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MINISTÉRIO DA SAÚDE 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE 

 
 

RESUMO EXECUTIVO DA TRECENTÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO 
ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE – CNS  

 
Data: 21 e 22 de março de 2018 
Local: Plenário do Conselho Nacional de Saúde “Omilton Visconde” – 
Ministério da Saúde, Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Anexo B, 1º andar – 
Brasília/DF 

  

OBJETIVOS DA 303ª REUNIÃO ORDINÁRIA: 
1) Apreciar e aprovar os informes e indicações. 
2) Realizar o debate sobre os Cenários e Prioridades da Saúde Bucal, Saúde 
do Trabalhador e da Trabalhadora, Pessoa com Deficiência e População 
Negra. 
3) Apreciar, debater e deliberar sobre a Saúde e Solidariedade no 
Enfrentamento da Violência. 
4) Apreciar, debater e deliberar acerca da Obtenção, Gestão e Tratamento de 
Dados Pessoais em Saúde. 
5) Apreciar e deliberar sobre encaminhamentos das Comissões Intersetoriais e 
dos Grupos de Trabalho. 
6) Apreciar e deliberar sobre os pareceres da Comissão Intersetorial de 
Recursos Humanos e Relações de Trabalho – CIRHRT. 
7) Apreciar e deliberar sobre as demandas da Comissão Intersetorial de 
Orçamento e financiamento – COFIN. 
8) Apreciar e debater acerca da Cobertura e Acesso Universal à Saúde. 
 
 
ITEM 1 – APROVAÇÃO DA PAUTA DA 303ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
CNS 
Composição da mesa: conselheiro Ronald Ferreira dos Santos, Presidente do 
CNS; e conselheira Francisca Rêgo Oliveira Araújo 

Deliberação: aprovada a pauta da 303ª RO do CNS. Não foi possível 
enviar previamente a ata da 302ª RO do CNS. Portanto, o texto será enviado 
aos conselheiros para apreciação na próxima reunião do CNS.  

 
 

ITEM 2 – EXPEDIENTE - Justificativa de ausências. Apresentação de 
Convidados (as), novos Conselheiros (as) e Coordenadores (as) de 
Plenária de Conselhos de Saúde. Informes. Indicações.  
Coordenação: conselheiro Geordeci Menezes de Souza, da Mesa Diretora do 
CNS; e Neide Rodrigues dos Santos, Secretária-Executiva do CNS 
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Justificativa de ausências – conselheira Carolina Abad; conselheira 
Cleoneide Paulo Oliveira Pinheiro; conselheiro Guilherme Franco Neto; 
conselheiro Wilen Heil e Silva; conselheiro Luiz Aníbal Vieira Machado; e 
conselheiro Ricardo José Magalhães Barros.  
 
Apresentação de Convidados (as), novos Conselheiros (as) e 
Coordenadores (as) de Plenária de Conselhos de Saúde – Novos 
conselheiros: Adolorata Aparecida Bianco Carvalho, Conselho Federal de 
Medicina Veterinária – CFMV; Davi Vital do Rosário, Federação Nacional das 
Associações de Pessoas com Doenças Falciformes – FENAFAL; e Gilberto 
Soares Casanova, Associação de Diabetes Juvenil – ADJ. Coordenadores de 

Plenária - Clarinda da Luz Durigon, Itamar dos Santos, Iaciana 

(verificar); e Roberto Rodrigues. 
 
Informes  
1) Informe sobre o Simpósio Nacional de Direitos Humanos dos Pacientes e 
dos Profissionais de Saúde  
Apresentação: conselheira Ivone Martini de Oliveira 
 
2) Informes do Fórum de Entidades Nacionais de Trabalhadores da Saúde 
- FENTAS: a) Proposta de moção de Repúdio ao assassinato da vereadora 
Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes – o texto foi apreciado fora do 
item dos informes, porque demandava deliberação; b)  Proposta de moção de 
Repúdio às alterações na Política de Álcool e Outras Drogas - texto apreciado 
fora do item dos informes, porque demandava deliberação; c) Proposta de 
moção de Repúdio à desembargadora que caluniou a vereadora Marielle 
Franco e ofendeu professora com Síndrome de Down - texto apreciado fora do 
item dos informes, porque demandava deliberação; d) Proposta de 
recomendação a ser encaminhada ao MPF acerca da extinção de vários 
cargos públicos (Decreto 9.262, 9 de janeiro de 2018) e posterior avaliação da 
CIRHRT sobre os impactos – proposta apreciada fora do item dos informes, 
porque demandava deliberação. 
Apresentação: conselheira Priscilla Viegas  
 
3) Informe sobre a Carta Aberta da Federação Brasileira das Associações de 

Síndrome de Down em Repúdio à manifestação da desembargadora Marília 
Castro Neves; e o dia Internacional da Síndrome de Down – 21 de março 
Apresentação: conselheira Lenir Santos 

Sobre a manifestação da desembargadora Marília Castro Neves, o 
Pleno aprovou moção de repúdio durante o debate do item 5 da pauta.  
 
4) Informe sobre a participação no Fórum Mundial Alternativo das Águas.  
Apresentação: conselheira Vânia Leite 
Conselheira Vânia Leite participou da atividade, junto com a conselheira Zaíra 
Tronco Salermo, representando o CNS.  
 
5) Informe sobre tuberculose e aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 188  
de 2017 e Carta sobre a situação do enfrentamento à tuberculose no Brasil 
Apresentação: conselheiro Moyses Toniolo 
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6) Nota à Imprensa “Em defesa da saúde da população brasileira”, assinada 
pelo GRUPOFARMABRASIL, INTERFARMA, PRÓGENÉRICOS e 
SINDUSFARMA, em resposta às críticas injustificadas à Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária - Anvisa 
Apresentação: conselheiro Nelson Mussolini 
 
Indicações  
1) Seminário Interfederativo “Resposta Rápida à Sífilis nas Redes de Atenção” 
– Região Nordeste. Data: 3 e de abril de 2018. Local: Natal/RN.  
Indicação: conselheiro Luiz Carlos Medeiros.  
 
2) Seminário Interfederativo “Resposta Rápida à Sífilis nas Redes de Atenção” 
– Região Centro Oeste, Norte e Sul. Data: 12 e 13 de abril de 2018. Local: 
Brasília/DF.  
Indicação: conselheiro Moyses Toniolo.  
 
3) Seminário Interfederativo “Resposta Rápida à Sífilis nas Redes de Atenção” 
– Região Sudeste. Data: 26 e 27 de abril de 2018. Local: São Paulo/SP. 
Indicação: conselheiro Moyses Toniolo. 
 
4) Indicação para o XII Congresso Norte-Nordeste de Terapia Ocupacional. 
Data: 25 a 28 de setembro de 2018. Local: Aracaju/SE.  
Indicação: conselheira Priscilla Viegas. 

Deliberação: as três indicações foram aprovadas, em bloco, por 
unanimidade.  
 
5) Indicação de representante para compor a coordenação da Comissão 
Intersetorial de Saúde Indígena – CISI/CNS – um representante titular do 
segmento dos usuários em substituição ao ex-conselheiro Edmundo Omoré.  
Indicação do segmento de usuários: conselheiro Rildo Mendes. 
 Deliberação: aprovada, por unanimidade, a indicação do conselheiro 
Rildo Mendes para compor a coordenação da CISI/CNS. 
 
 
ITEM 3 – CENÁRIOS E PRIORIDADES DA SAÚDE BUCAL, SAÚDE DO 
TRABALHADOR E DA TRABALHADORA, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E 
POPULAÇÃO NEGRA 
Apresentação: Lívia Almeida, Coordenadora de Saúde Bucal/MS; Danilo 
Campos da Luz e Silva, Coordenação Geral de Saúde da Pessoa com 
Deficiência – DAPES/SAS; Daniela Buose, diretora do Departamento de 
Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador/MS; e Flávio Robin, 
representante do SGEP/DAGEP/MS 
Coordenação: conselheiro Neilton Araújo de Oliveira, da Mesa Diretora do 
CNS; e conselheira Francisca Rêgo Oliveira Araújo, da Mesa Diretora do 
CNS  
 Deliberação: neste ponto de pauta, o Pleno do CNS definiu que: 1) as 
áreas técnicas participantes desta pauta deverão encaminhar ao CNS os dados 
apresentados de forma estratificada por Estado; 2) a SE/CNS enviará 
expediente à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde solicitando apoio e 
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empenho para que as técnicas deste Ministério promovam debate interno sobre 
o temário da 16ª Conferência Nacional de Saúde; 3) o CNS fará o 
monitoramento e acompanhamento das políticas de saúde bucal, saúde do 
trabalhador e da trabalhadora, pessoa com deficiência e população negra, 
utilizando como subsídio, inclusive, os dados estratificados por Estados (que 
serão enviados pelas áreas técnicas do MS) e encaminhará expediente aos 
Conselhos Municipais e Estaduais de Saúde para que acompanhem, além da 
aplicação dos recursos, a implementação dessas políticas em nível local e 
apontem, se necessário, medidas corretivas para garantir a implementação das 
ações; 4) os integrantes do FENTAS que compõem o CNS deverão levar os 
temas dessa pauta para debate no Fórum e para os conselhos profissionais, a 
fim de garantir que os diferentes profissionais de saúde contribuam com essas 
pautas, na ótica da equidade; e 5) a Mesa Diretora do CNS deverá pautar 
debate no CNS sobre políticas de equidade (o tema “doenças negligenciadas” 
está na lista para ser pautado também).  
 
 
ITEM 4 – 16ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. Fórum Social 
Mundial. Semana da Saúde. XXV Congresso Brasileiro de Nutrição – 
CONBRAN.  
Coordenação: conselheira Francisca Rêgo Oliveira Araújo, da Mesa Diretora 
do CNS  
Apresentação: conselheiro Ronald Ferreira dos Santos, Presidente do CNS  
Fórum Social Mundial  
Informe sobre a participação dos conselheiros e conselheiras no Fórum e  
relato das atividades realizadas pelo Conselho durante o evento.  
Não houve encaminhamentos.  
 
Semana da saúde  
Informe sobre as atividades do CNS já aprovadas e as agendadas por Estados 
e entidades.  
 Deliberação: neste ponto, o Plenário decidiu: solicitar a atuação e 
empenho dos conselheiros e conselheiras nacionais em seus estados para 
garantir a realização de atividades da Semana da Saúde; intensificar a coleta 
de assinaturas do abaixo-assinado contra a EC n°. 95; envolver outras religiões 
para manifestarem apoio ao movimento em defesa do SUS; e mobilizar a 
academia para realização de atividades na Semana da Saúde.  
 
XXV Congresso Brasileiro de Nutrição – CONBRAN. Tema central: Comida: 
relações de afeto, tradições e direitos. Data: 18 a 21 de abril de 2018. Local: 
Centro de Convenções Ulysses Guimarães – Brasília/DF.  

 
16ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE 

Encaminhamento: o CNS definirá os aspectos estruturais e 
metodológicos da 16ª Conferência Nacional de Saúde até o mês de junho de 
2018.  
 
 
ITEM 5 – SAÚDE E SOLIDARIEDADE NO ENFRENTAMENTO DA 
VIOLÊNCIA (será transmitido pelo facebook) 
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Apresentação: Cheila Maria de Lima, representante Departamento de 
Vigilância de Doenças e agravos não Transmissíveis e Promoção da Saúde – 
DANTPS/SVS/MS; Padre Paulo Renato Campos, assessor político da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB; Jerry Dias, assessor do 
Deputado Hugo Leal Presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito 
Seguro da Câmera dos Deputados 
Coordenação: conselheiro André Luiz de Oliveira, da Mesa Diretora do CNS  
  Deliberação: após debate, o Plenário aprovou, por unanimidade, as 
seguintes propostas: realizar seminário do CNS sobre violência na área da 
saúde; e recomendar aos CES, CMS e conselhos locais que promovam debate 
sobre violência na área da saúde. Ainda neste ponto de pauta, aprovou, por 
unanimidade, duas minutas de moção de repúdio. Na primeira, manifesta 
repúdio ao ato criminoso de extermínio da vereadora Marielle Franco e do 
motorista Anderson Gomes; reforça os movimentos que exigem a apuração 
imediata e rigorosa dos responsáveis por estes crimes e reiteram que sejam 
aplicadas as devidas penas aos mesmos com a máxima urgência; e manifesta 
solidariedade à família, amigos das vítimas desta ação criminosa e a toda 
comunidade carioca que elegeu a vereadora como sua legítima representante. 
Na segunda, repudia as declarações carregadas de ódio e preconceito emitidas 
pela Desembargadora Marília Castro Neves, especificamente que ofenderam 
as pessoas com deficiência, e demonstraram preconceito com pessoas com 
Síndrome de Down, ao ridicularizar uma jovem com síndrome de Down por 
exercer a função de professora em uma escola e que difamaram Marielle 
Franco, defensora dos Direitos Humanos e vereadora da cidade do Rio de 
Janeiro, brutalmente assassinada em 14 de março de 2018.  
 
 
ITEM 6 – OBTENÇÃO, GESTÃO E TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 
EM SAÚDE  
Apresentação: Virgínio Vieira, Departamento de Informática do SUS – 
DATASUS; Maurício Augusto Coelho, Coordenador-Geral de Gestão da 
Informação Estratégica – CGGIE/DEMAS/SE/MS; e Renato Leite,  
Representante da Coalizão Diretos na Rede 
Coordenação: conselheiro Ronald Ferreira dos Santos, Presidente do CNS  

Deliberação: neste ponto de pauta, o Plenário decidiu: solicitar aos 
segmentos de gestores/prestadores de serviço e usuários que indiquem seus 
representantes para compor o GT/CNS de Informações; e delegar ao Grupo a 
continuidade do debate deste ponto, observando, inclusive, a minuta de 
Resolução CIT sobre o tema, que seria apreciada e votada na reunião da 
Comissão nos dias 21 e 22 de março.  
 

 
ITEM 7 – COMISSÕES INTERSETORIAIS DO CNS - Grupos de Trabalho. 
Coordenação: conselheiro Geordeci Menezes de Souza, da Mesa Diretora do 
CNS  
Apresentação: Neide Rodrigues dos Santos, Secretária-Executiva do CNS 
 
1) Comissão Intersetorial de Saúde Indígena-CISI/CNS – informe sobre a 
última reunião da CISI/CNS e apresentação de minutas de resoluções e 
recomendações elaboradas pela Comissão. 
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Apresentação: conselheiro Rildo Mendes  
Deliberação: após considerações, o Pleno votou e aprovou, por 

unanimidade, as duas minutas de recomendações: 1) recomenda ao Ministério 
do Desenvolvimento Social - MDS que instale, com relativa urgência, cisternas 
nas aldeias do Vale do Javari para que os povos indígenas dessa região 
tenham acesso à água potável e que encaminhe a este Conselho Nacional de 
Saúde um cronograma de execução das obras para acompanhamento; e 2) 
recomenda à Fundação Nacional do Índio - FUNAI a reinstalação da 
Coordenação Técnica Local - CTL que atendia o Povo Kanamari antes do corte 
de cargos pelo qual passou a FUNAI uma vez que tal ação influencia de 
maneira direta nos indicadores de saúde, sendo determinantes do processo 
saúde-doença. Além disso, o Pleno decidiu que as minutas de resoluções, que 
dispõem sobre a realização da 6ª Conferência Nacional de Saúde Indígena - 
6ª CNSI, serão remetidas à Mesa Diretora do CNS para debate e 
encaminhamento (se necessário, serão aprovadas ad referendum do Plenário).  
 
2) Comissão Intersetorial de Educação Permanente para o Controle Social no 
SUS – CIEPCSS/CNS – Informe sobre as oficinas do Projeto de Formação 
para o Controle Social do SUS  
Apresentação: conselheira Sueli Terezinha Goi Barrios 

Deliberação: neste ponto, o Plenário acatou a proposta de promover 
oficina de formação para o controle social no SUS voltada aos conselheiros 
nacionais de saúde e coordenadores de Plenária, com indicativo do mês de 
maio para realização. A proposta será debatida na próxima reunião da Mesa 
Diretora do CNS. Foi solicitado, inclusive, que seja avaliada a possibilidade de 
participação também de conselheiros suplentes.  
 
3) Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora - 
CISTT/CNS – informe sobre a próxima reunião da Câmara Técnica de Saúde 
do Trabalhador e da Trabalhadora (dias 19 e 20 de abril de 2018) e da 
CISTT/CNS (22 e 23 de maio de 2018); e sobre o calendário de oficinas do 
Projeto de Formação em Saúde do Trabalhador  
Apresentação: conselheiro Geordeci Menezes de Souza, coordenador da 
CISTT/CNS  
 
4) Comissão Intersetorial Alimentação e Nutrição – CIAN/CNS – informe sobre:  
atividade autogestionada realizada pela Comissão durante o FSM 2018; 
atividade que será realizada no Congresso de Nutrição; e próxima reunião da 
Comissão  
Apresentação: conselheira Zaira Maria Tronco Salerno, coordenadora da 
CIAN/CNS 
 
5) Minuta de recomendação. No documento, o CNS recomenda: 1) ao 
Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP que abra procedimento de 
investigação acerca da constitucionalidade do Decreto nº 9.262, de 9 de janeiro 
de 2018 (DOU do dia 10/01/2018 Nº 07, Seção 1, pág. 5) a fim de garantir o 
cumprimento do disposto na Carta Magna do Brasil; e 2) Ao Congresso 
Nacional, que proponha e aprove Projeto de Decreto Legislativo de Sustação 
de Atos Normativos do Poder Executivo frente ao Decreto nº 9.262, de 9 de 
janeiro de 2018 (DOU do dia 10/01/2018 Nº 07, Seção 1, pág. 5), com vistas a 
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assegurar os direitos humanos garantidos pela Constituição Federal de 1988 e 
a respeitar o princípio da proibição de retrocesso social, basilar do Estado 
Democrático de Direito. 

Deliberação: a recomendação foi aprovada com uma abstenção.  
 
6) Moção de repúdio. No documento, o CNS vem a público repudiar a ação do 
governo federal pela aprovação da Resolução nº 1/2018 do Conselho Nacional 
de Políticas sobre Drogas - CONAD, que modifica as diretrizes da Política 
Nacional de Drogas. 

Deliberação: a moção foi aprovada com uma abstenção (ressalva: 
verificar o nome correto da Política).  
 
7) Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP/CNS  
Composição da mesa: conselheiro Jorge Alves de Almeida Venâncio, 
coordenador da CONEP/CNS; conselheira Francisca Valda da Silva, 
coordenadora-adjunta da CONEP/CNS; Maria Mercedes de Almeida Bendati, 
integrante da CONEP/CNS e coordenadora do GT de Pesquisas Estratégicos 
para o SUS 
Coordenação: conselheira Francisca Rêgo Oliveira Araújo, da Mesa Diretora 
do CNS  

Deliberação: aprovada, com duas abstenções e os ajustes 
apresentados, a resolução elaborada pela CONEP/CNS, que regulamenta as 
especificidades éticas das pesquisas de interesse estratégico para o Sistema 
Único de Saúde – SUS e as pesquisas em instituições integrantes do Sistema. 
 
8) Moção de repúdio do CNS – dirigida à direção do Hospital Universitário da 
Universidade Federal de Sergipe pela distribuição da cartilha de regras de 
etiqueta ao público feminino com a intenção de controlar o comportamento das 
trabalhadoras, que são preparadas profissionalmente para desenvolver seu 
trabalho dentro do ambiente hospitalar. 

Deliberação: a moção de repúdio foi aprovada por unanimidade. Além 
disso, o Pleno aprovou a elaboração de recomendação sobre o ocorrido para 
ser submetida à apreciação do Pleno (conselheira Shirley Marshal e 
conselheiro Geordeci Menezes de Souza foram indicados para redigir a 
minuta).  
 
 
ITEM 8 – COMISSÃO INTERSETORIAL DE RECURSOS HUMANOS E 
RELAÇÕES DE TRABALHO – CIRHRT 
Apresentação: conselheiro Gerdo Bezerra de Faria, coordenador da 
CIRHRT/CNS; e conselheiro Douglas Vinicius Pereira. coordenador adjunto 
da CIRHRT/CNS 
Coordenação: conselheira Francisca Rêgo Oliveira Araújo, da Mesa Diretora 
do CNS  
 

Deliberação: neste ponto de pauta, as deliberações do Pleno foram as 
seguintes: 1) aprovados em bloco, por unanimidade, os quatorze pareceres de 
abertura e reconhecimento de cursos; 2) aprovada, por unanimidade, resolução 
que altera o texto do Parecer Técnico nº 161/2017, anexo à Resolução CNS nº 
559, de 18 de setembro de 2017, na seção que trata das contribuições da 
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Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do CNS 
- CIRHRT/CNS à redação das Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de 
graduação Bacharelado em Fisioterapia, em seu Capítulo III – Das Condições e 
Procedimentos da Formação Profissional do Bacharel em Fisioterapia; 3) 
remeter à CIRHRT/CNS, para debate, acompanhamento e definição de 
encaminhamentos, a recomendação do CNS dirigida ao Conselho Nacional do 
Ministério Público - CNMP e ao Congresso Nacional, que trata do Decreto nº 
9.262, de 9 de janeiro de 2018 (extingue 60.923 cargos efetivos vagos e que 
vierem a vagar dos quadros de pessoal da administração pública federal, e 
veda abertura de concurso público e provimento de vagas adicionais para os 
cargos  de cargos); e 4) pautar na CIRHRT a minuta de Diretrizes Curriculares 
Nacionais - DCN encaminhada pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária 
- CFMV ao Conselho Nacional de Educação – CNE (conselheira Adolorata 
Carvalho enviará à Comissão as contribuições do CFMV) e trazer o tema 
posteriormente para debate no CNS. 
 
 
ITEM 9 – COMISSÃO INTERSETORIAL DE FINANCIAMENTO E 
ORÇAMENTO – COFIN 
Coordenação: conselheiro André Luiz de Oliveira, coordenador adjunto da 
COFIN/CNS 
Apresentação: conselheiro Wanderley Gomes da Silva, coordenador da 
COFIN/CNS; e Francisco Funcia, consultor da COFIN/CNS  

Deliberação: o Pleno decidiu, com uma abstenção, enviar ofício do CNS 
às áreas técnicas do MS solicitando esclarecimentos sobre os itens apontados 
pela COFIN/CNS relativos aos Relatórios Quadrimestrais de Prestação de 
Contas do MS. Além disso, foi definido que na próxima reunião da Mesa 
Diretora do CNS será feito debate sobre estratégias para provocar as 
autoridades acerca dos desdobramentos relativos a não aprovação, pelo CNS, 
do RAG do MS.  
 
 
ITEM 10 – COBERTURA E ACESSO UNIVERSAL À SAÚDE – OMS 
 Item não apresentado.  
 
 
O CNS divulgou nota de pesar pelo falecimento de João Palma, que foi 
Secretário Executivo do Conselho Nacional de Saúde no período de 2014 a 
2016.  
 
 
 
 


