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O Sistema Único de Saúde (SUS) é resultado da legítima disputa dos 

movimentos sociais, denominado como uma grande conquista social, uma vez que foi 

criado para efetivar o direito à saúde a população brasileira. Este direito torna-se dever 

do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário as ações e 

serviços para sua promoção; proteção e recuperação, conforme previsto na 

Constituição Federal (CF) de 1988. 

Na história da construção do SUS, destacam-se grandes avanços como: a 

municipalização de ações e serviços de saúde, a expansão da estratégia de saúde da 

família e melhoria dos indicadores de saúde, a produção nacional de vacinas, o 

sistema nacional de transplantes, o fomento à vigilância em saúde e o controle social. 

No entanto, a efetivação do SUS, conforme previsto na Lei Orgânica 

8.080/1990, como um sistema universal, equânime e integral torna-se um importante 

desafio. O sistema passa, atualmente, por um processo de “desmonte” concretizado 

pelo subfinanciamento da saúde, derivado da não aplicação integral do orçamento da 

seguridade social no financiamento da saúde, das sucessivas renúncias fiscais e 

subvenções de dinheiro público para o setor privado, e da Emenda Constitucional N° 

95, de 2016, que congela os gastos públicos com a saúde por 20 anos. 

Diante desse contexto, é de extrema importância os espaços de participação 

da comunidade como: as Conferências e Conselhos de Saúde. Estes são 

mecanismos de controle social, efetivados pela Lei 8.142/1990, que se baseiam na 

premissa de que quanto mais a sociedade estiver envolvida na construção e 

fiscalização do SUS, maior será a probabilidade de que a implementação das 

APRESENTAÇÃO 
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respectivas políticas públicas obtenha êxito e traga resultados promissores à 

população. 

 
Nessa perspectiva, a IX Conferência Municipal de Saúde do Paulista – 

convocada pelo decreto 016/2019 (anexo 01), teve como tema central “Democracia, 

Direito e Saúde: Paulista na defesa do SUS”. 

O presente relatório tem por objetivo apresentar uma síntese da IX Conferência 

Municipal de Saúde do Paulista, realizada nos dias 04 e 05 de Abril de 2019, na 

Faculdade Joaquim Nabuco, em Paulista-PE. 

 

 
 

A IX Conferência Municipal de Saúde do Paulista – Etapa Municipal da 9ª 

Conferência Estadual de Saúde e 16ª Conferência Nacional de Saúde, teve com 

tema “Democracia, Direito e Saúde: Paulista na Defesa do SUS” e foi realizada 

nos dias 04 e 05 de Abril de 2019, seguindo a programação (anexo 02), na Faculdade 

Joaquim Nabuco – Centro, em Paulista-PE, onde 109 participantes se credenciaram 

para participação (72 delegados e 37 ouvintes). 

De acordo com o que determina a lei 8142/1990, no art. 1º § 5°: 

 
“As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua 

organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, 

aprovadas pelo respectivo conselho”. 

Dessa forma, a referida conferência foi organizada por uma comissão organizadora, 

de composição paritária eleita pelo Conselho Municipal de Saúde, na 2ª Reunião 

Extraordinária do Conselho em 05 de fevereiro de 2019 e formalizada através da 

resolução nº 05/2019. O Regimento interno da IX Conferência Municipal de Saúde 

do Paulista (anexo 04) foi elaborado pela comissão, discutido e aprovado pelo 

Conselho Municipal de Saúde do Paulista (resolução CMS nº 08/2019 – anexo 

05) na 3ª Reunião Ordinária do Conselho no dia 12 de março de 2019. 

PAULISTA 
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1. Abertura da IX Conferência Municipal de Saúde 

 
 

A solenidade de abertura contou com a participação do Chefe de Gabinete da 

Prefeitura da Cidade do Paulista, Francisco Padilha; da Câmara de Vereadores do 

Paulista, Eudes Farias, do Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Jailson 

Ferreira da Silva; da Secretária Municipal de Saúde, Fabiana Bernart e do Conselheiro 

Estadual de Saúde, Jorge Mário de Souza. 

Após a abertura foi realizada a leitura do regimento interno aprovado pelo 

Conselho Municipal de Saúde do Paulista. Durante e após leitura do mesmo, vários 

participantes solicitaram questões de ordem e solicitaram direito de fala. Esse direito 

foi garantido integralmente. Todas as questões foram explanadas e os 

esclarecimentos foram fornecidos a plenária, considerando o que dispõe a lei 

8142/1990, quanto as conferências de saúde e também no disposto do regimento da 

conferência, aprovado pelo conselho municipal de saúde do Paulista. 

 
 

2. Mesas Temáticas 

 

A IX Conferência Municipal de Saúde do Paulista – “Democracia, Direito e 

Saúde: Paulista na Defesa do SUS”, teve em sua programação a realização de duas 

mesas temáticas, abordando os seguintes eixos: Mesa I- Metodologia da 9ª 

Conferência Municipal de Saúde do Paulista e Desafios da Gestão SUS, Mesa II- 

Saúde como direito, Consolidação dos princípios do SUS e Financiamento do 

Sistema. Estes eixos tinham o objetivo de orientar a discussão nos grupos  temáticos. 

Em cada mesa houve a participação de dois conferencistas (convidados especialistas 

nos assuntos), dois coordenadores (indicados para dirigir a mesa) e  um relator 

escolhidos previamente pela comissão organizadora. 

Cada mesa teve duração de 30 minutos para exposição do tema. Finalizada 

a apresentação, foi aberta a fala para os presentes na plenária por 30 minutos. 
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2.1 Mesa temática I: Metodologia da 9ª Conferência Municipal de Saúde do 

Paulista e Desafios da Gestão SUS 

 

Em virtude do comprometimento da Comissão Organizadora do evento de 

entregar o auditório da Faculdade Joaquim Nabuco no horário das 17:30, conforme 

requisitado pela Coordenação da referida Instituição de Nível Superior (IES), e da 

prorrogação do horário estipulado para Leitura do Regimento Interno da Conferência 

aprovado, em 12 de Março de 2019, na plenária do Conselho Municipal de Saúde, a 

referida mesa não foi realizada. A apresentação da metodologia da Conferência foi 

explanada, no dia 05/04/2019, nos Grupos temáticos: I Saúde como direito, II 

Consolidação dos Princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), III Financiamento 

adequado e suficiente para o SUS, pelos Coordenadores dos referidos Grupos. 

Quanto à apresentação dos Desafios da Gestão SUS esta foi relatada pela 

Secretaria de Saúde da Cidade do Paulista, Fabiana Bernart, no processo de 

discussão da mesa temática II. 

 

 
2.2 Mesa Temática II – Saúde como Direito, Consolidação dos Princípios do 

SUS e Financiamento do Sistema 

 
Essa mesa temática contou com a participação dos Conferencistas Islândia 

Sousa (Enfermeira, Sanitarista, Doutora em Saúde Pública, Docente e Pesquisadora 

do Aggeu Magalhães/Fiocruz), Domício Aurélio de Sá (Médico Veterinário, Sanitarista, 

Mestre em Saúde Pública, Docente e Pesquisador do Aggeu Magalhães/Fiocruz) e 

dois coordenadores de mesa: André Vinícius G. Carvalho e Aderbal Elias de Medeiros, 

Conselheiros Municipais de Saúde e membros da Comissão Organizadora da 

Conferência. 

André Vinícius fez a abertura da mesa temática “Saúde como Direito, 

Consolidação dos Princípios do SUS e Financiamento do Sistema” saudando todos 

os presentes e agradecendo o comparecimento de todos. Este também enfatizou a 

importância dos grupos temáticos construírem propostas regionais, estaduais e 

nacionais que tivessem viabilidade orçamentária e jurídica. Aderbal Elias destacou a 
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importância da Conferência enquanto espaço de exercício do Controle Social, 

deliberativo e de construção de propostas para políticas de saúde. 

A conferencista, Islândia Souza, iniciou sua explanação a partir da temática: 

Consolidação do Financiamento e Sustentabilidade do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Nesta destacou o Artigo 196, da Constituição Federal de 1998, que explicita a 

Saúde como direito e dever do Estado, fazendo contraponto com Emenda 

Complementar (EC) 95/2016, a qual descreveu como “Golpe na política econômica” 

que visa garantir o direito a Saúde. Posteriormente, elencou várias proposta de como 

podemos agir contra esses golpes que ferem o direito a saúde, conquistado da 

legítima disputa dos movimentos sociais, destacando entre eles: o fortalecimento do 

empoderamento, da participação e do conhecimento sobre o processo orçamentário 

da saúde; a ampliação do investimento do ente federado estadual nas despesas com 

a saúde, o questionamento da relação público-privada com investimentos no setor 

privado cinco vezes maior que na rede pública própria; o apoio a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) 5658 contra a EC 95/2016 e entre outras. 

O segundo conferencista, Domício Aurélio de Sá, enfatizou o desafio da 

concretização das políticas sociais, como a efetivação do SUS em um cenário de 

vários ataques aos princípios constitucionais, destacando entre eles a questão do 

subfinanciamento, que se concretizam através de emendas. Este também frizou a 

importância de fortalecer o princípio organizativo da regionalização, como forma de 

efetivar os princípios doutrinários da universalidade e integralidade; lutar a favor de 

um “Estado Máximo” e contra a lógica de mercado que impugna dos direitos sociais 

conquistados. 

 

 
3. Grupos Temáticos 

 
Para discussão dos eixos temáticos, os (as) participantes foram inscritos nos 

grupos de sua preferência, respeitando a paridade na distribuição das vagas no 

momento do credenciamento, conforme Regimento Interno da IX Conferência 

Municipal de Saúde – “Democracia, Direito e Saúde: Paulista na Defesa do SUS”. 
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Os eixos de discussão nos grupos temáticos foram os seguintes: 

 
 

 Saúde com direito abordando 02 eixos temáticos estaduais: Fortalecimento 

da Atenção Primária e Desenvolvimento das ações estratégicas e Vigilância em 

Saúde 

 Consolidação dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) abordando 

os 03 eixos temáticos estaduais: Desenvolvimento e aperfeiçoamento com 

acesso regionalizado às ações de Média e Alta Complexidade, Fortalecimento 

da Política de Assistência Farmacêutica, Qualificação e inovação dos 

Processos de governança e gestão estratégica e participativa na saúde. 

 Financiamento adequado e suficiente para o SUS abordando 03 eixos 

temáticos estaduais: Fortalecimento do Controle Social; Ampliação dos 

investimentos em saúde e Financiamento do SUS 

 

Essa divisão dos grupos temáticos visou contemplar tanto os eixos temáticos 

estaduais, como os nacionais. 

Conforme o Regimento Interno da Conferência IX Conferência Municipal de 

Saúde, cada grupo temático contou com um (a) coordenador (a) e dois relatores (as) 

para organização dos trabalhos. Os (as) coordenadores (as) foram definidos 

previamente pela Comissão Organizadora e os (as) relatores (as), foram eleitos por 

maioria simples (50% mais um) dos delegados presentes nos grupos. 

Para as discussões nos grupos houve um texto norteador (anexos 06, 07 e 

08) sobre cada tema. A metodologia adotada foi com base na nota técnica estadual 

(disponível no sítio eletrônico: http://www.ces.saude.pe.gov.br/orientacoes-para-os- 

cms), com elaboração de 02 propostas regionais, 02 propostas estaduais e 02 

propostas nacionais, por eixo temático estadual, e a elaboração final de um relatório 

constando as propostas aprovadas por 75% mais um dos (as) delegados (as) 

presentes no grupo. Estas propostas foram encaminhadas para leitura e homologação 

da Plenária Final, conforme Regimento Interno. 

http://www.ces.saude.pe.gov.br/orientacoes-para-os-cms/
http://www.ces.saude.pe.gov.br/orientacoes-para-os-cms/
http://www.ces.saude.pe.gov.br/orientacoes-para-os-cms/
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3.1 Relação dos Coordenadores por Grupo Temático 
 

 

Grupo Temático Coordenador Relator 

Grupo 1 - Saúde com direito: Fortalecimento 

da Atenção Primária e Desenvolvimento das 

ações estratégicas e Vigilância em Saúde 

 

 
Tathiana Teles 

Mirelle Carneiro de 

Albuquerque e 

Keisa Paula dos 

Santos Cavalcante 

Grupo 2 - Consolidação dos princípios do 

Sistema Único de Saúde (SUS): 

Desenvolvimento e aperfeiçoamento com 

acesso regionalizado às ações de Média e 

Alta Complexidade, Fortalecimento da 

Política de Assistência Farmacêutica, 

Qualificação e inovação dos Processos de 

governança e gestão estratégica e 

participativa na saúde 

 
 
 
 
 

Ana Paula 

Freitas 

 
 
 
 
 

Maria de Fátima 

Menezes 

Grupo 3 - Financiamento adequado e 

suficiente para o SUS: Fortalecimento do 

Controle Social; Ampliação dos investimentos 

em saúde e Financiamento do 

SUS 

 
 

André Vinícius 

 
Rita da Paz Santos 

de Oliveira 

*Os grupos 02 e 03 optaram por apenas 01 relator eleito pelo grupo. 

 
 

 
4. Composição 

 

A IX Conferência Municipal de Saúde do Paulista- “Democracia, Direito e 

Saúde: Paulista na Defesa do SUS” teve a participação de 72 delegados (as), sendo 

36 do segmento usuário, 18 do segmento trabalhador, 18 do segmento gestor e 37 

ouvintes (sobrando 11 vagas de ouvintes usuários). Dos 72 delegados (as) 

credenciados (as), 27 eram conselheiros (as) municipais de saúde. 
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5. Plenária Final 

 
 

A sessão da Plenária Final foi aberta a todos os membros da IX Conferência 

Municipal de Saúde da Cidade do Paulista – “Democracia, Direito e Saúde: Paulista 

na Defesa do SUS” e transcorreu conforme o programado. 

Foram apresentadas as propostas aprovadas, por 75% mais um dos (as) 

delegados (as) presentes em cada grupo temático, para a homologação da Plenária 

Final. 

Encerrada a fase de homologação das propostas, foi feita a leitura da moção 

entregue por profissionais enfermeiros efetivos do município (elaborada e entregue a 

comissão organizadora conforme respeitando o estabelecido no regimento interno), 

onde manifestaram a plenária a moção objetivando expor o atual cenário de condições 

de trabalho (anexo 09). A moção foi posta em aprovação da Plenária e aprovada por 

maioria simples (50% mais um) dos votos dos (as) delegados (as) presentes na 

Plenária Final da Conferência Municipal de Saúde, conforme Regimento Interno da 

Conferência. 

Após aprovação da Moção, foram eleitos os 44 delegados que representarão 

o município na etapa macrorregional da 9ª Conferência Estadual: segmento usuário: 

22; segmento trabalhador: 11 e segmento gestor: 11 titulares e 02 suplentes. Os 

segmentos usuário e trabalhador não elegeram suplentes. 

Dos 44 delegados eleitos, 19 (09 usuários (as), 6 trabalhadores (as), 4 

gestores (as)/ prestador (a)) foram Conselheiros Municipais de Saúde denominados 

delegados (as) natos para participação na Conferência Estadual desde que 

preenchessem os referidos requisitos, previstos no Regimento Interno do evento: 

inscrição no evento, participação comprovada através de lista de frequência em 100% 

do evento, e presença na plenária final no momento da eleição dos  delegados. No 

entanto, 02 delegados do segmento trabalhador abdicaram de suas vagas, 

repassando-as para 02 delegados não conselheiros presentes. 
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Grupo I: Saúde como Direito 
 

 

 
FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 

Regional 

Garantir Atenção à Saúde da Mulher com a resolutividade de seus exames, 

principalmente o fortalecimento da Saúde Sexual e Reprodutiva. 

Promover espaços de discussão institucional sistemático e educação permanente 

entre os municípios para qualificar os profissionais da Rede Socioassistêncial, através 

de Mostra de Experiências Exitosas e cooperação técnica entre os 

municípios. 

Estadual 

Promover o fortalecimento da RAPS, integrando as ações de atenção primária, 

através da formação dos profissionais da Estratégia de Saúde da Família e 

organização do fluxo de atendimentos nos ambulatórios. 

Garantir contrapartida de recurso estadual aos municípios para Continuidade e 

ampliação de cursos técnicos para agentes comunitários de saúde e agentes de 

combate às endemias e formação em educação popular em saúde para ambos. 

Nacional 

Garantir a continuidade do Programa Mais Médicos e o repasse do recurso do 

Programa de Qualificação da Atenção Básica (PMAQ), conforme as leis que 

regulamentam os mesmos. 

Revisar e reajustar valores financeiros de repasse do ente federal para os municípios 

do financiamento das equipes de atenção básica para garantir que 100% população 

seja coberta por equipe de saúde da família (respeitando limites de pessoas adstritas 

por equipe), que 100% destas equipes sejam abrangidas por equipe NASF 

(respeitando os números máximos de equipes de saúde da família por equipe NASF) 

e que cada equipe de saúde da família possua uma equipe de saúde bucal. 

PROPOSTAS APROVADAS 
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DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

Regional 

Criar proposta de educação permanente para os agentes comunitários de saúde 

visando o fortalecimento da busca ativa dos sintomáticos respiratórios de 

tuberculose e os potenciais portadores de hanseníase na comunidade. 

Promover mostras de experiências para promoção e fortalecimento da atenção 

primária e vigilância. 

Estadual 

Fortalecimento de integração da atenção básica e vigilância. 

Trabalhar a vigilância nos territórios de acordo com o perfil epidemiológico, em 

relação as endemias e zoonoses. 

Nacional 

Garantir recurso e tratamento para as doenças negligenciadas, emergentes, 

HIV/AIDS, Sífilis e Hepatite B e C. 

Garantir 100% de repasse ministerial no que tange a remuneração (piso e incentivo) 

aos ACE’s e AC’s cadastrados no CNES e manutenção de repasse de recursos do 

PQAVS 

 

 

GRUPO II: Consolidação dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) 
 

 

 

DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO COM ACESSO REGIONALIZADO 

ÀS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 

Regional 

Ampliação da rede de urgência e emergência, incluindo a construção de UPAs na 

região metropolitana norte do estado de Pernambuco. 

Implantação e fortalecimento das unidades de acolhimento regionalizadas para a 

rede de atenção psicossocial. 

Estadual 

Garantir participação financeira das três esferas de governo, recursos técnicos e 

tecnológicos para implantação e fortalecimento da rede materno infantil, incluindo a 

construção de novas maternidades de acordo com a demanda estadual. 

Rediscutir e aumentar a oferta de especialidades médicas e exames de imagem 
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para as regiões de saúde considerando o perfil sócio epidemiológico da população. 

Nacional 

Revisar o sistema de referência e contra referência do SUS visando garantir o acesso 

as especialidades médicas e exames, o retorno hábil para resolução dos casos, 

diminuição do tempo de espera para atendimento, otimização dos fluxos do 

sistema e a integralidade da assistência. 

Revogação da resolução CIT número 32/2017 e nota  técnica número 11/2019 

(retorno dos hospitais psiquiátricos, eletrochoques e etc). 

 
FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

Regional 

Constituir consórcios intermunicipais para garantir a oferta e distribuição dos 

medicamentos essenciais. 

Garantir a oferta dos produtos de interesse para a saúde, órteses, próteses, bolsas 

colostomia, equipamentos para a saúde e materiais especiais de curativos. 

Estadual 

Garantir e ampliar o financiamento da assistência farmacêutica para proporcionar 

maior sustentação aos municípios, evitando o desabastecimento da rede básica e 

especializada. 

Garantir o financiamento dos medicamentos  de ações estratégicas, a exemplo do 

programa de glaucoma. 

Nacional 

Inclusão   na   RENAME   (Relação   Nacional   de   Medicamentos   Essenciais) dos 

medicamentos para doenças raras para ampliação e facilitação do acesso universal. 

Manter e fortalecer o programa Farmácia Popular garantindo todos os itens da cesta 

e ampliar com outros medicamentos demandados pelos serviços de saúde. 

 

QUALIFICAÇÃO E INOVAÇÃO DOS PROCESSOS DE GOVERNANÇA E 

GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA NA SAÚDE 

Regional 

Assumir o compromisso de elaboração do COAP (Contrato Organizativo da Ação 

Pública da Saúde). 

Fortalecimento do vínculo para as ações de educação permanente entre estados e 

municípios. 
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Estadual 

Fortalecimento, ampliação e manutenção dos programas de residência médica e 

multiprofissional em saúde. 

Garantir uma série histórica com os arquivos de todas as conferências estaduais 

(relatórios e anais) em uma plataforma digital disponível para toda a população. 

Nacional 

Regulamentar via decreto a lei 8.142/1990 que dispõe sobre o controle social. 

Fortalecimento das ouvidorias do Sistema Único de Saúde em todas as esferas de 

governo. 

 

 

 

GRUPO III: Financiamento adequado e suficiente para o SUS 
 

 

 
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL 

Regional 

Criar mecanismo com ampla divulgação e transparência nos espaços de controle 

social (comunicação social de massa e organizacional) regional. 

Incluir a temática de controle social no Programa de Saúde na Escola. 

Estadual 

Garantir a criação de fórum de educação popular de saúde que garanta um amplo 

acesso da população a espaços de discussão da política nacional de saúde, 

organizados pelo órgão de controle social do SUS. 

Revisar o regimento dos conselhos para garantir a qualificação e o 

comprometimento com obrigações e penalidades para quem se propõe a participar 

dos conselhos de saúde. 

Nacional 

Criar legislação que confira a personalidade jurídica aos conselhos para que eles 

tenham autonomia financeira e recursos próprios garantidos em lei. 

Garantir a implantação dos conselhos gestores em todas as unidades de saúde. 

 
AMPLIAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM SAÚDE 

Regional 

Investir em capacitação para os profissionais de saúde, de forma continuada, para 



18 
 

 

 

 

humanização e acolhimento das vítimas de violência sexual e doméstica. 

Ampliação e reforma das unidades e qualificação profissional humanizada, com foco 

na saúde da população negra e ampliação das academias da saúde. 

Estadual 

Ampliar os serviços de emergência nos municípios. 

Garantir verbas específicas para estruturação dos CAPS, ampliando os recursos 

humanos. 

Nacional 

Ampliação da rede credenciada de exame complementar e a garantia do 

financiamento tripartite. 

Garantir que 60% de recursos de emenda parlamentares sejam direcionados para 

investimento sem a vinculação do objeto. 

 
FINANCIAMENTO DO SUS 

Regional 

Criação de lei que garanta a contrapartida do S.A.E. 

Formação técnica para os ACS. 

Estadual 

Garantia dos repasses financeiros mensalmente estabelecendo critérios para 

alocação do estado para os municípios. 

Garantir que 15% dos valores arrecadados das multas estaduais de transito sejam 

destinados para a saúde. 

Nacional 

Extinção da PEC 95 com apoio a ADI 5658, para a garantia do princípio 

constitucional do direito à saúde. 

Criar mecanismos da união e investir 5% do PIB em saúde. 
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SEGMENTO USUÁRIO 

Delegados Titulares 

01 Aderbal Elias de Medeiros 

02 Alberto Alves de Lima 

03 Andreia Lúcia Cavalcante 

04 Ângela Maria Wanderley Silveira 

05 Cristiane Maria de Freitas 

06 Edilene Alves dos Santos 

07 Edite Jovina do Nascimento 

08 Glaucea Sobral Ribeiro 

09 Henrique Barbosa da Silva 

10 Jacira Eustáquio de Andrade 

11 José Bejuelio Galdino 

12 José Gilberto Gomes dos Santos 

13 José Ramalho da Silva 

14 Josefa Maria de Souza 

15 Josineide Maria de Souza 

16 Lucas Rafael Marques dos Santos 

17 Maria de Fátima Menezes da Silva 

18 Maria José Santiago 

19 Mary Gleyce Menezes 

20 Paulo Gustavo de Lima 

21 Roberto Augusto de Brito 

22 Severina Mariluce dos Santos 

Delegados Suplentes 

01 Nathalia Valeska Bringel 

02 Vanda Vidal de Melo 

                      Só foram eleitos 02 suplentes do segmento usuário. 
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SEGMENTO TRABALHADOR 

Delegados Titulares 

01 Adalberto Alves da Silva Filho 

02 Amanda Araújo das Mercês 

03 Andreia Marinho Barbosa 

04 Jailson Ferreira da Silva 

05 Laís de Souza Monteiro 

06 Lucy Gleide Souza Alves 

07 Maria Simone de Albuquerque 

08 Mário César Carneiro de Santana 

09 Mikael Lima Brasil 

10 Suely Santino de Almeida Silva 

11 Viviane Paula da Silva 

                   Não foram eleitos suplentes do segmento trabalhador. 
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SEGMENTOGESTOR 

Delegados Titulares 

01 Tathiana Teles de Andrade Rocha 

02 Jullye Mary da Costa Ferreira 

03 André Vinicius Guimarães de Carvalho 

04 Alexandre Cesar Guimarães de Carvalho 

05 Rafaela Cavalcanti Lira 

06 Luciana Helena Mendes Gomes 

07 Guilherme Barbosa de Carvalho 

08 Fábio Diogo da Silva 

09 Elaine Cristina Almeida Melo 

10 Íkaro Guimarães de Souza 

11 Larissa Esmeraldo Teles Fragoso 

Delegados Suplentes 

01 Maria José de Melo 

02 Katia Cristina de Carvalho Santana 
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A participação na IX Conferência Municipal de Saúde – “Democracia, 

Direito e Saúde: Paulista na Defesa do SUS”, seguiu os parâmetros de paridade 

previsto na Resolução de n° 453, de 10 de maio de 2012. 

Quanto à participação dos (as) conselheiros (as) municipais na conferência, foi 

observado que apenas 47,5% (19) tiveram participação em 100% do evento. 

Importante salientar, no entanto, que haviam sido destinadas previamente 40 vagas 

de delegados aos (as) conselheiros (as) na IX Conferência Municipal de Saúde do 

Paulista, conforme o Regimento Interno do evento. 

O local escolhido para realização da Conferência (Faculdade Joaquim  Nabuco 

- Bloco C) foi de fácil acesso a população, com acessibilidade as pessoas com 

deficiência, auditório com capacidade para o esperado de participantes, e salas 

climatizadas, amplas e com boas acomodações. A alimentação foi garantida aos 

participantes credenciados no evento, como delegados e ouvintes, conforme 

estabelecido pela comissão organizadora do evento. 

As mesas temáticas, realizadas no dia 04 de abril de 2019, foram de extrema 

relevância, constituídas por especialistas nos assuntos, para o embasamento sobre 

os eixos que seriam discutidos nos grupos temáticos. 

Nos grupos temáticos foi garantida a participação e contribuição dos 

participantes do grupo. Em relação ao número de propostas aprovadas nos grupos 

temáticos, conseguimos realizar de acordo com o orientado através da nota técnica 

estadual: Grupo I- Saúde como Direito: 2 propostas regionais, 2 estaduais e 2 

nacionais para o eixo: Fortalecimento da atenção primária e 2 propostas regionais, 2 

estaduais e 2 nacionais para o eixo: Desenvolvimento das ações estratégicas e 

vigilância em saúde. No Grupo II- Consolidação dos princípios do Sistema Único 

de Saúde (SUS): 2 propostas regionais, 2 estaduais e 2 nacionais para o eixo: 

Desenvolvimento e aperfeiçoamento com acesso regionalizado às ações de média e 

alta complexidade; 2 propostas regionais, 2 estaduais e 2 nacionais para o eixo: 

Fortalecimento da Política de Assistência Farmacêutica; e 2 propostas regionais, 2 

estaduais e 2 nacionais para o eixo: Qualificação e inovação dos Processos de 

governança e gestão estratégica e participativa na saúde. Já no Grupo III- 2 propostas 

regionais, 2 estaduais e 2 nacionais para o eixo: Fortalecimento do 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Controle Social; 2 propostas regionais, 2 estaduais e 2 nacionais para o eixo: 

Ampliação dos investimentos em saúde; e 2 propostas regionais, 2 estaduais e 2 

nacionais para o eixo: Financiamento do SUS. 

No evento foi elaborada uma moção de repúdio sobre o atual cenário de 

condições de trabalho dos enfermeiros efetivos. Esta moção foi aprovada por maioria 

simples (50% mais um) dos votos dos (as) delegados (as) presentes na Plenária Final 

da Conferência. 

Dos 44 delegados eleitos para a etapa macrorregional da 9ª Conferência 

Estadual de Saúde, 19 foram Conselheiros Municipais de Saúde denominados 

delegados (as) natos para participação na Conferência Estadual desde que 

preenchessem os referidos requisitos, previstos no Regimento Interno do evento. Os 

demais foram eleitos entre os participantes delegados da 9ª Conferência Municipal de 

Saúde do Paulista. 

Os casos omissos foram resolvidos pela Comissão Organizadora e 

apresentados para deliberação da Plenária Final. 

Este Relatório Final foi elaborado pela Comissão Organizadora e finalizado com 

a aprovação de todos os membros da mesma. 

O presente relatório foi apresentado ao pleno do Conselho Municipal de Saúde 

na reunião extraordinária do dia 22 de abril de 2019, sendo aprovado por unanimidade 

dos conselheiros (as) presentes. 
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IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DO 

PAULISTA 

CREDENCIAMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

          SOLENIDADE DE ABERTURA 
 
 

ARQUIVO FOTOGRÁFICO 
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MESA TEMÁTICA II 

PLENÁRIA – LEITURA DO REGIMENTO INTERNO 
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GRUPO TEMÁTICO I 
 

GRUPO TEMÁTICO II 



 

 
 

GRUPO TEMÁTICO III 

ALMOÇO 

 



 

 
 

HOMOLOGAÇÃO DAS PROPOSTAS DOS 

GRUPOS TEMÁTICOS NA PLENÁRIA FINAL 
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Esse grupo abordará como tema principal à Saúde como Direito, que 

será um dos eixos debatidos na 16ª Conferência Nacional de Saúde. De modo 

a contemplar também eixos de discussão estaduais, que serão debatidos na 9ª 

Conferência Estadual de Saúde, foram elencados: FORTALECIMENTO DA 

ATENÇÃO PRIMÁRIA E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES 

ESTRATÉGICAS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, como subtemas desse grupo. 

Dessa forma, considerando a nota técnica estadual, deverão ser 

consolidadas por esse grupo, propostas regionais, estaduais e nacionais para 

serem encaminhadas à 9ª Conferência Estadual de Saúde, subdivididas da 

seguinte maneira: 
 

 

TEMA 
QUANT. DE 

PROPOSTAS 
REGIONAIS 

QUANT. DE 
PROPOSTAS 
ESTADUAIS 

QUANT. DE 
PROPOSTAS 
NACIONAIS 

 

FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO 
PRIMÁRIA 

 
02 

 
02 

 
02 

DESENVOLVIMENTO 
DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS 

E VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 

02 
 

02 
 

02 

 

Esse é um rico espaço para construção coletiva de conhecimento. Vamos 

aproveitar a oportunidade de consolidarmos propostas em conjunto que poderão 

interferir nos planejamentos estadual e nacional, visando à defesa do Sistema 

Único de Saúde! 

Segue abaixo o texto norteador para promover o diálogo, a reflexão e 

construção do grupo sobre os temas. 

 

 
EIXO TEMÁTICO 1 

SAÚDE COMO DIREITO 

FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E DESENVOLVIMENTO 

DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 

 

A Constituição Federal de 1988 traz o reconhecimento da saúde como 

direito e dever do Estado, que deve ser garantido através de políticas sociais e 

econômicas que visem reduzir o risco de doenças e de outros agravos, 
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promovendo o acesso universal e igualitário as ações e serviços para sua 

promoção; proteção e recuperação. 

Entender a saúde como direito universal significa compreender que se trata 

de uma condição que deve ser acessível para todos, respeitando as 

especificidades, de forma a garantir o acesso de acordo com as necessidades 

específicas. 

Para concretização da saúde como direito fundamental do ser humano e 

alcance de objetivos do Sistema Único de Saúde, tais como: 1- Identificação e 

divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde (idade, sexo, 

condição hereditária, econômica e social) 2- Formulação de política de saúde 

visando à redução de riscos de doenças e outros agravos e estabelecendo 

condições que assegurem acesso universal e igualitário as ações e serviços de 

saúde; 3- Assistência às pessoas através de ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde, com realização integrada das ações que previnem e 

tratam as doenças; assim como a organização e o funcionamento dos serviços 

de saúde, foi aprovada em 19 de setembro de 1990, a Lei 8.080, conhecida 

como uma das Leis Orgânicas da Saúde. 

Dessa forma, com o intuito de qualificar a atenção à saúde e assegurar a o 

atendimento integral, determinado na Constituição Federal de 1988 e na Lei 

8.080 de 1990, faz-se necessário que os processos de trabalho sejam 

organizados para o enfrentamento dos principais problemas de saúde-doença 

da comunidade, onde as ações de Vigilância em saúde devem estar 

incorporadas no cotidiano da Atenção Primária à Saúde. 

A Vigilância em Saúde constitui um processo de coleta, análise e 

disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde, visando o 

planejamento e a implementação de medidas de saúde pública para a proteção 

da saúde da população, a prevenção e controle de riscos, agravos e doenças, 

bem como para a promoção da saúde. As ações de vigilância em saúde deverão 

ser coordenadas com as demais ações e serviços desenvolvidos e ofertados no 

Sistema Único de Saúde (SUS) para garantir uma saúde integral à população, 

devendo ocorrer em toda rede de atenção à saúde. 

A Atenção Básica é aquela desenvolvida através de profissionais das 

unidades de saúde, que executam ações de saúde individuais, familiares e 
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coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, 

tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em 

saúde em um território definido. 

A análise da situação de saúde das áreas de abrangência das unidades 

básicas permite a identificação de problemas de saúde, seus possíveis fatores, 

conhecimento essencial para o planejamento e execução de ações articuladas 

para proteção, promoção e recuperação da saúde, e de prevenção contra riscos 

e agravos na população. A identificação de fatores de risco e de proteção à 

saúde, existentes no território em que vive a população adscrito é uma das 

tarefas fundamentais do processo de trabalho das equipes  de Atenção Básica 

ou Saúde da Família. Dessa forma, a integração entre a Vigilância em Saúde e 

a Atenção Primária à Saúde é condição obrigatória para construção da 

integralidade na atenção e para o alcance de resultados, sendo este o principal 

desafio no âmbito nacional. 

Considerando a importância da atenção básica e vigilância em saúde, 

vamos refletir o seguinte: A cobertura de atenção básica no Brasil garante o 

acesso a todos? Você acha que o Programa Mais Médicos é importante para 

população? Com relação programas responsáveis pelo controle dos agravos 

mais recorrentes como: hanseníase, tuberculose, HIV, sífilis você acha que 

poderiam ser melhorados? O que é preciso para fortalecer a integração entre a 

atenção à saúde e vigilância? 

Diante dessas indagações, vamos pensar coletivamente o que poderia ser 

incluído nos planejamentos estaduais e nacionais para a melhoria das questões 

levantadas. 
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Esse grupo abordará como tema principal à Consolidação dos princípios 

do Sistema Único de Saúde (SUS), que será um dos eixos debatidos na 16ª 

Conferência Nacional de Saúde. De modo a contemplar também eixos de 

discussão estaduais, que serão debatidos na 9ª Conferência Estadual de Saúde, 

foram elencados: Desenvolvimento e aperfeiçoamento com acesso 

regionalizado às ações de Média e Alta Complexidade, Fortalecimento da 

Política de Assistência Farmacêutica, Qualificação e inovação dos 

Processos de governança e gestão estratégica e participativa na saúde, 

como subtemas desse grupo. 

Dessa forma, considerando a nota técnica estadual, deverão ser 

consolidadas por esse grupo, propostas regionais, estaduais e nacionais para 

serem encaminhadas à 9ª Conferência Estadual de Saúde, subdivididas da 

seguinte maneira: 
 

 

TEMA 
QUANT. DE 

PROPOSTAS 
REGIONAIS 

QUANT. DE 
PROPOSTAS 
ESTADUAIS 

QUANT. DE 
PROPOSTAS 
NACIONAIS 

DESENVOLVIMENTO E 
APERFEIÇOAMENTO 

COM ACESSO 
REGIONALIZADO 

ÀS AÇÕES DE MÉDIA E 
ALTA COMPLEXIDADE 

 

 
02 

 

 
02 

 

 
02 

FORTALECIMENTO DA 
POLÍTICA 

DE ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA 

 
02 

 
02 

 
02 

QUALIFICAÇÃO E 
INOVAÇÃO DOS 
PROCESSOS DE 
GOVERNANÇA E 

GESTÃO ESTRATÉGICA 
E PARTICIPATIVA NA 

SAÚDE 

 
 

02 

 
 

02 

 
 

02 

 

Esse é um rico espaço para construção coletiva de conhecimento. Vamos 

aproveitar a oportunidade de consolidarmos propostas em conjunto que poderão 

interferir nos planejamentos estadual e nacional, visando à defesa do Sistema 

Único de Saúde! 

Segue abaixo o texto norteador para promover o diálogo, a reflexão e 

construção do grupo sobre os temas. 
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EIXO TEMÁTICO II 

CONSOLIDAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

(SUS) 

DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO COM ACESSO 

REGIONALIZADO ÀS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, 

FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, 

QUALIFICAÇÃO E INOVAÇÃO DOS PROCESSOS DE GOVERNANÇA E 

GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA NA SAÚDE 

 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) compreende um conjunto de ações 

e de serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições de administração 

direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público federal, estadual 

e municipal. Essas ações e serviços de saúde serão organizados de forma 

regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente. 

O princípio organizativo da regionalização visa a organização dos serviços 

de saúde por localização geográfica, apresentando como objetivos trazer a 

saúde para perto dos usuários, oferecendo num determinado território todos os 

níveis de complexidade (primária, secundária e terciária), mesmo que em 

municípios e/ou estados diferentes. Já a hierarquização contempla a 

necessidade de atender os usuários em níveis de complexidade crescente, a 

depender da necessidade apresentada. 

Estes princípios visam concretizar o acesso universal e integralidade da 

atenção à saúde, uma vez que o usuários devem procurar o atendimento de sua 

necessidade de saúde prioritariamente na atenção primária, que consiste nos 

serviços e ações executados pelas equipes de saúde da família e/ou equipes de 

atenção básica e núcleo ampliado de saúde da família e atenção básica, dentre 

outros; e caso esse nível de atenção não consiga resolver seu problema de 

saúde, deve ser atendido na atenção secundária/  terciária, estas ações são 

executadas pelas especialidades ou clinicas de especialistas, assim como pelos 

hospitais de grande porte; a depender da necessidade apresentada, sendo estes 

níveis de atendimento garantidos aos usuários do SUS. 
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O principal desafio para o acesso a rede de atenção à saúde, 

principalmente a alta e média complexidade, podem decorrer de elementos como 

o modelo de atenção adotado, a falta de recursos suficientes, o 

dimensionamento e organização das ofertas. Esses gargalos requerem, para a 

sua superação, a constituição de estratégias que impactem na capacidade de 

resolutividade da Atenção Básica, nos processos de regulação do acesso (desde 

os serviços solicitantes até as centrais de regulação), bem como a 

concretização do processo de regionalização da saúde que deverá 

contemplar uma lógica de planejamento integrado, que compreenda as 

noções de territorialidade, para identificar prioridades de intervenção e de 

conformação de sistemas de funcionalidade de saúde, não necessariamente 

restrito à abrangência municipal, mas respeitando seus limites como unidade 

indivisível, de forma a garantir o acesso dos cidadãos a todas as ações e serviços 

necessários para resolução de seu problema de saúde, otimizando os recursos 

disponíveis. 

No tocante a Assistência Farmacêutica, que reúne um conjunto de ações 

voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, por meio da promoção 

do acesso aos medicamentos e uso racional, destaca-se as dificuldades na 

gestão dos insumos, déficit de recursos financeiros, o aumento de demandas 

judiciais e a burocracia dos processos licitatórios que por muitas vezes acarretam 

na desassistência de medicamentos aos usuários. 

Diante do apresentado destaca-se a importância da Gestão estratégica e 

participativa no SUS, uma vez que requer mecanismos inovadores que 

efetivem a participação popular na saúde por meio da ampliação de espaços 

públicos e coletivos para o exercício do diálogo e pactuação das diferenças, 

sendo fundamental: a criação de alternativas eficientes de informação e de 

escuta do cidadão usuário e da população em geral, reformulando o conceito 

dinâmico das ouvidorias, transformando-as em fontes de informação 

privilegiadas para fomentar a gestão SUS; a incorporação da auditoria como 

forma de acompanhamento dos serviços de saúde, das ações preventivas, da 

qualidade da assistência e da gestão de análise dos resultados, de forma a 

contribuir para garantia do acesso e da atenção aos usuários; e a implantação 

dos processos de monitoramento, avaliação e controle da gestão do SUS. 
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Vamos discutir coletivamente as seguintes perguntas: “Quais as novas 

responsabilidades e os principais desafios, previstos no âmbito estadual, para 

concretização do processo de regionalização do SUS?” Existe a necessidade de 

estabelecer novas conformações das redes de atenção à saúde (ex.: Rede 

Cegonha, Rede de Atenção Psicossocial)? No tocante à Assistência 

Farmacêutica, quais as mudanças necessárias a nível regional, estadual e 

nacional de modo a promover o maior acesso à população? Como fortalecer  os 

processos de gestão estratégica e participativa? 

 
. 
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Esse grupo abordará como tema principal à Saúde como Direito, que será 

um dos eixos debatidos na 16ª Conferência Nacional de Saúde. De modo a 

contemplar também eixos de discussão estaduais, que serão debatidos na 9ª 

Conferência Estadual de Saúde, foram elencados: FORTALECIMENTO DO 

CONTROLE SOCIAL; AMPLIAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM SAÚDE E 

FINANCIAMENTO DO SUS como subtemas desse grupo. 

Dessa forma, considerando a nota técnica estadual, deverão ser 

consolidadas por esse grupo, propostas regionais, estaduais e nacionais para 

serem encaminhadas à 9ª Conferência Estadual de Saúde, subdivididas da 

seguinte maneira: 

 

TEMA 
QUANT. DE 

PROPOSTAS 
REGIONAIS 

QUANT. DE 
PROPOSTAS 
ESTADUAIS 

QUANT. DE 
PROPOSTAS 
NACIONAIS 

FORTALECIMENTO DO 
CONTROLE 

SOCIAL 

 

02 
 

02 
 

02 

AMPLIAÇÃO DOS 
INVESTIMENTOS 

EM SAÚDE 

 

02 
 

02 
 

02 

FINANCIAMENTO DO 
SUS 

02 02 02 

 
Esse é um rico espaço para construção coletiva de conhecimento. Vamos 

aproveitar a oportunidade de consolidarmos propostas em conjunto que poderão 

interferir nos planejamentos estadual e nacional, visando à defesa do Sistema 

Único de Saúde! 

Segue abaixo o texto norteador para promover o diálogo, a reflexão e 

construção do grupo sobre os temas. 

 
 
 

EIXO TEMÁTICO III 

FINANCIAMENTO ADEQUADO E SUFICIENTE PARA O SUS: 

FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL E AMPLIAÇÃO DOS 

INVESTIMENTOS EM SAÚDE E FINANCIAMENTO DO SUS 

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988) estabeleceu um marco na 

proteção social do país, principalmente no que se refere ao direito à saúde, ao 

substituir a lógica dos seguros, na qual o direito à assistência médica era restrito 

e destinado somente aos trabalhadores formais com carteira de 
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trabalho assinada, para a concepção de seguridade social, que compreende 

um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 

sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e 

à assistência social. 

A partir da Constituição, a população brasileira passou a ser inserida num 

sistema de proteção social, e a saúde passou a ser um direito de todos e 

dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem 

à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário as ações e serviços para sua promoção; proteção e recuperação, 

conforme o Artigo 196 da CF/1988. 

Apesar desse avanço e da efetivação desse direito pelas Leis 8.080/1990 e 

8.142/1990 que regulamentam o Sistema Único de Saúde, resultado da legítima 

disputa dos movimentos sociais, o direito a saúde tem sofrido vários ataques, 

destacando entre estes o histórico subfinanciamento, derivado da não aplicação 

integral do orçamento da seguridade social no financiamento da saúde, previdência e 

assistência social, que se reflete na não priorização da saúde como um direito 

constitucional e universal; acrescido das sucessivas renúncias fiscais e subvenções de 

dinheiro público para o setor privado, o que tem provocado uma expansão deste setor 

que subverte a ordem constitucional que preconiza o caráter complementar da 

inciativa privada no SUS; e atualmente a popularmente chamada “PEC da Morte”, 

Emenda Constitucional N° 95, de 2016, que congela os gastos públicos por 20 anos, 

rompendo com o nosso contrato social. 

Diante desse contexto, é de extrema importância fazer valer a diretriz 

organizativa do SUS, anunciada na Constituição de 1988, que é a participação 

da comunidade, o qual se baseia na premissa de que quanto mais a sociedade 

estiver envolvida na construção e fiscalização do SUS, maior será a 

probabilidade de que a implementação das respectivas políticas públicas 

obtenha êxito e traga resultados promissores à população brasileira. 

A ideia de participação da comunidade no SUS se relaciona a um processo 

mais abrangente de ampliação da participação direta da sociedade nos 

processos políticos no país. Para materializar a participação social na saúde, a 

Lei 8.142 de 1990 propôs a conformação de conselhos de saúde e 
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conferências de saúde nas três esferas de governo: União, Estados e 

Municípios. 

O conselho de saúde é uma instância colegiada, deliberativa e de caráter 

permanente, que atua na formulação e proposição de estratégias e no controle 

da execução das políticas de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e 

financeiros (Resolução 453, de 10 de maio de 2012). Já as conferências de 

saúde reunir-se à: a cada quatro anos, com representação dos vários segmentos 

sociais, cuja finalidade é avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para 

formulação da política de saúde nos níveis correspondentes. Propor diretrizes 

significa indicar caminhos para atingir os objetivos definidos como fundamentais 

para que sejam atendidas as necessidades expressas pela população. 

A composição destas instâncias é tetrapartite: representantes do governo 

e prestadores de serviços (25%), profissionais de saúde (25%) e usuários (50%). 

Além de um instrumento legal a efetivação dos processos de controle social 

significa o compromisso da gestão pública na luta pelo estado democrático de 

direito que garante o acesso ao direito à cidadania através das políticas públicas. 

Considerando o subfinanciamento do SUS e os ataques que o 

financiamento para à saúde vem sofrendo, o que podemos propor para esse 

enfrentamento? Os recursos repassados pelos entes estaduais e nacionais tem 

sido suficientes para garantir um sistema de saúde de qualidade? Os recursos 

disponibilizados para a qualificação da infraestrutura dos serviços são 

suficientes? Os níveis estadual e nacional têm viabilizado recursos suficientes 

para o fortalecimento das políticas estratégicas (ex.: saúde da mulher, saúde do 

homem, saúde da criança, saúde do idoso, pessoa com deficiência, entre 

outros)? Os valores repassados para a atenção básica e atenção especializada 

precisam ser revistos? 

Em relação à importância do controle social para gestão do SUS, quais as 

propostas, a serem feitas a níveis regional, estadual e nacional, podemos pensar 

para fortalecê-lo? São fornecidos momentos formativos? Existe alguma 

estratégia para socialização de dúvidas e experiências com os conselhos de 

saúde dos demais municípios? Os conselhos estadual e nacional realizam 
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monitoramento das atividades dos conselhos municipais de saúde? Os 

conselhos de saúde de saúde são integrados aos demais conselhos? 

Diante dessas indagações, vamos pensar coletivamente o que poderia  ser 

incluído nos planejamentos estaduais e nacionais para a melhoria das questões 

levantadas. 
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