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RJ e TO realizam últimas conferências de saúde da etapa estadual 
 

A etapa estadual das conferências chega à reta final da fase preparatória para 14ª 
Conferência Nacional de Saúde. Estão programadas as últimas conferências estaduais do Rio de 
Janeiro e do Tocantins durante a semana de 24 a 28 de outubro. No caso do RJ, são esperadas 
mais de 1400 pessoas na capital carioca, a partir dessa segunda-feira (24), para a 6ª Conferência 
Estadual de Saúde. Já no TO, a previsão é de comparecimento de 860 delegados, além de 
convidados e autoridades para a 7ª Conferência Estadual de Saúde, que acontece entre os dias 26 e 
28 de outubro, em Palmas. 

 

As conferências municipais fluminenses conseguiram atingir 91 dos 92 municípios do 
estado. No caso de TO, o percentual foi de 100% dos municípios atingidos. Os dois estados juntos 
serão responsáveis pela eleição de 244 delegados ao final das conferências estaduais. 

 

Confira a programação dos eventos: 

 

- 6ª Conferência Estadual de Saúde do Rio de Janeiro  
- 7ª Conferência Estadual de Saúde do Tocantins  

 

Conferências de Norte a Sul do país 
 

Dez conferências estaduais foram realizadas, entre os dias 17 e 21 de outubro, em 
Roraima, Pará, Amazonas, Amapá, Rondônia, Rio Grande do Norte, Paraíba, Mato Grosso, Santa 
Catarina e Paraná.  

 

Mais de 740 delegados foram eleitos e vão representar seus respectivos estados na etapa 
nacional da 14ª Conferência de Saúde, que acontece entre os dias 30 de novembro e 4 de 
dezembro. Deste total, 370 serão representantes de usuários, 185 de trabalhadores e 185 de 
governo e prestadores de serviço. O número segue uma recomendação do regimento interno da 14ª 
Conferência, que determina uma distribuição paritária entre os segmentos de usuários (50%), 
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trabalhadores (25%) e governo/prestadores de serviço (25%).  

 

Nas 25 conferências estaduais já realizadas pelo Brasil, até a penúltima semana de 
outubro, mais de 800 propostas foram consolidadas e devem seguir para a etapa nacional para 
ajudar a dar a linha das discussões durante o evento. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Confira as Recomendações e Moções aprovadas durante a 226ª Reunião Ordinária do Conselho 
Nacional de Saúde: 
 
Resolução n.º 448, de 06 de outubro de 2011 

Conselho nacional de Saúde aprova resolução que trata, entre outros aspectos, do aumento da destinação de 
recursos financeiros para a Rede de Atenção Psicossocial, especialmente, nas esferas Federal, Estadual e do 
Distrito Federal e da ampliação das políticas de formação de profissionais em saúde mental em todas as 
regiões e localidades do país, com foco nas mais vulneráveis e de difícil acesso. 
 

Moção de apoio nº 11, de 06 de outubro de 2011 

Manifesta apoio aos trabalhadores e usuários do Estado da Paraíba juntando-se aos mesmos na luta contra a 
privatização do SUS e defesa intransigente de um Sistema Único de Saúde. 
 

Moção de repúdio nº 12, de 06 de outubro de 2011 

Manifestar repúdio à atitude da Câmara Municipal de João Pessoa, juntando-se aos trabalhadores e usuários 
do SUS na defesa intransigente de um Sistema Único de Saúde. 
 

Moção de repúdio nº 13, de 06 de outubro de 2011 

Manifestar repúdio à atitude da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, juntando-se aos 
trabalhadores e usuários do SUS na defesa intransigente de um Sistema Único de Saúde. 
 

Moção nº 14, de 06 de outubro de 2011 

Manifestar seu apoio à Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em São José dos Campos 
contra as cervejarias Ambev, Schincariol e Femsa, que pede indenização das empresas pelo aumento dos 
danos causados pelo consumo de cerveja e chopp no país. 
 

Moção nº 15, de 06 de outubro de 2011 

O Conselho Nacional de Saúde vem a público Repudiar à criação da Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares -EBSERH, de que trata o PLC nº 79/2011, ora em Tramitação no Senado Federal. 
 

Moção nº 16, de 06 de outubro de 2011 

Manifestar apoio à implementação do Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças 
Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) no Brasil, 2011-2022. 
 

Moção de apoio nº 017, de 06 de outubro de 2011 

Manifestar apoio ao posicionamento da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República 
e  as Organizações e Movimento de Mulheres Brasileiras em Defesa dos Direitos das Mulheres Brasileiras e 
contra estereótipos na propaganda. 
 

Recomendação nº 13, de 06 de outubro de 2011 

Recomenda aos Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde, bem como ao conjunto de organizações da 
sociedade civil à adesão a declaração de apoio à implementação do Plano de Ações Estratégicas para o 
Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) no Brasil, 2011-2022. 
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Recomendação nº 14, de 06 de outubro de 2011 

Recomenda a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) a suspensão da fabricação, importação, 
distribuição, comércio e uso, em todo o território nacional, da substância Sibutramina. 
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