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Três estados realizam conferências de saúde 

 

As propostas de melhorias para o Sistema Único de Saúde (SUS) seguem se consolidando 

durante a etapa estadual da 14ª Conferência Nacional de Saúde em todo o país. Já são 1288 

representantes eleitos nas sete conferências realizadas (MG, DF, SP, RS, BA, CE e GO). 

 

Bahia 

 

O Conselho Estadual da Bahia realizou a 8ª Conferência Estadual de Saúde, entre os dias 

12 e 15 de setembro, em Salvador, e contou com a participação de 2500 pessoas entre delegados, 

convidados e organizadores. A Conferência elegeu 176 delegados para a etapa nacional. 

 

 

Ceará 

 

A 6ª Conferência Estadual de Saúde do Ceará (CES/CE), realizada entre os dias 20 e 23 

de setembro, foi marcada por homenagens e manifestações. Na abertura oficial dos trabalhos, os 

conselheiros de saúde do estado realizaram uma caminhada pelas ruas do centro de Fortaleza (CE) 

para cobrar o fortalecimento dos serviços do SUS. Cerca de 1500 pessoas reivindicaram pelo direito 

à saúde universal durante o ato público.  

 

Durante a plenária de abertura, no dia 21, foi feita homenagem ao militante e médico 

Chico Passeata, falecido em agosto de 2011. O objetivo foi conceder título honorífico a 12 

personalidades com destaque no processo de mobilização social com interferência positiva nos 

determinantes de saúde no estado.  

 

A conferência contou com a participação de 1.496 delegados de 184 municípios do Ceará, 

além de convidados e autoridades. Os delegados analisaram 180 propostas consolidadas nas etapas 

municipais durante os trabalhos da conferência. O último dia do evento foi marcado pela aprovação 

de propostas e pela eleição dos 120 delegados que vão representar o Ceará na etapa nacional. 
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Goiás 

 

Após três dias de debates e trabalhos em grupo terminou nesta sexta-feira (23) a 7ª 

Conferência Estadual de Saúde de Goiás. Cerca de 380 delegados analisaram as propostas que 

vieram dos municípios. Os delegados presentes na Conferência se dividiram em sete grupos e 

analisaram pouco mais de 140 propostas que vieram dos municípios goianos.  

 

Na plenária final, os delegados votaram as diretrizes e propostas que vão seguir para a 

etapa nacional da 14ª Conferência. Foram eleitos também 96 delegados, que seguem para Brasília 

com objetivo de representar o estado. 

 

 

CNS apoia Plano de enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis no Brasil 

 

O presidente do CNS, ministro Alexandre Padilha, e os conselheiros nacionais 

ratificaram, durante a 225ª reunião ordinária, a necessidade de orientar os conselhos a 

monitorarem a efetivação das ações do Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) no Brasil nos âmbitos estaduais e municipais. 

Além disso, incentivaram o apoio à declaração que ratifica o enfrentamento das doenças no 

Brasil. 

O documento define políticas públicas, programas, metas e investimentos 

estratégicos para o enfrentamento das DCNT no país nos próximos anos. Entre alguns objetivos 

nacionais estabelecidos estão: reduzir a mortalidade prematura (menor que 70 anos) em 2% ao 

ano; aumentar a cobertura de exames preventivos de câncer como a mamografia em mulheres 

com idades entre 50 e 69 anos; entre outros pontos. 

O enfrentamento e prevenção das DCNT foi destaque da Conferência de alto nível 

das Organizações das Nações Unidas realizada nesta segunda-feira (19), em Nova York. A 

reunião contou com a presença da presidenta do Brasil, Dilma Rousseff e do ministro e 

presidente do CNS, Alexandre Padilha.  

 

 Para acessar a íntegra do Plano de Ações clique aqui.  

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/cartilha_plano_final_11.pdf 

 

 Os interessados em assinar a declaração de apoio ao controle e prevenção das DCNT, 

devem acessar um dos links abaixo:  

Apoio ao enfrentamento das DCNT - Pessoa Física 

Apoio ao enfrentamento das DCNT - Pessoa Jurídica 
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