso. Precisamos colocá-lo em prá-
tica. Foi nesse espírito que a SGEP pro-
gramou, junto com o CNS, o Programa 
de Inclusão Digital”, fi nalizou.

Durante o Seminário do PID, foi dis-
ponibilizado para os conselhos estaduais 
um laptop e um datashow na perspectiva 
de fortalecer as ações dos Conselhos Es-
taduais junto aos Conselhos Municipais 
de Saúde. Alguns Conselhos Estaduais 
de Saúde assinaram Termo de Doa-
ção como, por exemplo, Ceará, Goiás 
e Roraima. Outros Estados receberão 
o kit por meio dos Núcleos do Minis-
tério da Saúde após o cumprimento 
dos critérios do Programa: 

CNS e SGEP realizam Seminário para 
avaliação do Programa de Inclusão Digital

CNS elabora Carta de Intenção

Critérios para participação do Conselho no PID

1- Cadastro do Conselho no Cadastro Nacional de Conselhos de Saúde/ CNS (www.conselho.saude.gov.br);
2- Preenchimento da Pesquisa de Avaliação de Entrega de Equipamentos aos Conselhos de Saúde; 

(http//formsus.datasus.gov.br/site/resultado.php?id_aplicacao=1803);
3- Espaço físico para funcionamento do Conselho de Saúde;
4- Instalação dos equipamentos no espaço do Conselho de Saúde;
5-  Envio de ata de instalação dos equipamentos no espaço do Conselho de Saúde, assinada por todos os conse-

lheiros, para o fax (61)3325–2067; 
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III Encontro Nacional de Comitês de Ética 
em Pesquisa será realizado em junho

O Conselho Nacional de Saúde, por 
meio da Comissão Nacional de Ética 
em Pesquisa (Conep), realizará, entre 
os dias 17 e 19 de junho, em São Pau-
lo, o III Encontro Nacional de Comitês 
de Ética em Pesquisa – III Encep, com o 
tema “A rede social de proteção de sujei-
tos de pesquisa: desafi os para o Contro-
le Social”.

Criado pela Resolução CNS n° 196/96, 
o Sistema CEP/Conep se afi rmou, ao lon-
go da última década, como referência in-
ternacional na análise e acompanhamen-
to dos aspectos éticos das pesquisas com 
seres humanos e na defesa dos sujeitos de 
pesquisa. 

O Encep é um momento de trocas 
de experiências entre esses mais de 
600 Comitês de Ética em Pes-
quisa (CEP), sendo que desde 
a última edição são destinadas 
vagas específicas para a parti-
cipação das representações de 
usuários do Sistema Único de 
Saúde (SUS) que atuam nos 
CEPs. Serão oferecidas duas 
vagas para cada CEP, sendo 
que uma deverá ser, neces-
sariamente, do(a) represen-
tante dos usuários no Co-
mitê de Ética.

Para o presidente do 
CNS, Francisco Batista Jú-
nior, o evento é uma opor-
tunidade fundamental no 
processo de aprofunda-
mento da democratização 
e capacitação dos CEPs em 
todo o País. “Nos últimos 
três anos principalmen-
te, o Conselho Nacional de Saúde ini-
ciou um processo de aprofundamento 
da democratização e capacitação dos 
Comitês de Ética em Pesquisa em todo 
o País. O Encontro Nacional é um dos 

momentos cruciais e fundamentais 
nesse processo, por permitir a troca 
de informações e de experiências, bem 
como ouvindo todos os atores envolvi-
dos, estabelecer diretrizes a serem im-
plementadas conjuntamente na pers-
pectiva do fortalecimento do sistema 
como um todo”.

Para a coordenadora da Comissão 
Nacional de Ética em Pesquisa, Gysélle 
Saddi Tannous, será um momento tam-
bém de atualização, “poderemos atuali-
zar nosso entendimento sobre a realida-
de vivenciada pelos comitês de ética de 
todo o sistema e, ao mesmo tempo, tra-
tarmos das questões mais complexas da 
organização e do  funcionamento de nos-
so trabalho em rede. Também é momen-

to de levantarmos sugestões sobre nos-
sa atuação, uma vez que temos contato 
com membros de todo o Brasil que nos 
trazem diferentes realidades regionais 
e suas demandas. A conselheira apon-

ta dois grandes parceiros nos projetos da 
Conep, como a realização do III Encep: a 
Secretária de Ciência, Tecnologia e Insu-
mos Estratégicos do Ministério da Saúde 
(SCTIE/MS) e a Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa).

Segundo o secretário de Ciência, 
Tecnologia e Insumos Estratégicos do 
Ministério da Saúde, Reinaldo Gui-
marães, a sua Secretaria, por meio do 
Departamento de Ciência e Tecno-
logia do Ministério da Saúde (Decit/
MS), em parceria com a Conep reco-
nhece a importância 
do III Encep, “pois 
o evento opor-
tunizará espa-
ço essencial 
para deba-

ter questões éticas 
atinentes ao mo-
mento atual, com 
representantes de 
todos os CEPs do 
Brasil, da Conep e 
convidados”. 

O Conselho Na-
cional de Saúde fi-

cará responsável pelas 
despesas com alimenta-

ção para todos os participantes, 
pela hospedagem para a represen-
tação dos usuários e acompanhante 
(caso seja necessário) e pelo trasla-
do aeroporto/hotel/aeroporto. Já os 

gastos com passagem fi cam por conta de 
cada CEP. Mais informações pelo e-mail 
conep@saude.gov.br.

- Dilemas do cotidiano do Sistema CEP/Conep

- Revisão da Resolução CNS n.º 347 de 13 de janeiro de 2005

- A Plataforma Brasil e suas funcionalidades para o Sistema CEP/Conep

- Projetos de Lei relativos ao Sistema CEP/Conep

- Fortalecimento da participação dos representantes de usuários em Comitês de Ética em Pesquisa

- Desafi os para ampliação da rede de proteção social aos sujeitos de pesquisa: descentralização do sistema CEP/Conep

to dos aspectos éticos das pesquisas com 
seres humanos e na defesa dos sujeitos de 

O Encep é um momento de trocas 
de experiências entre esses mais de 
600 Comitês de Ética em Pes-
quisa (CEP), sendo que desde 
a última edição são destinadas 
vagas específicas para a parti-
cipação das representações de 
usuários do Sistema Único de 
Saúde (SUS) que atuam nos 
CEPs. Serão oferecidas duas 
vagas para cada CEP, sendo 
que uma deverá ser, neces-

organização e do  funcionamento de nos-
so trabalho em rede. Também é momen-

to de levantarmos sugestões sobre nos-

ter questões éticas 
atinentes ao mo-
mento atual, com 
representantes de 

ção para todos os participantes, 
pela hospedagem para a represen-
tação dos usuários e acompanhante 
(caso seja necessário) e pelo trasla-
do aeroporto/hotel/aeroporto. Já os 

gastos com passagem fi cam por conta de 

Pontos a serem debatidos no III Encep
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Projeto de Lei em tramitação na Câmara 
pode engessar Sistema CEP/Conep

A Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática da Câmara dos 
Deputados (CCTCI), promoveu, no dia 13 
de abril, uma audiência pública para debater 
o Projeto de Lei nº 2.473/2003, que dispõe 
sobre diretrizes e normas regulamentadoras 
de pesquisas envolvendo seres humanos. É 
uma proposta antiga, mas que ainda trami-
ta, em que pesem diversos esforços de sua 
interceptação já feitos, inclusive com uma 
audiência pública em 2005.

O PL nº 2.473/2003 de autoria do depu-
tado Colbert Martins (PPS/BA) prevê que a 
Resolução CNS nº 196/96 seja transformada 
em lei, o que faria com que uma normativa 
de  natureza bioética, que deve ser dinâmica 
e com forte atuação do controle social, pas-
sasse a depender de tramitações no legisla-
tivo Federal para qualquer alteração em seu 
conteúdo. A deputada Cida Diogo (PT/RJ), 
relatora do Projeto de Lei na Comissão, en-

tende que uma legislação muito aprofunda-
da, como a apresentada pelo deputado Col-
bert Martins, pode engessar o segmento, 
além de dificultar mudanças necessárias ao 
longo do tempo e na medida do progresso 
científico.

A proposta já passou pela Comissão de 
Seguridade Social e Família e encontra-se 
atualmente na CCTCI, de onde, se apro-
vada, segue para última apreciação da Co-
missão de Constituição e Justiça e depois 
para o Plenário da Câmara. Segundo a de-
putada Cida Diogo, será necessário elabo-
rar um novo substitutivo. Uma espécie de 
emenda que altere a proposta em seu con-
junto, substancial ou formalmente. Ela 
acredita que “é possível chegar a um texto 
consensual”.

Além da coordenadora da Comissão 
Nacional de Ética em Pesquisa do CNS 
(Conep), Gysélle Saddi Tannous, partici-

param da audiência o secretário de Ciência, 
Tecnologia e Insumos Estratégicos do Mi-
nistério da Saúde, Reinaldo Guimarães; a vi-
ce-presidente da Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência, Helena Bonciani Na-
der; Dirceu Bartolomeu Greco, professor da 
Universidade Federal de Minas Gerais; Dal-
ton Luiz de Paula Ramos, professor da Uni-
versidade de São Paulo e Dirceu Raposo de 
Mello, diretor-presidente da Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária.

Com a oportunidade de debate reaber-
ta, é necessário que os conselheiros, Comitês 
de Ética em Pesquisa e atores interessados se 
mobilizem para impedir a aprovação do PL 
nº 2.473/2003, na forma como se encontra 
hoje, por meio de contato com os deputados 
de suas bases e outras ações.

A Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática pode ser acessa-
da pelo e-mail: cctci.decom@camara.gov.br.

Oficinas Regionais

Estão sendo realizadas dez oficinas 
regionais preparatórias para o III Encep, 
com duração de um dia e participação da 
Conep. A programação regional contem-
plará o debate sobre a Plataforma Brasil; 
tramitação do projeto de lei sobre Ética 

em Pesquisa (Projeto Coulbert Martins); 
o processo de descentralização do Siste-
ma CEP/Conep; e a revisão da Resolução 
nº 347. Além disso, o período da tarde será 
destinado às pautas definidas pelos comi-
tês da região. “Essas oficinas preparatórias 

mostram as pautas do III Encep, já fomen-
tando as primeiras discussões sobre os te-
mas nas regiões, e também são abertas a 
novas temáticas apresentadas pelos parti-
cipantes da região”, esclarece a coordena-
dora da Conep, Gyselle.

Da esquerda para a direita: Dalton Ramos (Conep), Reinaldo Guimarães (MS), Deputado Bilac Pinto (PR/MG), Gysélle Tannous (Coorde-
nadora Conep), Helena Nader (UFMG) Alessandro Ferreira (Anvisa). Foto: Brizza Cavalcante
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A hanseníase é causada por um 
micróbio (o bacilo de Hansen), que 
ataca os nervos periféricos, a pele 
e a mucosa nasal, podendo afe-
tar, ainda, outros órgãos como o 
fígado, os testículos e os olhos. É 
uma doença humana, transmis-
sível e curável que pode se mani-
festar por meio de uma ou mais le-
sões ou manchas esbranquiçadas 
ou avermelhadas na pele, em qual-
quer parte do corpo. Como essas 
manchas ou lesões são dormentes, 
na maioria das vezes, as pessoas 
nem as notam, pois não coçam e 
não doem, ou seja, não incomo-
dam. Outros sintomas referem-se 
à fraqueza muscular nas mãos, pés 
e face (pálpebras), dor nas articu-
lações e inflamação de membros. 
Podem ainda aparecer pelo corpo 
placas, caroços vermelhos doloro-
sos e febre.

A hanseníase se pega somen-
te de uma pessoa infectada apre-
sentando forma contagiante, isto 
é, que esteja eliminando os bacilos 
de Hansen pelas vias respiratórias e 
que não esteja em tratamento. Nem 
todas as formas da doença são con-
tagiantes e nenhuma delas é trans-
missível com aperto de mão, abra-
ço ou com o compartilhamento de 
utensílios como copos, talheres ou 
pratos. De evolução lenta, a hanse-
níase pode se manifestar entre 2 e 7 
anos após o contágio.

A orientação é de que as pessoas 
com sinais e sintomas suspeitos de 
hanseníase procurem um serviço 
de saúde para esclarecimento do 
diagnóstico e início do tratamen-
to o mais rápido possível. Para um 
diagnóstico precoce, é necessário 
que os profissionais da saúde este-
jam preparados para fazer a suspei-
ta desta enfermidade e que a popu-
lação esteja atenta para os sinais e 
sintomas iniciais. 

A consulta e todo o tratamen-
to, incluindo os medicamentos, são 
feitos pelo Sistema Único de Saúde 

e é dever do Estado atender a todas 
as necessidades do tratamento, in-
cluindo a prevenção de incapacida-
des e a reabilitação. Como qualquer 
cidadão, os pacientes de hanseníase 
têm todos os direitos assegurados, 
além dos que lhe são garantidos pe-
las Portarias Ministeriais nº724/93 e 
8.141/93. 

Quanto aos deveres, os pacientes 
também devem ser alertados quan-
to à sua parcela de responsabilida-
de no tratamento, pois sem isso não 
haverá controle da infecção, nem 
cura da doença e nem eliminação 
do problema no país. 

O Brasil está em primeiro lugar 
em coeficiente de prevalência e se-
gundo dados da Organização Mun-
dial de Saúde, em 2008, o País foi 
responsável por 15% dos casos re-
gistrados em todo mundo no con-
texto do continente americano, isso 
representa 93% do número total de 
diagnósticos da região. Dos 39.047 
novos casos brasileiros em 2008, 
2.913 aconteceram com crianças 
e jovens com menos de 15 anos de 
idade. Mesmo com tendência de es-
tabilização dos coeficientes de de-
tecção no Brasil, as regiões Nor-
te, Centro-Oeste e Nordeste ainda 
apresentam patamares muito altos. 
Nos dez maiores aglomerados (clus-
ters) concentram 1.173 municípios, 
53,5% dos casos novos de hansenía-
se detectados de 2005 a 2007 e ape-
nas 17,5% da população brasileira. 

O Programa Nacional de Con-
trole da Hanseníase (PNCH), ado-
tado pelo Ministério da Saúde, esta-
beleceu diretrizes operacionais para 
a execução de diferentes ações, ar-
ticuladas e integradas, que possam 
em todas as frentes de trabalho pro-
piciar aos pacientes o atendimento 
de suas necessidades e direitos. As 
ações são organizadas a partir de 
cinco componentes/áreas: vigilân-
cia epidemiológica; gestão; atenção 
integral; comunicação e educação e 
pesquisa. 

A meta do Ministério adotada 
dentro do Programa Mais Saúde 
para controlar a hanseníase é uma 
redução em 10% da detecção de ca-
sos novos da doença em menores 
de 15 anos até 2011. “Entendemos 
que essa meta foi bem elaborada re-
ferenciada em um foco específico. 
Acreditamos e estamos contribuin-
do para que ela seja alcançada”, afir-
ma o Coordenador da Comissão 
Intersetorial de Eliminação da Han-
seníase, Conselheiro Geraldo Adão 
Santos.

Por ser uma endemia de rele-
vância para a saúde pública e apre-
sentar, de acordo com seu perfil 
epidemiológico, a necessidade de 
articulação das ações de promo-
ção e prevenção de incapacidades, 
a hanseníase foi a primeira doen-
ça a ter uma comissão específica no 
Conselho Nacional de Saúde – Co-
missão Intersetorial de Eliminação 
da Hanseníase (CIEH), aprovada 
em 25 de abril de 2003, através da 
Resolução nº 320 do CNS, com o 
objetivo de assessorar o Plenário do 
CNS na articulação e na formulação 
da política. 

Um dos grandes desafios para o 
controle da hanseníase no Brasil é a 
superação do preconceito e estigma 
ainda existentes na sociedade. Nes-
se sentido, a comissão cumpre im-
portante papel para a mobilização 
social, além de contribuir com a ar-
ticulação de setores governamentais 
e não governamentais para a imple-
mentação da Política de Controle da 
Hanseníase no país.

As ações de controle da hanse-
níase dependem, sempre, de gran-
de mobilização social, da vontade 
política de todos os gestores, com-
prometimento dos profissionais de 
saúde e motivação da população e 
nesse contexto a atuação do Con-
trole Social é fundamental. 

Fontes: Morhan e Ministério da 
Saúde

Fique Atento
Hanseníase tem cura!

O Brasil unido contra esta doença: mobilização, conscientização, com-
prometimento e solidariedade são os elos desta união.
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Municípios e regionais debatem  
saúde mental

Desde o dia 16 de março diversas 
cidades e regionais de todo o País es-
tão realizando suas Conferências de 
Saúde Mental, etapas que antecedem 
a IV Conferência Nacional de Saú-
de Mental – Intersetorial (IV CNSM 
– I). De acordo com a Coordenação 
Nacional de Saúde Mental do Minis-
tério da Saúde, até o dia 30 de abril, 
366 conferências municipais e 186 
regionais aconteceram ou estavam 
para acontecer, o que corresponde a 

mais de 1.200 municípios envolvidos 
neste processo. 

Os encontros têm se realizado 
com o objetivo de debater a situação 
da saúde mental nos municípios. Al-
gumas localidades optaram por fa-
zer encontros regionais como, por 
exemplo, a Regional de Concórdia e 
Seara, em 8 de abril, que reuniu 15 
municípios catarinenses. Este tam-
bém foi o caso da 2ª Macrorregio-
nal, com sede em Campina Gran-

de, na Paraíba, que reuniu diversos 
segmentos de 70 municípios parai-
banos, entre dos dias 8 e 9 de abril, 
para debater o tema. 

No mês de maio serão realizadas 
as etapas estaduais, quando serão 
consolidados os debates municipais 
e regionais. A etapa nacional acon-
tecerá, em Brasília, entre os dias 27 
e 30 de junho, com a participação 
de cerca de 1.200 participantes de 
todo o País.

A Comissão Organizadora elaborou um formulário com o objetivo de contribuir no acompanhamento, registro e memória do 
processo de organização e realização da IV Conferência Nacional de Saúde Mental – Intersetorial, em suas etapas municipal, re-
gional e estadual. O documento está disponível no endereço http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=3889.

Os dados devem ser informados pelo coordenador da Comissão Organizadora após a realização da etapa. Entre as informações 
solicitadas estão: dados gerais da conferência (data, local e programação), documento de convocação da conferência, composição da 
comissão organizadora, regimento interno e dados dos participantes (delegados, observadores e convidados). Também é necessário 
inserir uma avaliação da Comissão Organizadora referente à participação da saúde e dos parceiros intersetoriais, o aprofundamento 
do temário e nível de integração entre os participantes.

Mais informações, acesse os sites: http://www.conselho.saude.gov.br/web_saudemental/index.html ou 
                                                               http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=1663

A I Conferência Mundial sobre o De-
senvolvimento de Sistemas Universais de 
Seguridade Social promete ser um evento 
bastante prestigiado. Na última terça-feira 
de abril (27), a Comissão Organizadora re-
cebeu a confirmação de mais sete renoma-
dos painelistas. 

O Bloco Temático I, sob o tema “As ra-
zões e oportunidades para a construção 
dos Sistemas Universais em seus imperati-
vos democráticos e éticos”, apresenta como 
painelistas confirmados Aldaíza Sposati 
(Pontifícia Universidade Católica/PUC-SP, 
Brasil) e Guy Standing (University of Bath, 
Reino Unido). 

O Bloco Temático II, “Os desafios para 
alcançar a universalização da Segurida-

de Social” é o tema a ser desenvolvido. E 
como painelistas confirmados estão Mar-
cio Pochmann (Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada/ Ipea, Brasil), Jorge Man-
cillas  (Public Services International/PSI, 
México) e Armando Barrientos (Universi-
ty of Manchester, Reino Unido). 

O último tema a ser discutido, “Os ca-
minhos políticos para a construção dos 
Sistemas Universais: a definição da agen-
da política e as estratégias de mobilização” 
pertence ao Bloco Temático III e os paine-
listas confirmados até o presente momento 
são: Francisco Júnior (Conselho Nacional 
de Saúde/CNS, Brasil), Helmut Schwarzer 
(Organização Internacional do Trabalho/
OIT, Suíça) e Armando de Negri (Movi-

mento de Saúde dos Povos/ Fórum Social 
Mundial da Saúde, Brasil). 

No momento, a Comissão Organiza-
dora aguarda as confirmações de alguns 
importantes painelistas, como por exem-
plo, Giovanni Berlinguer (Itália), Boaven-
tura de Sousa Santos (Portugual), Robert 
Castel (França), Amartya Sem (Índia), 
Paul Hunt (Nova Zelândia), Adolfo Jimé-
nez Fernández (Chile), Roberto Gargarella 
(Argentina) e Amit Sen Gupta (Índia). A 
Organização acredita que brevemente mui-
tos desses nomes estarão registrados na lis-
ta dos confirmados para abrilhantar, ainda 
mais, o rol dos painelistas da I Conferência 
Mundial sobre o Desenvolvimento de Sis-
temas Universais de Seguridade Social.

Conferência Mundial:  
painelistas ratificam presença

Guy Standing 
(University of Bath, 
Reino Unido) 

Aldaíza Sposati 
(Pontifícia 
Universidade Católica/
PUC-SP, Brasil)

Formulário de acompanhamento e monitoramento das etapas 

municipais/regionais e estaduais

Divulgação Divulgação
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A qualidade da assistência à saú-
de das populações indígenas faz parte 
das prioridades do Controle Social do 
SUS, tanto que o Conselho Nacional 
de Saúde (CNS), por meio da Comis-
são Intersetorial de Saúde Indígena 
(CISI), que foi instituída pela Resolu-
ção CNS nº 011, de 31 de outubro de 
1991, debate permanentemente esse 
tema.  A principal missão da CISI é a 
fi scalização da implementação da Po-
lítica Nacional de Saúde dos Povos In-
dígenas. Também cabe à CISI assesso-
rar o Conselho Nacional de Saúde no 
acompanhamento da saúde dos po-
vos indígenas por meio da articula-
ção intersetorial com governos e com 
a sociedade civil organizada.   

Dentre as atribuições da CISI res-
saltam-se, ainda, a realização de estu-
dos e debates, produção de conheci-
mentos para a melhoria da qualidade 
de vida das populações indígenas, que 
se transformam em propostas e reco-
mendações ao plenário do CNS. As-
sim como as demais comissões, a CISI 
também tem competência para de-
senvolver e recomendar instrumentos 
e mecanismos para o aperfeiçoamen-
to das práticas de integração entre ór-
gãos e propor as medidas ao CNS para 
o aperfeiçoamento das ações do Siste-
ma Único de Saúde relacionadas às te-
máticas da saúde indígena.

A recomposição da CISI, defi nida 
na Resolução CNS nº 380, de 14 de ju-
nho de 2007, inclui a diversidade re-
gional das populações indígenas, insti-
tuições de pesquisa, ensino e extensão, 
além de representantes dos gestores e 
trabalhadores de saúde. São 11 com-
ponentes titulares e os respectivos su-
plentes, além de um coordenador e 
coordenador-adjunto que, por regi-

mento, são Conselheiros Nacionais. 
Para o coordenador da Comissão, 

Valdenir França, representante da Coor-
denação das Organizações Indígenas da 
Amazônia Brasileira (Coiab) no CNS, 
a CISI foi um ganho muito importan-
te para a população indígena e sempre 
foi bem dirigida pelos coordenadores. 
“Um exemplo foi a Dra. Zilda Arns, 
uma lembrança viva dos indígenas”, 
ressalta.

Zilda Arns, fundadora e coorde-
nadora da Pastoral da Criança faleci-
da no início de 2010, foi coordenado-
ra da CISI entre 2000 e 2006, e teve 
uma grande preocupação com a des-
nutrição nas áreas indígenas. A segu-
rança alimentar e nutricional sempre 
mereceu especial atenção da Comis-
são. Como coordenadora, Zilda Arns 
tomou para a CISI a responsabilidade 
de desencadear um processo de mobi-
lização e articulação na busca de solu-
ções para o problema.

Outro ponto importante do tra-
balho da CISI, segundo o conselheiro 
Clóvis Adalberto Boufl eur, coordena-
dor-adjunto da Comissão e represen-
tante da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) no CNS, é 
o fato de a Comissão ser reconhecida 
pelas lideranças indígenas como espa-
ço de diálogo com o Conselho Nacio-
nal de Saúde e a porta de entrada para 
os principais debates sobre saúde in-
dígena nos últimos dez anos. “Além 
de iniciar os debates para a realização 
da 5ª Conferência Nacional de Saúde 
Indígena, a CISI incluiu em seu Pla-
no de Trabalho para 2010 o fortaleci-
mento do Controle Social nos Distri-
tos Sanitários Especiais Indígenas e a 
avaliação da situação de saneamento 
nas terras indígenas”, informa. Para 

Clovis Boufl eur, a Saúde Indígena se-
ria incompleta sem a participação dos 
povos indígenas. “O CNS com suas 
decisões motiva os indígenas a exer-
cerem deveres e cobrar seus direitos 
e as responsabilidades dos gestores e 
prestadores de serviços de saúde”.

De acordo com Valdenir França, 
o trabalho da Comissão Intersetorial 
de Saúde Indígena também está foca-
do na criação da Secretaria de Saúde 
Indígena, bem como na transição da 
gestão da saúde indígena da Funda-
ção Nacional de Saúde (Funasa) para 
a nova Secretaria. “Temos consciência 
de que esta mudança não será do dia 
para noite e contamos com todas as 
lideranças nessa luta”, afi rma. Outra 
preocupação da Comissão apontada 
por Valdenir é a descontinuidade das 
ações de saúde nas aldeias.

Memória – A Comissão Interseto-
rial de Saúde Indígena, com o Minis-
tério da Saúde, Secretaria de Gestão 
Estratégica e Participativa (SGEP), 
Funai e diversas representações in-
dígenas, participou do processo, em 
reuniões e seminários regionais, que 
consolidaram na assinatura da Me-
dida Provisória (MP) nº 483, em 24 
de março de 2010, pelo presidente da 
República, Luiz Inácio Lula da Silva, 
transferindo a competência do Sub-
sistema da Saúde Indígena para o Mi-
nistério da Saúde, por meio da nova 
Secretaria de Saúde Indígena.  “A Se-
cretaria Especial de Saúde Indígena 
era um sonho e luta dos movimen-
tos indígenas. Essa vitória veio pela 
reivindicação do Acampamento Ter-
ra Livre, Abril Indígena, Fórum Per-
manente de Presidentes do Conselho 
Distrital de Saúde Indígena (Condisi), 
CISI, entre outros”, destacou Valdenir. 
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Comissões do CNS 
A Lei nº 8.080/90 permitiu que o Conselho Nacional de Saúde constituísse comissões intersetoriais para assessorar o 
Pleno do CNS. As comissões, assim como os grupos de trabalho, fornecem subsídios para discussão e deliberação do Ple-
no, além de articular políticas e programas de interesse para a saúde pública. Contatos podem ser feitos pelos e-mails: 
cns.comissoes@saude.gov.br e cns@saude.gov.br.

Comissão Intersetorial de Saúde Indígena (CISI) acompanha os 

novos rumos da Saúde Indígena no Brasil


