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Controle Social

A ideia inspiradora do nosso sistema de saúde perpassa por uma ideia de saúde integral, universal e equânime. Entretanto dentre
todos os elementos estruturantes que compõem o arcabouço jurídico e político do Sistema Único de Saúde no Brasil, sem dúvidas que a
participação da comunidade constitui a mais relevante, mais desafiante e mais intrigante.
Cabe ressaltar que apesar de constar da legislação como “participação da comunidade”, a literatura sobre o tema costuma
utilizar outras formas: “controle social” ou “participação social ou da sociedade”. Nesse sentido a expressão consagrada pelo uso foi a de
controle social, uma expressão de origem sociológica, usada, de forma geral para designar mecanismos que estabelecem a ordem
social. Na teoria politica, entretanto, temos um significado ambíguo. Tanto é empregado para designar o controle do Estado sobre a
sociedade quanto para designar o controle da sociedade (ou de setores organizados na sociedade) sobre as ações do Estado. No primeiro
caso, o Estado é a instância que preserva a organização da sociedade, a partir de um “contrato social”. Já no outro extremo temos a ideia
do poder pertencente ao povo e/ou sob seu controle, em que há um governo republicano com legitimidade e sob controle do povo, em
que se vê necessária plena vigilância a fim de garantia da soberania popular.
Há que defenda ainda, que o controle social não se relaciona entre Estado e sociedade em si, mas sim entre uma classe sobre
outra. Nesse sentido o controle social visa à atuação e organização de setores para que representem na gestão das políticas públicas no
sentido de controlá-las e/ou organizá-las para que atendam, cada vez mais, às demandas e aos interesses dessas classes.
Hoje, a expressão controle social tem sido alvo das discussões e práticas de diversos segmentos da sociedade como sinônimo de
participação social nas políticas públicas na perspectiva da democratização dos processos decisórios com vistas à construção da
cidadania.
No período de redemocratização do país, em uma conjuntura de mobilização política, o debate sobre a participação social voltou
à tona e foi concebida na perspectiva do controle social para que os setores organizados da sociedade participarem desde as
formulações de politicas até acompanhamento de suas execuções e também alocações de recursos. E a área da saúde foi pioneira
nesse quesito principalmente devido a efervescência do movimento da reforma sanitária.
A participação no Sistema Único de Saúde (SUS) na perspectiva do controle social foi um dos eixos dos debates da VIII
Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, sendo aponta como uma das bases de reformulação do sistema nacional de saúde e
como via imprescindível para a sua democratização. Na lei 8080, que deu origem ao SUS, foi vetado por parte do então presidente da
república, a todos os dispositivos que originalmente previstos na chamada lei orgânica do SUS diziam respeito a essa possibilidade.
A resistência à participação popular foi, assim, manifestada oficialmente. Entretanto após grande mobilização, esse importante
debate passou a fazer parte da constituição pela Lei 8.142/90, que delineou o surgimento das conferências de saúde que têm como
objetivo avaliar e propor diretrizes para a política de saúde nas três esferas de governo e através dos conselhos – instâncias colegiadas
de caráter permanente e deliberativo, com composição paritária entre os representantes dos segmentos dos usuários e a gestão de
saúde.
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A partir dai surgiu a duvida: Como atender a necessidade de em todos esses lugares? Como constituirmos conselhos paritários,
representativos e legítimos, numa sociedade tão diversa e complexa?
Visando cumprir esse objetivo o Conselho Nacional de Saúde, em 1996, criou a Plenária Nacional de Conselhos de Saúde, um
espaço não institucionalizado e autônomo que tinha a tarefa de realizar eventos locais, regionais e nacionais, com a finalidade ampliar o
debate em saúde e a partir daí definir táticas que apontassem para o fortalecimento dos conselhos. Além das dificuldades de
organização e funcionamento, ainda há conselhos, em praticamente todas as regiões, que conseguiam se destacar com uma atuação
bastante diferenciada.
Apesar de tudo passaram a se defrontar com outros inimigos; o desrespeito às suas decisões e a impunidade. E assim houve o
início um processo de profundo descrédito a respeito do papel que os conselhos e as conferências de saúde teriam no SUS. Afinal, a
rotina passou a ser de um desrespeito e desconsideração com aquilo que era produzido nesses espaços de participação. Tanto que na 11 a
e 12a Conferencia Nacional de saúde surgiram inclusive propostas de punição legal aos gestores que não cumprissem com as
deliberações das conferencias.
Assim, hoje vemos constantes ataques ao sistema único de saúde, ferindo seus princípios e sua constitucionalidade, tal qual as
formas não clássicas de privatizações, como as OSs e a EBSERH; abertura da saúde para o capital estrangeiro; restrição de
financiamento.... Necessita-se fortalecer o SUS, a atenção básica, as restrições de acesso.... Entretanto não há dúvida de que o grande
diferencial que poderia alterar essa correlação de forças e estabelecer novos paradigmas que permitiriam ao SUS uma implantação de
acordo com os seus princípios, seria uma participação da comunidade qualificada, politizada e organizada. Sem dúvida que a proposta
do SUS instigante e transformadora tem na participação da comunidade seu componente que mais intimida e desafia.
A participação da comunidade do SUS no Brasil enfrenta então um dos seus mais difíceis momentos, havendo a necessidade de
uma grande articulação nacional, na perspectiva de superar esse contundente processo de esvaziamento e descaracterização que o
acomete . A participação social permite que a sociedade exerça o controle sobre as condições que determinam o exercício dos direitos. A
expressão “controle social” designa o conjunto de ações de vigilância sobre o exercício dos direitos de cidadania, referindo-se às
diferentes esferas que podem interferir sobre os mesmos: estado, organizações da sociedade civil, instituições da esfera privada;
relações interpessoais. Não obstante, no Brasil tem sido mais utilizada em sentido mais estrito, referindo-se fundamentalmente a
participação no processo decisório sobre políticas públicas e ao controle sobre a ação do Estado.
Organização da
Atenção em Saúde
Seguridade
Social

Intersetorialidade

Financiamento

As três esferas
de Governo e a
construção do SUS

Ciência e
Tecnologia e a
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na Saúde
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Participativa
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Conferências e Conselhos de saúde são, hoje, os principais espaços para o exercício da participação e do controle social sobre a
implementação das políticas de saúde em todas as esferas de governo. Nesse processo os avanços são significativos, ainda que seja
possível identificar a permanência de muitas fragilidades e a necessidade de superação de práticas que subsistem em muitas
situações.
Por fim, vale lembrar que além dos conselhos e conferências de saúde, a população pode recorrer a outros mecanismos de
garantia dos direitos sociais, em especial o direito à saúde, por exemplo: o ministério público; a comissão de seguridade social e/ou da
saúde do Congresso Nacional; das assembleias legislativas e das câmaras de vereadores; a Promotoria dos Direitos do Consumidor
(Procon); os conselhos profissionais etc.

Referências:
- CORREIA, Maria Valéria Costa. Controle Social.
- BATISTA JÚNIOR, Francisco. Participação da Comunidade no Sistema Único de Saúde do Brasil – Uma
Experiência a ser Fortalecida.
- PAULUS JÚNIOR, A. & CORDONI JÚNIOR, L. Políticas de Saúde no Brasil.

Controle Social e Reforma Sanitária

“O ruim no Brasil e efetivo fator do atraso, é o modo de ordenação da sociedade, estruturada contra os interesses da
população, desde sempre sangrada para servir a desígnios alheios e opostos aos seus. O que houve é que há uma minoria
dominante, espantosamente eficaz na formulação e manutenção de seu próprio projeto de prosperidade, sempre pronta a
esmagar qualquer ameaça de reforma da ordem social vigente” (Darcy Ribeiro)
Contextualizando o Movimento da Reforma Sanitária
Desde antes do período da Ditadura Militar, o campo da saúde é tensionado por duas forças. De forma simplista, podemos
resumir esses grupos na dicotomia “saúde como direito fundamental X saúde como bem de consumo”. Ao longo da história das políticas
de saúde no Brasil, podemos ver claros embates entre essas duas ideias, e isso continua determinando a estruturação atual do Sistema
de Saúde Brasileiro.
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Durante o período mais repressivo da Ditadura Militar, foi notável o crescimento de um pensamento transformador na área da
saúde. Esse fenômeno adveio inicialmente da comunidade acadêmica, na figura principalmente dos Departamentos de Medicina
Preventiva, e se extrapolou posteriormente para prestadores de serviço. Pode-se dizer que esse grupo, apesar de bastante heterogêneo,
era referido às classes trabalhadoras e populares, e foi duramente silenciado pelo regime. Seu desenvolvimento teórico dá sustentação
ao Movimento Sanitário.
O Movimento da Reforma Sanitária traz diversas críticas ao modelo de atenção à saúde vigente antes e durante a Ditadura Militar.
Uma política econômica geradora de doenças e riscos à saúde. Injeção de dinheiro para crescimento de estabelecimentos de saúde
privados, em detrimento de serviços públicos. Conformação extremamente burocratizada do Sistema de Saúde, em parte devido à
centralização em Brasília, sem participação popular e com orientação mercantilista e privatizante. Adoção de um modelo de proteção
social no campo da saúde que, por só ter acesso a esse serviço aqueles que contribuíam para a Previdência Social, ratifica a noção de
saúde enquanto mercadoria.
No decorrer dos anos, o Movimento da Reforma Sanitária vai assumindo pautas históricas, propondo inclusive modelos
alternativos de atenção à saúde. A bandeira do Movimento coloca em voga o modelo de seguridade social, no qual a saúde é vista como
direito fundamental de todos os cidadãos. Alguns atores importantes nessa luta foram os movimentos sociais da área da saúde e o
movimento estudantil, sobretudo pela realização dos Encontros Científicos de Estudantes de Medicina (ECEM’s), que, apesar do nome,
eram momentos onde estudantes de todo o país se reuniam para discutir aspectos políticos de sua formação em saúde, escondidos da
Ditadura Militar.
No final da década de 70, com a criação do Centro Brasileiro de Estudos em Saúde (CEBES) e da Associação Brasileira de Saúde
Coletiva (ABRASCO), essas entidades também assumem um papel importante no Movimento. Entretanto, muitos pesquisadores, ao
analisarem o Movimento da Reforma Sanitária, criticam a falta de participação da classe trabalhadora no protagonismo desta
construção, o que Sérgio Arouca descreve como “o fantasma da classe ‘ausente’ como elemento do controle do movimento”.

A Crise da Previdência e o CONASP
A recessão econômica, os crescentes desempregos, as fraudes e os desvios cada vez maiores, devido à ineficiência de
mecanismos de controle institucionais e sociais, levaram à Crise da Previdência. No início da década de 80, essa assumiu proporções
preocupantes e levou à criação do Conselho Consultivo de Administração de Saúde Previdenciária, o CONASP, em 1981.
Composto por representantes governamentais e da sociedade civil, o CONASP teve dois resultados relevantes: a Racionalização
das Contas Hospitalares e a instituição das Ações Integradas de Saúde. Essas tiveram como característica a realização de convênios
trilaterais (Ministério da Previdência e da Assistência Social, Ministério da Saúde e Secretarias Estaduais de Saúde) com financiamento
compartilhado e a criação de espaços para participação da sociedade na gestão e no controle dos serviços. Nesse momento, vemos já
se delineando dois dos que futuramente seriam consolidados enquanto princípios do SUS: descentralização e participação popular na
saúde.
Após o CONASP, alguns militantes do Movimento de Reforma Sanitária passaram a ocupar espaços institucionais de destaque,
buscando a abertura do governo à participação da sociedade organizada. A estratégia desses militantes era ocupar os espaços de
governo com pensamento contra hegemônico. De fato, a criação das Comissões Interinstitucionais em Saúde, com participação de
gestores, prestadores, profissionais e usuários representou um avanço na participação comunitária e popular no sistema de saúde,
antecipando o papel que os Conselhos de Saúde assumiriam posteriormente. Entretanto, é notável a baixa capacidade de interferência
nas decisões executivas, além de existir algumas críticas que a escolha por disputar esses espaços institucionais contribuiu para
distanciar o Movimento Sanitário dos movimentos populares.
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A VIII Conferência Nacional de Saúde e seus desdobramentos
Em 1986, foi realizada a VIII Conferência Nacional de Saúde (CNS), que foi extremamente reconhecida por sua representatividade:
além da presença de grande número de pessoas, suas etapas estaduais foram extremamente funcionais, com amplo processo de
debate e contribuíram muito para a estruturação democrática dessa Conferência.
Esse momento foi importante para superar o conflito resultante da divisão do Movimento Sanitário e definir diretrizes políticas
para guiar a reformulação do Sistema Nacional de Saúde, proporcionando elementos para debate na futura Constituinte. A partir dessa
Conferência, aprovou-se a Unificação do Sistema de Saúde, além de definições e propostas relativas ao conceito ampliado de saúde, à
saúde enquanto direito de cidadania e dever de Estado e às bases financeiras do sistema.
Como desdobramentos da VIII CNS, tivemos a Comissão Nacional de Reforma Sanitária e a Plenária Nacional de Entidades pela
Saúde. Essa última conseguiu se representar intensamente no processo constituinte, assegurando a aprovação das propostas
deliberadas na VIII CNS e obtendo vitórias que culminaram na aprovação de um capítulo sobre saúde inédito na história constitucional. A
Plenária Nacional de Entidades pela Saúde foi importante por ter sido um momento em que o Movimento Sanitário esteve junto de
organizações populares e trabalhadores em geral, atenuando a crítica de distanciamento dos movimentos populares.

A Constituição de 1988 e o Controle Social no SUS
Podemos dizer que Movimento da Reforma Sanitária teve grande importância na redemocratização do Brasil e na Constituinte. A
mobilização de pessoas e entidades da saúde, aliada a um trabalho político-parlamentar, levou a conquistas históricas no campo da
saúde, com a criação de um Sistema Único de Saúde baseado nas linhas históricas do Movimento.
Nesse momento, o encontro do Movimento Sanitário com as classes populares, aprofundado durante a Plenária Nacional de
Entidades pela Saúde, trouxe uma organicidade diferente à mobilização. Essa se manteve ao longo do Período Constitucional e continuou
nas discussões e negociações da Lei Orgânica de Saúde.
A Constituição de 1988, conhecida por Constituição Cidadã, é pioneira no Brasil no tocante aos direitos sociais e redução de
desigualdades socioeconômicas. A saúde passa de um modelo de seguro para de seguridade, sendo finalmente institucionalizada como
direito de todos e dever do Estado.
Durante a Constituinte, consegue-se uma vitória essencial para a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS): a
institucionalização da participação social como um dos princípios do SUS. Nesse sentido, é importante definir o controle social como a
atuação da sociedade no sentido de não só fiscalizar as atuações do governo, mas também poder atuar sobre a formulação e gestão de
políticas de saúde. Ao ter caráter deliberativo, o controle social ainda se colocaria como instância de democracia participativa.

A implantação da participação popular no SUS: uma breve análise
Na implantação da participação popular do SUS, consolidam-se como espaços de controle social os Conselhos e as
Conferências de Saúde, em suas três esferas: municipal, estadual e nacional. De composição paritária entre gestores, trabalhadores e
usuários, esses espaços deveriam consolidar a ideia de democracia participativa.
Entretanto, atualmente vemos o sucateamento desses espaços. Alguns exemplos práticos disso são gestores ocupando cargos
de presidência de Conselhos, mantendo o cidadão sob a tutela do Estado, e os constantes desrespeitos pelas instâncias executivas às
decisões desses espaços.
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Em tempos de crise econômica e aprofundamento de lógicas que precarizam o SUS e aumentam a margem de lucro da Saúde
Suplementar, o papel do controle social é posto em xeque. É necessário reestruturar os espaços de participação popular, voltando-se
aos princípios do Movimento da Reforma Sanitária, para que se consiga estruturar uma mobilização de resistência em defesa de um
sistema de saúde público, gratuito, 100% estatal, de qualidade e voltado para as necessidades de saúde da população brasileira.

Referências
- CORREIA, Maria Valéria Costa. Controle Social.
- BATISTA JÚNIOR, Francisco. Participação da Comunidade no Sistema Único de Saúde do Brasil – Uma
Experiência a ser Fortalecida.
- ESCOREL, Sarah. Reviravolta na saúde: origem e articulação do movimento sanitário.
- GAVRONSKI, Alexandre Amaral. A participação da comunidade como diretriz do SUS: democracia participativa e
controle social.

Conferências Nacionais de Saúde: Como Funcionam

As Conferências são espaços amplos e democráticos de discussão e articulação coletivas em torno de propostas e estratégias
de organização, avaliação das políticas de saúde e proposição de diretrizes que deverão orientar a revisão de alguma política vigente ou
aprovação de novas diretrizes para as atuais políticas públicas de saúde e são convocadas pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente,
pelo Conselho de Saúde.
As Conferências Nacionais de Saúde (CNS) começaram há cerca de 70 anos pela lei 378 de 13/0701937. Desde a implantação do
SUS passaram a ter caráter deliberativo e pela lei 8142 foram consagradas como a instancia máxima de controle social do sistema de
saúde cujo objetivo é avaliar o sistema de saúde para propor e formular politicas para os 3 níveis de gestão: municipais, estaduais e
nacionais.
No artigo 1º da lei 8142, estabelece-se que:

“O SUS contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as
seguintes instâncias colegiadas:
– a Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com representação dos vários segmentos
sociais, para avaliar a situação da saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos
níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por este ou pelo Conselho de Saúde;
(...)”.
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Assim, teoricamente, define e prioriza propostas para melhorar a qualidade dos serviços de saúde, proporcionando a população
melhor qualidade de vida. Constitucionalmente ela devem ocorrer de 4 em 4 anos.
As deliberações discutidas nas CNS são resultantes dos debates ocorridos nos estados, através das Conferências Estaduais,
que, por sua vez, resultam das propostas decorrentes das Conferências Municipais. É esta representatividade local que garante a
legitimidade do evento como instância colegiada dos vários segmentos representados. As Conferências proporcionaram transformações
históricas para a gestão da saúde no Brasil, como no caso da 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, cujo relatório final serviu de
base para a elaboração do capítulo sobre saúde da Constituição Federal de 1988, resultando na criação do SUS.
O processo todo até a chegada a conferência nacional de saúde se estruturam em um processo continuo, de afunilamento, que é
resumido em basicamente 3 fases: municipal, estadual e por fim chegaremos a etapa nacional. No caso das cidades maiores teremos
ainda as etapas distritais e locais.

Todas as cidades brasileiras deverão realizar obrigatoriamente as Conferências Municipais quando chegado o ano da realização
da Conferencia Nacional de Saúde. Cada cidade têm algumas regras e regimentos específicos para participação, entretanto nas etapas
municipais qualquer pessoa pode participar – independente de suas sub-etapadas. Para saber das regras e datas de cada município é
preciso entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde e pedir o regimento da Conferência Municipal de Saúde.
Entretanto, em cidades maiores as Conferências Municipais são precedidas das Conferências Locais e Distritais. As
Conferências Locais de Saúde têm como objetivo oferecer subsídios às Conferências Distritais de Saúde e realizar a eleição de
delegados para a participação delas. Nas Conferências Locais, em geral, os participantes devem estar abrangidos pela equipe da região,
além disso podem entrar por meio uma “entidade representante de usuários de abrangência local”. A necessidade disso surgiu com o
sentido deque esses delegados representassem o coletivo. Essas “entidades de abrangência local” são as associações de moradores,
grupos da Igreja e outros grupos que se restrinjam a representar usuários daquela localidade.
As conferencias distritais representam a ideia de distrito, ou seja, expressão de um processo de regionalização no qual se busca
estabelecer a universalização da cobertura e do acesso da atenção às populações, com melhoria de seus níveis e condições de saúde,
com o máximo de eficácia e eficiência técnico-operacional, política, econômica e social , cuja definição vem como uma unidade
organizacional mínima do sistema de saúde partindo de uma base territorial definida geograficamente, com uma rede de serviços de
saúde com perfil tecnológico adequado às características epidemiológicas da população distribuída em seu interior. A Conferência
Distrital a participação continua sendo de livre participação. As entidades para compô-la são as de abrangência municipal, estadual
e/ou nacional, que se inscrevem diretamente nas Conferências Distritais e de lá seguem para a Conferência Municipal. Aqui entram
entidades como sindicatos (que não sejam de trabalhadores da saúde), centros acadêmicos, DCE’s e demais entidades estudantis,
campos de juventude, movimentos sociais diversos. Essas entidades acima podem entrar diretamente na Etapa Municipal. Para
representação dessas entidades, pode ser necessário ter CNPJ; mas muitas vezes bastava a comprovação de que aquela entidade ou
movimento se reunia há no mínimo a 6 meses sendo tal atividade comprovada com atas de reunião, fotos de atividades, panfletos, entre
outros. Em cidades grandes, após as etapas Locais e Distritais, nos encaminhamos para as municipais em que já levamos alguns
delegados das primeiras etapas, mas ainda é de livre participação. Durante a Conferência Municipal serão eleitos os delegados
representantes para seguir ruma à etapa estadual.

9

Uma conferência municipal pode chegar a definir territórios (como bairros, por exemplo) que devem ter prioridade na realização
de investimentos, ações que devem ser implementadas, segmentos populacionais que devem ser objeto de atenção especial, etc. com
maior precisão do que as diretrizes emanadas de conferências nacionais. As diretrizes das conferencias nacionais são necessariamente
mais gerais porque devem aplicar-se a todo o território nacional e respeitar as especificidades loco-regionais.
Embora seja importante que os relatórios das conferências nacionais enunciem claramente o caminho que a política de saúde
deve trilhar, isso não significa detalhar as ações – função da gestão – mas apontar a situação a ser alcançada no futuro, indicar a
direção a ser seguida de modo a orientar os conselhos na análise de planos e orçamentos. Como previsto na lei, as regras para a
realização das conferências são definidas pelos respectivos conselhos de saúde, respeitadas aquelas já definidas na legislação nacional
relativas à periodicidade e à composição paritária entre os segmentos. Isso envolve a escolha do tema, o número de delegados, a data
de realização, a duração do encontro, a dinâmica dos debates, etc. Se é desejável que os temários das conferências nacional ou
estadual sejam contemplados nos debates das conferências municipais, por exemplo, é fundamental que estas não deixem de
contemplar temas que sejam de relevância para enfrentar os desafios que a situação de saúde em seu espaço particular imponha.
Segue-se então pela Conferencia Estadual e do Distrito Federal que reunirá os delegados das etapas municipais com direito a voz
e voto. Nessa etapa podem adentrar ainda delegados convidados estaduais, podemos inserir ai entidades estaduais como por exemplo
os fóruns de saúde estaduais. É um momento de maior articulação para se conseguir os delegados necessários. Outro ponto
fundamental é que mesmo não sendo delegado, a Conferência é aberta a participação, na categoria ouvinte, mas que há –
historicamente- direito a voz por parte dessa pessoa. Entretanto – muitas vezes – há um número limite de participantes devido a infraestrutura do local onde se dará o processo. A etapa estadual elabora um relatório com os encaminhamentos importantes a nível nacional
e elege os representantes para a Conferência Nacional e devem ocorrer durante um período pré-determinado pelo Conselho Nacional de
saúde durante ano de Conferencia Nacional, sendo obrigatória a realização da mesma por cada estado.
Chega-se então a ultima etapa: a Conferência Nacional de Saúde. Ela tem os mesmo moldes da Conferência Estadual. Seu
regimento e organização tem sido deliberado via Conselho Nacional de Saúde.
É importante saber ainda sobre a composição do espaço. A legislação estabelece e garante a presença do segmento de “usuários
do SUS”, cuja representação é de 50% dos presentes nos espaços. Os outros 50% são divididos igualitariamente entre trabalhadores e
gestores/prestadores de serviço.
Infelizmente, nem tudo que é decidido nas Conferencias de Saúde tem sido aplicado, como a decisão tomada pelo veto da lei da
criação da EBSERH, que foi ignorado pelo governo. Entretanto é preciso ocupar politicamente um processo a fim de fortalecer a gestão
participativa e exercitar o controle social de fato, além de fiscalizar o que vem sendo feito na área da saúde. Para além disso, a
importância vem pelo fato de podermos mostrar e pautar que a saúde no Brasil está a cada dia mais distante do projeto original da
reforma sanitária cujo auge foi na 8ª Conferência Nacional, em 1986 e encontrar atores que façam a mesma defesa de saúde para
podermos então somar força.

Referências
- Conselho Nacional de Secretários de Saúde. As Conferências Nacionais de Saúde: Evolução e perspectivas.
- PILOTTO, Bernardo. 2015: vem aí as Conferências de Saúde.
- Regimento da XV Conferência Nacional de Saúde.
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Histórico das Conferências Nacionais de Saúde

Fazer um resgaste histórico das Conferencias Nacionais de Saúde (CNS) é observar de certo modo a história em saúde de nosso
país e entender, em parte, o desenho do sistema de saúde brasileiro atual. Abrindo os olhos de modo a identificarmos avanços,
retrocessos e desafios no sentido de orientar a politica de saúde brasileiras.
As conferencias de saúde são, hoje, espaços de participação e do controle social e admite –se que muitas das atuais conquistas
estão associado ao articulação dos movimentos sociais nas lutas pela transformação do Sistema de Saúde. Tal respaldo popular é
reafirmado conferência pós conferências nas duas últimas décadas. Olhando pro passado, observa-se que nem sempre foi assim.

Ouviu-se falar pela primeira vez no Brasil de Conferencia Nacional de Saúde no inicio em 1937, na constituição de 1937 pelo
paragrafo único da lei 378, durante o primeiro governo de Getúlio. Entretanto eram espaços unicamente governamentais, caracterizados
basicamente por um encontro técnico entre administradores do Ministério da Saúde e dos Estados, cuja periodicidade era prevista para
cada 2 anos.
1ª Conferência Nacional de Saúde (CNS), ocorreu somente 4 anos após o surgimento da lei, em 1941, e iniciou um debate
periódico e sistemático sobre a saúde no país, apontando as diretrizes de formulação de políticas para a área nas esferas de gestão
municipal, estadual e nacional. O enfoque era a organização sanitária estadual e municipal, ampliação das campanhas contra
Tuberculose e Hanseníase e atividades de proteção materna infantil. Nessa época, quem estava a frente da CNS era o Ministro da
Educação.
É interessante notar que se realizou em um período que educação e saúde eram parte de um mesmo Ministério: Ministério de
Educação e Saúde (MES).
Embora devessem ser realizadas a cada 2 anos, a 2ª Conferência Nacional de Saúde aconteceu somente em 1950, durante o
governo Dutra em 1950, no final do governo Dutra, e pouca informação sobre ela está disponível pois seus anais não foram publicados
integralmente. Como tema ela trazia “pontos de vistas entre os sanitarista” e concentrou em discutir as condições de higiene e de
segurança no trabalho, na prestação de assistência médica sanitária e preventiva para trabalhadores e gestantes, e na temática da
malária. Nas duas primeiras, basicamente, o principal tema discutido foi a criação do Ministério da Saúde, o que se tornou realidade em
1953.
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Em 1953 deu-se o inicio da separação do setor de educação e saúde surgindo então o Ministério da Saúde. Mesmo assim, muito
tempo se passou e somente em julho de 1963 - 13 anos após - foi convocada a 3ª Conferência Nacional de Saúde, pelo então presidente
João Goulart. A 3a CNS foi considerada a mais politizada antes do SUS/8a CNS e direcionou o assunto para uma analise da situação
sanitária e a reorganização do sistema de saúde trazendo o conceito de descentralização e pautando um plano nacional de saúde. Apesar
de ainda trazer como integrantes representantes do governo federal e estadual, significou uma primeira ampliação de atores. Os
representantes oficiais podiam se fazer acompanhar por assessores técnicos em todos os momentos.
Em 1964, com o golpe militar, as medidas da 3a CNS foram inviabilizadas, entretanto suas deliberações foram precursor de
vários debates feitos pelos movimentos sociais. Durante o regime militar foram realizada 4 Conferencias em que houveram a volta do
debate técnicos só com especialista e governo. A 4ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1967 trouxe o enfoque da
necessidade de formação de recursos humanos, o profissional que o Brasil necessita, e as responsabilidades do Ministério da Saúde e
das Universidade perante a isso . Foi a única conferencia com tema especifico. A 5ª Conferência Nacional de Saúde foi em 1975, durante
o governo de Ernesto Geisel, considerada com um impulso ao movimento da reforma sanitária. Seu tema central girou em torno da Lei
6229/75 que criava o Sistema Nacional de Saúde. Através dessa Lei foram definidas as responsabilidades das várias instituições,
cabendo à Previdência Social, a assistência individual e curativa, enquanto que, os cuidados preventivos e de alcance coletivo ficaram
sob a responsabilidade do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde.
Esse novo sistema legitimou a dicotomia da atenção em saúde pois apontava ações de caráter coletivo, como os programas
contra determinados agravos, vacinação, vigilância epidemiológica e sanitária, a cargo do Ministério da Saúde , mas também fortalecia
a assistência médica individual e privada estimulou o desenvolvimento das atividades hospitalares e privilegiando a privatização dos
serviços. Aliada a esse contexto, temos ainda a Reforma Universitária de 1968, promovida pelo regime militar em que foram
implementadas as praticas ditada pelo relatório Flexner trazendo uma visão de saúde essencialmente biológica, médico-centrada,
hospitalocêntrica e fragmentadora de especialidades.
Em 1977, respeitando pela primeira vez o prazo constitucional de 2 anos aconteceu a a 6ª Conferência Nacional de Saúde, em
que foram discutidas a situação das grandes endemias e a interiorização dos serviços de saúde através do Programa Interiorização das
Ações e dos Serviços de Saúde (Piass). Notadamente, debateu-se a demanda de uma Política Nacional de Saúde, compreendida como
um “corpo de doutrina para fins operacionais que deve ter um reconhecimento dos poderes públicos constituídos, devendo ser
legitimado pela população como um todo ou pelos seus representantes e lideranças”. Sendo isso um anuncio de demandas sociais
relacionadas a redemocratização.
A 7ª Conferência Nacional de Saúde, em 1980, no governo de João Batista Figueiredo e congregou apenas 402 participantes em
torno da discussão da implantação e desenvolvimento de um Programa Nacional de Serviços Básicos (Prev-Saúde);, que propunha a
reestruturação e ampliação dos serviços de saúde à população, com a criação de uma rede básica de saúde de cobertura universal . Foi
a primeira CNS centrada na atenção básica. Também foi objeto de pauta uma proposta do Instituto Nacional de Assistência Médica da
Previdência Social (Inamps) de se criar um seguro-saúde, uma contribuição previdenciária adicional destinada a financiar a instituição.
Inesperadamente, durante o discurso de abertura da conferência o presidente proferiu que “o direito à saúde um corolário natural do
direito à vida. O dever do Estado de prover as populações com meios adequados à promoção da saúde e à prevenção da doença – antes
que à reabilitação do doente– corresponde, com igual conspicuidade, àquele direito”.
Também merece chama a atenção o fato de que o relatório final da conferência, em suas conclusões, cita que os usuários dos
serviços de saúde não participam do processo decisório e que deve-se refletir acerca do fato. Tudo conspirava num sentido de
reconhecimento dos movimentos sociais que se fortaleciam nesse período em torno de transformações mais profundas no sistema de
saúde. Nesse sentido, vemos que a 7ª CNS, a última durante o regime Militar e ainda que nos mesmos moldes das anteriores, caminhou
junto com o processo e redemocratização e sendo assim já apontava claramente a necessidade de mudanças tanto no sistema de saúde
quanto nas conferências de saúde. É importante colocar ainda que o sistema de saúde da época era centralizador, fragmentado
institucionalmente, verticalizado e principalmente excludente. Por conta dessa conjuntura, um forte movimento opositor ao sistema de
saúde e como ele se edificava.
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A próxima conferencia a se realizar foi um marco histórico conceitual na discussão em saúde do pais em 1986, já no período da
Nova República ocorreu a 8a Conferência Nacional. Uma ampla mobilização popular permitiu que a 8 a CNS reunisse cerca de 4 mil
pessoas, dos quais cerca de mil era delegados com direito a voz e voto, . A organização já trazia consigo a proposta de debate
democrático em que os representantes da sociedade civil estariam juntos a mesa para discussão. O confronto de opiniões e de idéias
entre produtores de serviços de saúde e consumidores foi outro importante fato materializador da construção de um processo
democrático. É importante apontar que nesse momento surgiu a estrutura em que 50% dos delegados (500) eram representantes das
instituições (públicas, estatais, educacionais, de pesquisa, etc.) e os outros 50% da sociedade civil. Como tônica a Conferência trazia
três questões cruciais: "Saúde como dever do Etado e direito do cidadão", "Reformulação do Sistema Nacional de Saúde" e
"Financiamento setorial".
Ao contrário das conferências anteriores, não havia um documento base a ser apresentado, discutido e aprovado, mas sim vários
documentos, que foram encomendados pela Comissão Organizadora a técnicos e estudiosos do setor, para que servissem de subsídio e
trouxessem informações à discussão. Além disso foi precedida por pré-conferencias estaduais. Como resultados dos debates da 8 a
CNS, o relatório trazia as diretrizes para a reorganização do sistema e se tornou um dos pilares do texto da nova Constituição, com
redação muito semelhante ao que foi tirado da conferencia, com um sentido até mais abrangente. Com a Lei n. 8.142, de 28 de
novembro de 1990, que dispunha sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), estabeleceu que
cada esfera de governo, além de organizar e manter conselhos de saúde teria de realizar conferências com periodicidade de quatro anos
para suas reuniões.

13

A 9a Conferencia Nacional de saúde deveria ter sido realizada em princípios de 1990 mas só veio a ocorrer em 1992 por
adiamentos promovidos pelo governo Collor contando com 3mil delegados pautando o tema: “saúde: municipalização é o caminho”,
discutindo ainda a democratização das informações, implementação do sistema e controle social. .As principais contribuições da 9ª
conferência para a Política Nacional de Saúde aconteceram no sentido da descentralização - defesa dos municípios como atores no
cenário setorial- ; a defesa das conferências estaduais e municipais como preparatórias à nacional, fortalecendo os mecanismos de
participação social no SUS; mobilização nacional em torno da questão do financiamento; e a proposta de extinção do Inamps ( Instituto
Nacional de Previdencia Social) – que ocorreu no ano seguinte.
A 10ª Conferência Nacional de Saúde foi realizada em 1996, trazendo a tona o tema “SUS : construindo um modelo de atenção à
saúde para a qualidade de vida.” Nessa conferencia passou a se preocupar com a questão do financiamento de saúde. Tratando além
disso sobre questão orçamentária, controle social, atenção integral... Nesse momento o sistema de saúde enfrentava grave restrição
orçamentária. Durante a 10ª conferência houve desavença entre o Ministério da Saúde e os movimentos sociais com relação à
publicação da portaria relativa à Norma Operacional n. 01/06. O conteúdo de tal portaria não havia sido negociado previamente, sendo
publicada durante a abertura da X CNS, que gerou uma repreensão durante a Plenária Final com uma carta indicando sua revisão.
A 11ª Conferência Nacional de Saúde realizou-se durante o ano 2000. Teve por tema central: “Acesso, qualidade e humanização
na atenção à saúde com controle social”. Além disso, foi realizado um balanço sobre a implantação do SUS e o exercício do controle
social. Depois do financiamento da saúde, foi à vez de o controle social ser o centro dos debates, na 11º Conferência Nacional de Saúde.
Na ocasião, o foco foi o fortalecimento do controle social do SUS, conceito que surgiu à época da municipalização da saúde. Com a
criação dos conselhos nacionais de saúde (Lei 8.142/90), veio a necessidade de habilitar os municípios para a fiscalização dos recursos
repassados aos governos estaduais e às prefeituras. A 12ª Conferência Nacional de Saúde Nacional realizou-se em 2003, tendo por tema
central: “Saúde direito de todos e dever do Estado, o SUS que temos e o SUS que queremos”, com dez eixos temáticos específicos, sendo
precedida por cerca de 3.100 conferências municipais e 27 estaduais. O relatório da 12ª conferência acabou levando cerca de um ano
para ser publicado.
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Precedida por 4.413 conferências municipais, a 13a Conferencia discutiu sobre o tema “Saúde e qualidade de vida: políticas de
estado e desenvolvimento”, Desde os anos 1970, quando se gerou e desenvolveu a luta pela reforma sanitária até a realização da 13ª
conferência, ocorreu uma profunda modificação no movimento social brasileiro. Essa modificação se deu não só aqui, mas, em todoo
mundo, porém, existem características próprias no nosso país que ainda são pouco discutidas e precisam ser apontadas e levadas em
consideração nesta análise. Em linhas gerais, pode-se dizer que a natureza básica da mudança é a diversificação crescente dos
movimentos sociais e de suas demandas, fato merecedor de atenção dos interessados no fortalecimento dos mecanismos de
participação social na política de saúde.
A 13ª Conferência Nacional de Saúde foi uma das maiores sob a avaliação de vários critérios, seja o de número de participantes –
mais de 4.700, dos quais, 2616 delegados com direito - ,seja o de resoluções aprovadas. O presidente do CNS, à época, Francisco
Batista Júnior, em entrevista à Revista Radis revela esse tipo de preocupação: “Começamos a organizar a 13ª muito preocupados com o
esgotamento do modelo de conferência [...] Também avaliamos que o debate estava estratificado,pouco focado nas questões essenciais
do SUS, gerando relatórios dessintonizados do que deveria ser posto em prática de imediato Temos que entender que o método das
conferências passadas era contraproducente: tanto as plenárias temáticas como a final transformavam-se em autênticos palanques
para manifestações pessoais e corporativas.[...] (RADIS, jan./2008, p. 14). Nessa reportagem da Revista Radis também foi apontado que
os trabalhos da 13ª estavam melhor organizado do que o de outras conferências.
A 13ª Conferência Nacional de Saúde tem o Saúde e Qualidade de Vida: Políticas de Estado e Desenvolvimento. Além de avaliar
os 20 anos de criação do SUS, o evento teve o desafio de propor uma inversão da prioridade da saúde, do tratamento da doença para a
prevenção. “A gente deve continuar investindo em hospital, ou começar a investir nas pessoas para que elas não precisem do hospital?
Eu acho que o debate é esse”, destacou o presidente do Francisco. “E esse é o debate da 13ª conferência, saúde como qualidade de vida,
saúde como conceito mais amplo, como prevenção e como promoção efetiva, como intersetorialidade”, completa. A 14a Conferência
Nacional, a ultima realizada em 2011 veio com a ótica: “Todos usam o SUS! SUS na Seguridade Social - Política Pública, Patrimônio do
Povo Brasileiro” e como eixo “Acesso e acolhimento com qualidade: um desafio para o SUS” pontuando as questões do acesso aos
serviços de saúde e a qualidade da assistência prestada.
O ano de 2015 vem trazendo consigo a 15ª Conferência Nacional de Saúde com o tema “Saúde Pública de Qualidade para Cuidar
Bem das Pessoas: Direito do Povo Brasileiro” e contará com oito eixos: Direito à Saúde, Garantia de Acesso e Atenção de Qualidade;
Participação Social; Valorização do Trabalho e da Educação em Saúde; Financiamento do SUS e Relação Público-Privado; Gestão do SUS
e Modelos de Atenção à Saúde; Informação, Educação e Política de Comunicação do SUS; Ciência, Tecnologia e Inovação no SUS, e
Reformas Democráticas e Populares do Estado. A 15 CNS acontecerá entre os dias 1º e 4 de dezembro, em Brasília. As datas limites para
as etapas municipais é de 9 de abril a 15 de julho para os municípios, e de 16 de julho a 30 de setembro para estados e Distrito Federal.
A expectativa de participação na 15ª Conferência Nacional de Saúde é de 3.248 delegadas e delegados eleitos pelas conferências de
base, além 976 convidadas e convidados e 98 atores sociais por credenciamento livre, totalizando de 4.322 participantes, sem incluir
nesse total profissionais envolvidos na produção, organização e cobertura de imprensa.
A cada nova Conferência tem sido observado um aumento importante da participação da sociedade civil, fenômeno que garante a
definição de políticas de saúde cada vez mais democráticas. As Conferências são fóruns privilegiados que a sociedade civil possui para
discutir e apontar soluções para os problemas que envolvem a saúde da população brasileira. A gestão participativa e a apropriação do
direito à saúde são um desafio constante, pois a ampliação do controle social sobre o Estado depende, em última instância, da
participação da sociedade na definição e no exercício dos direitos de cidadania, também da cultura de participação que se cria tanto nos
espaços institucionalizados quanto nas relações interpessoais. Sendo assim, fortalecer o controle social e a gestão participativa,
enquanto política de um governo democrático popular, representa o compromisso de identificar, desencadear e fortalecer dispositivos
que promovam a participação da população.
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Fóruns Populares de Saúde
Thiago Cherem Morelli
Médico Residente em Medicina de Família e Comunidade - UFSC
Luiz Bastos Filho
Acadêmico de Medicina – UFBA
Durante os Governos FHC, Lula e agora com o Governo Dilma, o desmonte do SUS foi protagonista nas políticas de saúde. Não
bastasse a falta de um plano nacional de cargos e carreiras para os profissionais e o subfinanciamento, as privatiziações no setor
caminharam a passos largos e com poucas chances de resistência, num contexto de falta de organização dos movimentos sociais (ou
sua atuação isolada). E nesse mesmo sentido, o desrespeito às deliberações do controle social continuava a acontecer.
A partir dessa necessidade de organização e união de forças para a luta em defesa do SUS e contra as privatizações, militantes
da saúde começaram a se agrupar em fóruns estaduais em todos os cantos do país. Ao mesmo tempo, os “novos” modelos privatizantes
de gestão, como as Fundações Estatais de Direito Privado ou Organizações Sociais, eram impostos por governos estaduais, municipais e
pelo governo federal.
A partir de um movimento forte contra as Organizações Sociais, no ano de 2010, os fóruns estaduais passaram a se agrupar na
Frente Nacional Contra a Privatização. Nas palavras da Profa Maria Inês Bravo, “A Frente resgata a reforma sanitária e seus princípios
originais – saúde, democracia e socialismo”. A importância desse movimento se deu de forma tão clara, mostrada a partir da
necessidade que esses lutadores da saúde apresentavam de se organizar e agrupar a luta para conquistar vitórias contra o modelo de
saúde vigente. O crescimento foi rápido, sendo que hoje já temos 21 fóruns estaduais e 14 municipais espalhados pelo país.
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A Frente Nacional Contra a Privatização foi criada em 2010, tendo como unidade as lutas travadas nos anos de 1980: o combate a
privatização da saúde. A Frente reúne várias entidades, movimentos sociais, fóruns de saúde, é de caráter suprapartidário com a
participação de vários partidos e tem por objetivo defender um Sistema Único de Saúde (SUS) 100% público, estatal, de qualidade e
lutar contra toda forma de mercantilização da saúde.
Nessa conjuntura, vale trazer a análise do escritor italiano Gramsci, que explica de forma bem simplificada e criativa porque
questões como saúde e educação pública não são dadas de “graça”. Primeiro ponto ele traz que o estado não é neutro e sim um puro
reflexo do que chama de Sociedade Civil. Para Gramsci, sociedade civil é, antes de tudo, um extenso e complexo espaço público não
estatal, representada como o “terreno” dos conflitos econômicos, ideológicos, sociais e religiosos. É uma arena privilegiada da luta de
classe, uma esfera do ser social onde se dá uma intensa luta pela hegemonia. A sociedade civil é o espaço dos aparelhos de hegemonia
– culturais, políticos e econômicos -, espaço das organizações privadas, e onde se encontram também os movimentos sociais como os
Fóruns e a Frente. Assim como a classe dominante utiliza desses espaços para “educar” e construir o consenso, eles podem ser
utilizados para construir uma nova hegemonia. Gramsci diferencia outro setor que ele chama de “Sociedade Política”.
Essa sociedade é basicamente o Governo que somam os aparelhos de coerção, como os tribunais, o exército e a política e os
aparelhos de administração do próprio estado. Gramsci termina definindo o estado = sociedade civil + sociedade política, onde a
sociedade política (governo) serve para refletir os interesses do setor hegemônico da sociedade civil dentro do estado. Portanto, o
estado não é neutro, os grupos sociais mais poderosos e organizados sempre conseguiram desviar a atuação estatal em seu benefício, a
disputa, na realidade, nunca se restringiu a dicotomia intervenção/não intervenção, mas sempre se concentrou na definição de qual vai
ser a intervenção estatal.
Pensando nesse sentindo, podemos exemplificar o resultado das ações do estado como uma briga de braço dentro do setor que
controla essas ações: a sociedade civil. Quem tiver mais força, vai passar a determinar as intervenções do estado. Ou seja, o que
precisamos é acumular forças para luta por um SUS 100% público e de qualidade. Mas que forças nós temos? A classe dominante tem
todas as condições materiais – mídia, administração do estado, aparelho de coerção, domínio ideológico, cultural e econômico. Nós
temos a força social do setor dominado, da classe trabalhadora, que compõe em quantidade muito maior que a classe hoje hegemônica.
Mas essa força precisa estar organizada. Os grupos sociais mais poderosos e organizados sempre conseguiram desviar a atuação estatal
em seu benefício e a nossa forma de organização são os movimentos sociais.
É nessa necessidade que entram os Fóruns. Eles são espaços de organização por um projeto diferente de saúde e sociedade.
Precisamos nos atentar que um SUS 100% público e de qualidade não é benefício para a classe dominante, sendo essa uma pauta nossa
e que se não estivermos na luta organizada, não iremos conquistá-la As ações do estado vão depender do grau de mobilização,
organização e pressão feita pelos movimentos sociais, pois a classe dominante em sua forma de organização já está fazendo a sua parte.
Exemplo de como essa disputa é determinante nas ações, são as primeiras formas de Estado de Bem-Estar Social. Elas visavam,
na realidade, contrastar o avanço do socialismo, procurando criar a dependência do trabalhador ao Estado. Pressionada pela classe
trabalhadora e temerosa do contágio que vinha do Leste, a burguesia europeia “cedeu os anéis para não perder os dedos”, financiando
políticas compensatórias com impostos sobre o capital e os lucros. E nessa luta contra-hegemônica, entendendo a limitação dos
espaços institucionais, mas também a importância de se colocar diante das Conferências e dos Conselhos de Saúde, a própria Frente foi
a grande protagonista da 14a Conferência Nacional de Saúde. Com importantes apontamentos contra os modelos privatizantes da gestão
na Saúde, contra o subfinanciamento do SUS e em Defesa dos trabalhadores, o grupo conseguiu impor uma derrota pública ao
Ministério da Saúde e ao Governo Federal.
Uma das principais pautas tocada pelos Fóruns de Saúde hoje é a resistência contra a Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares (EBSERH), que se alia a Campanha Nacional em Defesa dos Hospitais Universitários da DENEM e das Executivas da Saúde.
O Manifesto da Frente contra a EBSERH já tem assinatura de centenas de entidades, e a luta nas ruas começa a ganhar corpo junto com
as paralizações e greves que estão ocorrendo no país. Outro ponto que está em debate na Frente é a própria política de financiamento da
Saúde já é uma derrota para o SUS. Nosso país hoje investe menos de 4% do orçamento do Governo Federal em saúde. E mais absurdo
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ainda, é que mais de 50% desse orçamento seja investido em prestação de serviços de saúde privados. Tivemos a derrota com a
aprovação da emenda 29 da maneira que foi aprovada, depois de mais de 10 anos de debates, não aumentando os recursos da saúde,
além da prorrogação ate 2015 da DRU (Desvinculação das Receitas da União) que de 2005 ate 2010 retirou da saúde pública brasileira
mais de 228 bilhões de reais.
Não vamos construir um sistema de saúde Universal, sem financiamento. E assim, com a convergência das pautas, o movimento
estudantil de medicina encontrou nos fóruns fortes aliados na defesa do SUS 100% público, gratuito, estatal e de qualidade.
Frente Nacional Contra a Privatização da Saúde
Contato: frente.nacional.saude@gmail.com
Grupo: frente_contra_privatizacao@yahoogrupos.com
Perfil: https://www.facebook.com/frentenacionalcontraprivatizacaodasaude?fref=ts
Fórum Catarinense em Defesa do SUS e Contra as Privatizações
Site: http://forumcatarinense.blogspot.com.br/
Perfil: https://www.facebook.com/forumdesaude.desantacatarina
Grupo: forumdesaudesc@googlegroups.com
Contato: Thiago Cherem Morelli thiago.morelli@gmail.com
Fórum Popular de Saúde de São Paulo
Perfil: https://www.facebook.com/forumsaudesp
Site: http://forumpopulardesaude.com.br
Contato: Thiago Danção guma.thiago@gmail.com
Núcleo Campinas: https://www.facebook.com/forumpopular.saudecamp
Núcleo Baixada Santista: https://www.facebook.com/saude.santos.7
Núcleo Barretos, Núcleo Marília, Núcleo Sorocaba.
Fórum Gaúcho em Defesa do SUS
Contato: Cláudio Augustin - claudioaugustin@hotmail.com
Terres: albertoterres@terra.com.br
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Fórum Paraibano em Defesa do SUS e Contra as Privatizações
Perfil: https://www.facebook.com/forumsaudepb
Site: http://www.forumsaudepb.org/
Contatos: Sedru – drucavalcanti@yahoo.com.br
Clodoaldo Gomes – clodoaldogoliveira@gmail.com
Núcleo Campina Grande Campina
Fórum de Saúde do Rio de Janeiro
Site: https//www.pelasaude.blogspot.com.br
Perfil: https://www.facebook.com/forumdesaudedoriodejaneiro?fref=ts
Contatos: Maria Inês Bravo – mibravo@uol.com.com
Geandro F. Pinheiro - geandro@fiocruz.br
Núcleo Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Rio das Ostras, e Serrana
Frente Contra a Privatização das Políticas Públicas de Niterói: http://niteroisemprivatizar.blogspot.com.br/
Fórum de Saúde do Maranhão
Contato: Franci Gomes Cardoso franci@elo.com.br
Marly de Jesus marlydejesus@yahoo.com.br
Fórum de Saúde da Bahia
Contato: Heleni –heleni@cfess.org.br
Fórum Popular de Saúde de Salvador
Contato: Jota Bastos - luizbastosfilho@gmail.com
Fórum Popular de Saúde do Paraná
Site: http://fopspr.wordpress.com/
Contato: Manoela - manoelalorenzi@yahoo.com.br
Fórum Popular em Defesa da Saúde Pública de Londrina e Região
http://forumpopularlnd.blogspot.com.br/

19

Fórum Alagoano em Defesa do SUS e Contra as Privatizações
Site: http://forumsus.blogspot.com.br/
Contato: Maria Valéria Correia - correia.mariavaleria@gmail.com
Fórum em Defesa do SUS de Minas Gerais
Site: http://forumdefesadosusmg.blogspot.com.br/
Contato: Cristiano Costa de Carvalho ‐ cristiano.carvalho@prof.una.br
Fórum Popular de Lutas Sociais de Uberaba
Contato: Rosana Arantes - rosanafreitasarantes@gmail.com
Luana Braga - luanabraga03@gmail.com
Fórum de Saúde do Rio Grande do Norte
Site: http://forumemdefesadasaudenatalrn.ning.com/
Contatos: Eulálio Luiz da Silva – eulaliopt@bol.com.br
Rita de Cássia – rit.cas@hotmail.com
Francisco B. Júnior - franciscobjunior@uol.com.br
Fórum Recifense pelo Direito a Saúde e contra a Privatização
Contato: Mônica Gomes - monicargs18@yahoo.com.br
Comitê Goiano Contra as Privatizações
Contato: Junia Rios - juniarios@gmail.com
Walderez: walderezlmiguel@gmail.com
Ivanilde - Sindsaúde
Fórum em Defesa do SUS do Distrito Federal
Contato: Morena: morenamarques@yahoo.com.br
Comitê em Defesa da Saúde Pública do Mato Grosso
Contato: Eliana Siqueira: elianamariasiqueira@gmail.com
sindimedmt@gmail.com
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Frente Cearense em defesa do SUS e Contra sua Privatização
Contato: Márcia: marciasmraujo@gmail.com
Fórum de Saúde do Pará
Contato: iraneide_rocha@hotmail.com
Fórum Capixaba em Defesa da Saúde Pública
Contato: anatargina@uol.com.br
Contato: pollyana_pazo@hotmail.com
Fórum Sergipano em Defesa do SUS
Contato: Alisson Sampaio Lisboa alissonsampaio@ymail.com
Fórum do Mato Grosso do Sul
Contato: Simea Aparecida - simeaaf@yahoo.com.br
Kassandhra Zolin - kassandhrazolin@gmail.com
Fórum de Saúde do Piauí
Contato: Lúcia Rosa - luciacsrosa@yahoo.com.br
Fórum Tocantinense contra a privatização da saúde
Contatos: Alana Rodrigues - alanarodrigues88@gmail.com
Micheli Burginski - micheliuft@gmail.com
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