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Situação do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho é apresentada 

ao CNS 

 

A abertura dos trabalhos da 214ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional 

de Saúde (CNS), no dia 6 de outubro, foi marcada pela apresentação da situação 

do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (Hospital do Fundão no Rio de 

Janeiro), pelo Diretor do hospital, José Marcus Raso Eulálio. 

O Diretor levou ao Pleno do CNS informações de como será o processo de 

demolição da ala sul do hospital, conhecido como "perna seca". José Eulálio 

explicou que a construção do hospital começou em 1950 e concluída em 1978, mas 

apenas a ala norte (50%) do prédio foi ocupada. A estrutura da ala sul está 

comprometida e após a realização de um diagnóstico foi concluído pela sua 

demolição. De acordo com o Diretor, o prédio tem um modelo de construção cara e 

demolir o prédio antigo e construir um novo hospital é economicamente mais 

viável. 

José Marcus Raso Eulálio apresentou um planejamento de como será o 

processo de demolição. A desativação de parte do Hospital Universitário 

Clementino Fraga Filho começa a partir do dia 1º de novembro quando a unidade 

deixa de receber pacientes para internação. O fim do atendimento dos pacientes no 

ambulatório será no dia 30 de novembro e o fechamento completo das atividades 

assistenciais acontece no dia 03 de dezembro. A implosão será no dia 19 de 

dezembro e a retomada do atendimento começa em 10 de janeiro de 2011. 

Segundo o Diretor do hospital, todo o planejamento está sendo feito para 

garantir uma reorganização operacional que garanta a recuperação racional da 

unidade com prioridade na assistência e que tenha um modelo de financiamento 

viável para manter o nível de ensino, pesquisa e atendimento.  

Ao final, o Plenário aprovou o encaminhamento de pautar o tema 

novamente, após discussão na Mesa Diretora, para que o CNS possa dar suas 

contribuições no processo. Além disso, solicitou ao Diretor o envio de todas as 

informações sobre a situação apresentada e o impacto que isso trará aos usuários 

do Sistema. 

_________________________________________________________________ 
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Sistema CEP/Conep garante a proteção do sujeito de 
pesquisa 

 

A Conselheira Nacional e Coordenadora da Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa do Conselho Nacional de Saúde (Conep/CNS), Gysélle Saddi Tannous, 

apresentou ao Pleno, durante a 214ª RO, informações quanto ao funcionamento, 

avanços e desafios do Sistema CEP/Conep, composto pela Comissão Nacional e 

pelos Comitês de Ética em Pesquisa. 

Na oportunidade, a Conselheira fez uma retrospectiva desde a aprovação da 

Resolução CNS nº 196/96, que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de 

pesquisas envolvendo seres humanos e cria a Conep, até as demais Resoluções do 

CNS pertinentes ao tema. 

A Conep tem como funções a análise de protocolos; acolhimento/apuração 

de denúncias; atuação no processo educativo; coordenação dos 596 CEPs no que 

se refere a registro, fiscalização da atuação, recursos das decisões; articulação com 

os diversos atores da pesquisa no Brasil e no mundo, com vistas a promoção de 

uma cultura ética em pesquisa com seres humanos, dentre outras. 

Gysélle Tannous informou que atualmente a Comissão Nacional tem dado 

especial atenção a capacitação/qualificação da rede de comitês; aos projetos de lei 

em tramitação referentes á ética em pesquisa; a Plataforma Brasil; a Resolução 

CNS nº 347/05, atualmente em consulta pública; a necessidade de revisão da 

Resolução nº 240/97, que possibilitará uma maior participação dos conselheiros 

nos CEPs; ao processo de descentralização do Sistema e ao fomento das ações dos 

CEPs e da Conep. A Conselheira apontou, ainda, a necessidade de estímulo à 

criação de comissões de ética nos Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde e o 

início de um processo de acreditação dos Comitês de Ética em Pesquisa a fim de 

verificar em que condições esses Comitês estão atuando. 

Ao final, o Pleno deliberou pela formação de um Grupo de Trabalho para 

que, além de conhecer com maior profundidade o funcionamento do Sistema, atue 

no processo de acreditação dos CEPs e pela revisão da Resolução CNS nº 240/97. 

_________________________________________________________________ 

 

CNS aprova proposta de Portaria que normatiza Cartão SUS 
 

No dia 6 de outubro o CNS aprovou 

a proposta de Portaria do Ministério da 

Saúde que normatiza e regulamenta o 

Sistema Cartão Nacional de Saúde (Sistema 

Cartão). Na ocasião a Secretária Executiva 

do Ministério da Saúde, Márcia Bassit, 

voltou ao Plenário do Conselho para tratar 

do tema.  

  De acordo com Márcia Bassit, o texto 

apresentado foi pactuado na Comissão Tripartite e buscou contemplar as sugestões 

do CNS. “Estamos caminhando juntos na construção de um produto de consenso”, 

afirmou. A Secretária Executiva ressaltou que se trata de uma proposta para a 

próxima gestão, desenvolvida pelo Ministério, sem a assinatura de contratos ou 

investimento de recursos. 

Na oportunidade a Conselheira Maria de Lourdes Alves Rodrigues, 

Coordenadora-Adjunta da Comissão Intersetorial de Comunicação e Informação em 

Saúde, destacou a importância de aprovação pelo CNS de questões estratégias na 

implantação das políticas de saúde como, por exemplo, o Cartão SUS e criar uma 

proposta de consenso entre controle social e gestão. 

http://www.conselho.saude.gov.br/resolucoes/1996/Reso196.doc
http://www.saude.gov.br/consultapublica
http://www.conselho.saude.gov.br/resolucoes/1997/Reso240.doc


O texto aprovado pelo CNS traz informações sobre os objetivos do Sistema 

Cartão, Cadastro Nacional de Usuários do SUS, Portal de Saúde do Cidadão, Sigilo 

das Informações e Financiamento. 

O Conselho Nacional de Saúde entende que a tecnologia da informação deve 

ser viabilizada com profissionais do próprio quadro do Ministério, inclusive com a 

possibilidade de criação de cargos. Em breve, o tema deverá ser pautado em 

reunião do CNS. Outra portaria, que tratará da tecnologia de informação e 

padronização técnica do Cartão SUS, também será encaminhada ao Conselho para 

que o Plenário faça suas contribuições sobre o tema. 

_________________________________________________________________ 

 

CNS aprova Plano de Trabalho da Comissão Intersetorial de 
Educação Permanente 

 
A Comissão Intersetorial de Educação Permanente para o Controle Social no 

SUS do Conselho Nacional de Saúde (CIEPCSS/CNS) teve seu Plano de Trabalho 

aprovado durante a 214ª Reunião Ordinária. 

O Plano traz ações e atividades a serem executadas de 2010 a 2012 e foi 

elaborado a partir do planejamento realizado em fevereiro deste ano. O Plano 

contempla a produção de material educativo, promoção de cursos de formação e 

realização de oficinas, dentre outros. 

 O Conselho Nacional de Saúde aprovou, ainda, em sua 214ª Reunião 

Ordinária, uma nota de esclarecimento à população frente às recentes reportagens 

veiculadas na mídia sobre plantas medicinais e fitoterapia. Acesse o texto na 

íntegra. 

_________________________________________________________________ 

 

Plenário aprova eixos e subeixos da 14ª Conferência Nacional de Saúde 

 

 

  O Plenário do Conselho Nacional de Saúde 

aprovou, por unanimidade, no dia 7 de outubro, a 

proposta de eixos e subeixos da 14ª Conferência 

Nacional de Saúde apresentada pela Comissão 

Organizadora. 

Com o tema Todos usam o SUS! SUS na 

Seguridade Social - Política Pública, Patrimônio do 

Povo Brasileiro, a 14ª Conferência será realizada 

entre 30 de novembro e 04 de dezembro de 

2011, em Brasília, e as etapas municipais devem 

ser iniciadas em março de 2011. A proposta da Conferência é priorizar o debate 

nos Estados e Municípios de modo a qualificar as discussões e trazer para a 

Conferência a realidade do Sistema Único de Saúde pelo País. 

 

Confira os Eixos e Subeixos aprovados: 

 

Eixo I - Políticas de Saúde na Seguridade Social: O SUS legal e o SUS real 

   Subeixos:  

- A Seguridade Social Brasileira e o SUS: princípios e diretrizes;  

- SUS patrimônio do povo brasileiro: de todos para todos. 

 

Eixo II – Participação da comunidade e Controle Social nas decisões e consolidação 

do SUS  

   Subeixos:  

- Participação popular dos diversos segmentos e sujeitos sociais no SUS; 

http://www.conselho.saude.gov.br/Web_comissoes/ciepcss/doc/plano_trabalho_2010_2012.pdf
http://www.conselho.saude.gov.br/ultimas_noticias/2010/08_out_plantas_medicinais.htm
http://www.conselho.saude.gov.br/ultimas_noticias/2010/08_out_plantas_medicinais.htm


- Comunicação, Educação e Informação como instrumentos de 

fortalecimento da participação popular no SUS;  

- Relação do Controle Social do SUS com outras instâncias de Controle 

 

Eixo III – A Gestão do SUS 

   Subeixos:  

- Financiamento e Sustentabilidade do SUS;  

- Modelo de Atenção, Pacto pela Saúde e Relação Público x Privado;  

- Gestão do Sistema, do Trabalho e da Educação em Saúde.  

_________________________________________________________________ 

 
Acesso à saúde do estrangeiro no Brasil é tema de debate no CNS 

 

Como último ponto de pauta da Reunião Ordinária do mês de outubro, o 

Plenário do Conselho Nacional de Saúde (CNS) debateu o acesso à saúde do 

estrangeiro no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Para tratar do tema, 

esteve presente no Conselho a Coordenadora de Normas e Legislação da 

Coordenação Jurídica do Ministério da Saúde, Aline Albuquerque Santana de 

Oliveira. 

Em sua fala, Aline Oliveira reforçou a necessidade de que as pessoas se 

sensibilizem e se apropriem do tema.  De acordo com a Coordenadora, esse é um 

problema mundial em que o Brasil está inserido, mas que não há uma área 

especifica para tratar do assunto.  Na ocasião, Aline Oliveira falou da oficina 

realizada junto com o Conselho Nacional de Imigração (CNIg) e que possibilitou o 

levantamento  do quadro atual do acesso de estrangeiros ao SUS, a definição de 

eixos para tratamento do tema e a proposta de revisão da Recomendação n.º 2 do 

CNIg sobre a matéria. Entre os encaminhamentos sugeridos na oficina estão a 

apropriação do tema pelo Ministério da Saúde e a construção de parâmetros 

mínimos que permita a padronização do atendimento de estrangeiro na esfera do 

SUS e evitar insegurança jurídica e violação do princípio da equidade. 

Aline enfatizou ainda que atualmente  a  política migratória no país é flexível 

e pode aumentar a demanda e trazer problemas para SUS.”Esse é um paradoxo 

que a saúde tem que lidar”, disse. As várias ações judiciais por todo o país e a falta 

de regulamentação são alguns dos problemas apontados pela Coordenadora sobre 

a questão do acesso ao SUS pelos estrangeiros. A Coordenadora de Normas e 

Legislação da Coordenação Jurídica do Ministério da Saúde reforçou a importância 

da participação do CNS na temática, inclusive com a proposição de sugestões, e 

construção de acordos bilaterais para a solução do problema. 

O Plenário do CNS aprovou a continuidade do debate sobre o tema em suas 

Reuniões com a participação da Assessoria Internacional do Ministério da Saúde e 

do Sistema Integrado de Saúde das Fronteiras (SIS-Fronteira), Projeto da Secretaria de 

Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, além da formação de um Grupo de 

Trabalho para estudar o assunto. 

 

 

 

Seminário debaterá Atenção Primária e Relações Público-Privado no SUS 

 

 O Conselho Nacional de Saúde (CNS) promoverá, entre os dias 8 e 11 de 

novembro, o Seminário Nacional de Atenção Primária em Saúde e sobre as 

Relações Público-Privado no SUS. O evento será realizado no Hotel Nacional, em 

Brasília, com a participação de cerca de mil pessoas. 

Serão dois dias dedicados aos debates e apresentações sobre atenção 

primária em saúde no Brasil e outros dois para o tema relações público e privado 

no Sistema Único de Saúde (SUS). 

O Seminário Nacional terá a participação do Ministério da Saúde, Conselhos 



Estaduais e Municipais de Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais (capitais) de 

Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Conselho Nacional 

de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), Conselho de Secretarias 

Municipais (Cosems), representação dos Municípios, Fórum de Usuários, Fórum de 

Trabalhadores, Coordenadores de Plenária, Senado Federal, Câmara dos 

Deputados, Ministério Público, Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Contas da 

União, Advocacia Geral da União e Controladoria Geral da União. 

Serão 500 vagas para os municípios (exceto capitais), definidas a partir do 

critério populacional, conforme quadro abaixo: 

  

Estados População Vagas/Estado 

Região Norte 

ACRE 557.526 13 

AMAPÁ 477.032 13 

AMAZONAS 2.812.557 13 

PARÁ 6.192.307 18 

RONDÔNIA 1.379.787 13 

RORAIMA 324.397 13 

TOCANTINS 1.157.098 13 

Total   96 

Região Centro-Oeste 

DISTRITO FEDERAL 2.051.146 13 

GOIÁS 5.003.228 18 

MATO GROSSO 2.504.253 13 

MATO GROSSO DO SUL 2.078.001 13 

Total   57 

Região Nordeste 

ALAGOAS 2.822.621 13 

BAHIA 13.070.250 31 

CEARÁ 7.430.661 18 

MARANHÃO 5.651.475 18 

PARAÍBA 3.443.825 18 

PERNAMBUCO 7.918.344 18 

PIAUÍ 2.843.278 13 

RIO GRANDE DO NORTE 2.776.782 13 

SERGIPE 1.784.475 13 

Total   155 

Região Sudeste 

ESPÍRITO SANTO 3.097.232 18 

MINAS GERAIS 17.891.494 31 

RIO DE JANEIRO 14.391.282 31 

SÃO PAULO 37.032.403 31 

Total   111 

Região Sul 

PARANÁ 9.563.458 31 



SANTA CATARINA 5.356.360 18 

RIO GRANDE DO SUL 10.187.798 31 

Total   80 

 

Para participar do Seminário, Conselheiros Nacionais (titulares e 

suplentes), 27 representantes dos Conselhos Estaduais de Saúde, 27 

representantes dos Conselhos Municipais de Saúde (capitais), 27 representantes 

do Cosems 50 membros do Fórum de Usuários, 25 do Fórum de Trabalhadores e 

27 Coordenadores de Plenária têm até o dia 15 de outubro para fazer suas 

inscrições. Os interessados devem mandar a ficha para o email: cns@saude.gov.br 

ou pelo fax: (61) 3315-2414.  

Os demais participantes gestores e representação dos municípios 

(conforme tabela apresentada) poderão fazer suas inscrições até o dia 22 de 

outubro também por email ou fax. 
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