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A cada quatro anos a sociedade civil organizada, representantes do governo, profissionais de saúde,
comunidade científica e prestadores de serviço se reúnem em torno de um único objetivo: avaliar e traçar
novos rumos para o Sistema Único de Saúde (SUS). As Conferências Nacionais de Saúde mobilizam 
os estados e os municípios das cinco regiões do Brasil. 

Em 2007, o tema da 13ª Conferência Nacional de Saúde é “Saúde e Qualidade de Vida: Política de
Estado e Desenvolvimento”. A cada edição é escolhida uma nova temática central, que busca refletir 
a conjuntura política, social e econômica do país no período. Para orientar melhor as exposições e debates,
o tema central da 13ª Conferência Nacional de Saúde foi desmembrado em três eixos:

Eixo I: Desafios para a Efetivação do Direito Humano à Saúde no Século XXI: Estado, Sociedade e Padrões
de Desenvolvimento – o objetivo é avaliar a situação da saúde no país, levando em conta os problemas
prioritários, as possíveis causas e também as formas de enfrentamento, nos municípios, estados e Distrito
Federal, tendo como perspectiva a atuação intersetorial.

Eixo II: Políticas Públicas para a Saúde e Qualidade de Vida: o SUS na Seguridade Social – tem como
meta a defesa do Sistema Único de Saúde como Política de Estado e a afirmação da atenção à saúde como
um direito de seguridade social. Outro aspecto importante será o de avaliação do processo de consolidação
do SUS, considerado seus princípios constitucionais e também as proposições do novo Pacto pela Saúde. 

Eixo III: A Participação da Sociedade na Efetivação do Direito Humano à Saúde – busca refletir 
a construção de caminhos para a integração das diversas instâncias de controle social e a formulação 
de propostas para reorganizar e aprimorar os conselhos e conferências de saúde.

COMO PARTICIPAR DA 13ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE
As Conferências Nacionais de Saúde acontecem em três etapas: municipais, estaduais/Distrito Federal e a

nacional. Em cada uma das etapas, são preparados relatórios com as propostas aprovadas pelos participantes.  

É o cidadão brasileiro participando ativamente da formulação das políticas de saúde para sua cidade,
seu estado e também para o país. Ao estimular um debate descentralizado e nacional, as Conferências 
de Saúde cumprem uma das diretrizes essenciais do SUS, estabelecidas pela Constituição Federal de 1988: 
a garantia da participação da comunidade.

A 13ª Conferência Nacional de Saúde já começou. Etapas municipais vão até o dia 5 de agosto. As
estaduais acontecem de 15 de agosto a 15 de outubro. A etapa nacional será realizada, em Brasília/DF, de
14 a 18 de novembro. 

Para participar dessa grande mobilização nacional, acompanhe o dia-a-dia da saúde na sua comunidade.
Procure o conselho de saúde de seu município, apresente aos conselheiros as dificuldades que você observa
e sugestões de como melhorar os serviços. Você tambêm pode entrar em contato com os conselhos
estaduais e do Distrito Federal.


