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CNS lança publicação sobre relatórios finais da 12ª e 13ª Conferências Nacionais 
de Saúde  

 
 

 
No ano em que acontece a 14ª edição da Conferência Nacional, o Conselho Nacional de Saúde (CNS) 

apresenta a publicação: Das deliberações participativas à Política de Saúde concreta – Análise da 12ª 
Conferência Nacional de Saúde e da 13ª Conferência Nacional de Saúde. O relatório traz o estudo de 1575 
deliberações estabelecidas nas duas conferências. Para a pesquisa a metodologia usada foi tanto a da análise 
do conteúdo dessas propostas, bem como a abordagem quantitativa referente à coleta de dados.  

 
O CNS encaminhará em breve cópia do relatório consolidado aos Conselhos e Secretarias Municipais e 

Estaduais de todo o Brasil. Os interessados já podem acessar o conteúdo da publicação no endereço 
http://www.saude.gov.br/14cns  

 
A publicação lançada tem como objetivo auxiliar na preparação dos debates da 14ª Conferência Nacional 

de Saúde que está neste momento em fase de construção com as etapas municipais e estaduais. 
 
Resultados 

De acordo com a publicação, ambas as conferências reforçaram em suas deliberações, a garantia do 
cumprimento do que está na Constituição Federal de 1988 que coloca a saúde como um direito de todos e 
dever do estado. Tanto é que na análise são frequentes assuntos relacionados à agenda do SUS, entre eles 
direito à saúde, responsabilidade pública, financiamento garantido e compartilhado e mecanismos vigentes de 
controle social na saúde. 

Um fato considerado relativamente novo dentro das constatações dos relatórios finais da 12ª e 13ª 
Conferências diz respeito às mudanças na sociedade brasileira e suas pluralidades e que demandam a 
ampliação do acesso à saúde para determinados grupos. Enquadram-se nessa perspectiva a população 
indígena, a afrodescendente, a comunidade de lésbicas, gays, bissexuais e transexuais (LGBT), a população 
carcerária e a rejeição à homofobia.  
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II Videoconferência faz balanço sobre conferências municipais 

 

O Conselho Nacional de Saúde realizou nesta terça-feira (24) a II Videoconferência sobre a 14ª 
Conferência Nacional de Saúde. Representantes dos conselhos de 26 estados e do Distrito Federal 
apresentaram balanço sobre a etapa municipal. Ao todo 4124 municípios já realizaram conferências de 
saúde, sendo que estados como Alagoas, Santa Catarina, Distrito Federal, Rio Grande do Norte, Acre, 
Mato Grosso do Sul e Tocantins atingiram a meta de 100% de conferências municipais realizadas.  

 

Saúde mental, financiamento do SUS, regulamenta da Emenda Constitucional 29, atenção básica, 
modelos de gestão, saúde da família, endemias, malária, controle do câncer, hipertensão, diabetes, 
relação público e privado, terceirização e importância do controle social estiveram entre os temas mais 
debatidos nas conferências municipais, de acordo com levantamento feito pelos conselhos.  

 

Durante as apresentações, alguns participantes aproveitaram a oportunidade para falar ainda sobre 
os preparativos para a etapa estadual. No caso de Pernambuco, a novidade é que o sistema de votação 
dos delegados para a etapa nacional será eletrônico. Na Bahia, 33 novos conselheiros estaduais eleitos 
tomarão posse durante a conferência estadual. Já no Ceará haverá homenagem ao conselheiro nacional 
e médico sanitarista falecido, Francisco das Chagas Dias Monteiro, também conhecido por Chico 
Passeata, que lutou por uma saúde pública de qualidade no país.  
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