
 
Conselho Nacional de Saúde 

 
 

O Conselho Nacional de Saúde (CNS), instância máxima de deliberação do 
Sistema Único de Saúde (SUS) de caráter permanente e deliberativo, que tem em sua 
composição representante de usuários, de trabalhadores de saúde, do governo e de 
prestadores de serviços de saúde, é um órgão que luta há mais de 70 anos pela 
implementação de políticas de saúde e há 21, delibera e aprova as políticas públicas de 
saúde em prol do povo brasileiro. 

 
O CNS tem em sua missão o enfrentamento de desafios e a compreensão de 

que o tema escolhido este ano pela OMS é pertinente, não só pela sua importância, como 
também pela ligação direta que exerce sobre os fatores que garantem e propiciam a 
saúde dos povos. 

 
O tema escolhido este ano pela OMS é extremamente oportuno, pois destaca o 

efeito da urbanização sobre a saúde coletiva de maneira global, e para cada um de nós 
individualmente. E este temário, além de ser de grande interesse e repercussão mundial, 
é reconhecido constitucionalmente como uma das prioridades da sociedade brasileira. 
Até porque, saúde é um instrumento para o desenvolvimento social e econômico e está 
intimamente relacionada com a paz, educação, habitação e equidade. 

 
Entendemos que saúde é o mais completo estado de bem-estar físico, mental e 

social e não a simples ausência de doença. Por conseguinte, é impraticável e impossível 
mesmo alcançarmos esse conceito, se não tivermos claro o papel decisivo das ações 
intersetoriais e das mais variadas participações profissionais sem qualquer ordem 
hierárquica pré-concebida.  

 
Sabemos que se todos tiverem à disposição uma habitação digna, água 

potável e alimentos saudáveis para ingerir, o direito do cidadão à saúde e a 
obrigação do Estado em promovê-la está no caminho certo para que possamos dizer, 
num futuro próximo, que a saúde pública que temos é exatamente a que se quer, 
para todos. 

 
Neste sentido, nós, Conselheiros Nacionais de Saúde, ratificamos a escolha da 

OMS – 1000 cidades, 1000 vidas – e incentivamos a realização de atos em favor do tema 
ao longo do ano de 2010, co mo forma de fortalecer a saúde pública brasileira. 

 
Brasília, 7 de abril de 2010. 

           

CCCaaarrrtttaaa   dddeee   IIInnnttteeennnçççãããooo   

Conselho Nacional de Saúde 


