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Relatório consolidado de propostas nacionais já está disponível 
 

 
A Comissão Organizadora da 14ª Conferência Nacional de Saúde (14ª CNS) divulgou nesta quinta-feira (24) 

um documento com as 346 propostas consolidadas que serão analisadas pelos 3.212 delegados durante a Conferência 

que se inicia em 30 de novembro.  

O documento consolidado é resultado dos relatórios enviados pelos 27 estados, fruto das conferências 

estaduais e municipais de Saúde realizadas em todo o país. Ao todo, 878 propostas foram aprovadas e enviadas à 

Etapa Nacional.  

As propostas nacionais foram divididas em 15 diretrizes que tratam sobre participação social, modelo de 

gestão, acesso com qualidade, construção de políticas públicas em saúde, entre outras. Divididos em 17 grupos de 

trabalhos, os delegados vão analisar e votar as propostas.  

Após a aprovação na Plenária Final da Conferência, será elaborado um relatório com as propostas definidas 

pelos delegados da 14ªCNS que devem nortear as políticas de saúde nos próximos quatro anos. 

 

Leia na íntegra o Relatório Consolidado da Etapa Nacional. 

Informações 

14ª Conferência Nacional de Saúde 

Data: 30 de novembro a  4 de dezembro de 2011 

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães – Brasília/DF 
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cns@saude.gov.br 
Estamos na Web! 
www.conselho.saude.gov.br 
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