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MINISTÉRIO DA SAÚDE 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE 

 
RESUMO EXECUTIVO DA TRECENTÉSIMA QUARTA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE – CNS 
 

Data: 11 e 12 de abril de 2018 
Local: Plenário do Conselho Nacional de Saúde “Omilton Visconde” – 
Ministério da Saúde, Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Anexo B, 1º andar – 
Brasília/DF 

  

OBJETIVOS DA 304ª REUNIÃO ORDINÁRIA: 
1) Apreciar e aprovar os informes e indicações. 
2) Apreciar os itens do Radar. 
3) Apreciar, debater e deliberar acerca dos Conflitos da Ética em Pesquisa no 
Mundo da Saúde. 
4) Apreciar e deliberar sobre o uso da modalidade Educação a Distância (EaD) 
na área da saúde, à exemplo do Projeto de Lei nº 5.414/2016. 
5) Analisar, debater e deliberar sobre a 16ª Conferência Nacional de Saúde. 
6) Assistir, apreciar e deliberar acerca dos Impactos da Portaria Nº 739 no 
Programa Farmácia Popular. 
7) Apreciar e deliberar sobre as demandas da Comissão Intersetorial de 
Orçamento e financiamento – COFIN. 
8) Apreciar e deliberar sobre encaminhamentos das Comissões Intersetoriais e 
Grupos de Trabalho. 
 
 
ITEM 1 – APROVAÇÃO DAS ATAS DA 301ª REUNIÃO ORDINÁRIA E 62ª 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CNS - APROVAÇÃO DA PAUTA DA 304ª 
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CNS 
Coordenação: conselheiro Geordeci Menezes de Souza, da Mesa Diretora do 
CNS; e conselheira Francisca Rêgo Oliveira Araújo, da Mesa Diretora do 
CNS 
APROVAÇÃO DAS ATAS DA 301ª REUNIÃO ORDINÁRIA E 62ª REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO CNS 

Deliberação: aprovadas, por unanimidade, as atas da 301ª Reunião 
Ordinária e 62ª Reunião Extraordinária do CNS.  
 
APROVAÇÃO DA PAUTA DA 304ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CNS 

Deliberação: aprovada, por unanimidade, a pauta da 304ª Reunião 
Ordinária do CNS. 
Seminário de formação para o controle social direcionado aos 
conselheiros nacionais de saúde. Dias 10 (período da tarde) e 11 de maio 
de 2018. 
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Deliberação: aprovada, por unanimidade, a realização de seminário de 
formação para o controle social no SUS, direcionado aos 144 conselheiros 
nacionais de saúde (titulares e suplentes), nos dias 10 (à tarde) e 11 de maio 
de 2018. Os conselheiros participantes da 304ª Reunião Ordinária deverão 
informar essa definição aos seus suplentes ou titulares para garantir a 
participação de todos no seminário. O plano de voo deverá ser apresentado 
até o dia 13 de abril e os conselheiros deverão inscrever-se na Plataforma do 
Seminário.  

 
Homenagem à Secretária Executiva do CNS, Neide Rodrigues  
O CNS prestou homenagem à Secretária Executiva do CNS, Neide 
Rodrigues, que faleceu no dia 24 de março de 2018.  
Familiares da Secretária participaram deste momento.  
 
Recomposição da Secretaria Executiva do CNS  

Encaminhamento: o Pleno referendou a indicação da Sra. Ana 
Carolina Dantas para Secretária Executiva do CNS e do Sr. Marco Aurélio 
Pereira para compor também a Secretaria Executiva do CNS.   
 
 
ITEM 2 – EXPEDIENTE - Justificativa de ausências. Informes. Indicações.  
Justificativa de ausências – justificaram previamente a ausência os 
conselheiros Antônio Muniz da Silva, Dylson Ramos Bessa Junior, 
Guilherme Franco Netto e José Vanilson Torres da Silva. O Presidente do 
CNS, conselheiro Ronald Ferreira dos Santos, não participou da manhã do 
primeiro dia de reunião por estar representando o CNS em atividade externa.  
 
Apresentação de Convidados (as), novos Conselheiros (as) e 
Coordenadores (as) de Plenária de Conselhos de Saúde  
Novo conselheiro: Wilson Hiroshi de Oliveira Uehara, Conselho Federal de 
Farmácia – CFF.  
Coordenadores (as) de Plenária de Conselhos de Saúde - Edna Maria; 
Jacildo de Siqueira Pinho; e Tibério Guimarães.  
 
Informes 
1)  Nota Pública da Articulação Nacional de Luta contra AIDS - ANAIDS sobre a 
reportagem relativa à Profilaxia Pré-exposição - PrEP,  veiculada pela revista 
Época, em 2 de abril de 2018.  
Apresentação: conselheiro Moyses Longuinho Toniolo de Souza 
 
2) Informe sobre agenda do Dia Mundial da Hemofilia nos Estados - 17 de abril. 
Durante este mês, a Federação Brasileira de Hemofilia – FBH, as Associações 
Estaduais e os Centros de Tratamento de todo o País realizarão atividades 
alusivas ao Dia em todo o país.  
Apresentação: conselheira Christianne Maria Oliveira Costa 
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3) Publicação da Portaria do Ministério da Saúde de atualização do Protocolo 
Clínico e Diretrizes Terapêuticas - PCDT da Esclerose Múltipla. A 
recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS 
- Conitec levou em consideração a eficácia e segurança dos medicamentos 
incorporados. 
Apresentação: conselheira Cleuza de Carvalho Miguel 
 
4) Informes sobre atividades do dia mundial da saúde – ações realizadas em 
Aracaju; participação de profissionais de práticas educativas na Plenária de 
Conselhos; e ação do EdPopSUS, em Recife  
Apresentação: conselheira Simone Leite  
 
5) Informes sobre as propostas do FENTAS que seriam apresentadas ao Pleno 
naquela reunião: 1) Nota pública em defesa do SUS (apreciação no item das 
comissões); 2) Estratégias acerca da moratória de cinco anos para abertura de 
cursos de Medicina: Nota de manifestação pública do CNS;  Pedido do CNS de 
audiência com os ministros da saúde e da educação; debate do tema na 
CIRHRT com vistas a apresentar forma de manifestação, agendas de lutas e 
discussão permanente com dados demográficos dos cursos da área da saúde, 
além de ampliação dos cursos avaliados pela Comissão (Farmácia, por 
exemplo); e resolução que aborde a ampliação e aperfeiçoamento dos cursos 
existentes. 
Apresentação: conselheira Priscilla Viegas Barreto de Oliveira 
 
6) Informe sobre o 28 de abril “Dia Mundial da Saúde e Segurança no 
Trabalho”; e campanha “Abril verde”, que visa reduzir os acidentes de trabalho 
e os agravos à saúde do trabalhador, além de mobilizar a sociedade para 
prevenção das doenças que ocorrem em decorrência do trabalho (ações, 
eventos, palestras e exposições sobre o tema serão promovidos por todo o 
país).  
Apresentação: conselheiro João Donizeti Scaboli  
 
7) Informe sobre a mudança na gestão do Ministério da Saúde -  Gilberto 
Occhi assumiu o Ministério da Saúde no lugar de Ricardo Barros; e Adeilson 
Loureiro assume a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde no lugar de 
Antonio Carlos Figueiredo Nardi. Também serão indicadas novas 
representações do Ministério da saúde para compor o CNS.  
 
8) Informe sobre o Dia Mundial de Conscientização do Autismo - 2 de Abril - e 
atividades realizadas pelo Brasil para conscientizar e informar as pessoas a 
respeito; e solicitação de apoio do CNS à nota de repúdio ao ministro do 
Supremo Tribunal Federal – STF, Gilmar Mendes, pela sua fala no IV Fórum 
Jurídico de Lisboa, em Portugal, que desrespeitou as pessoas com autismo.   
 Apresentação: conselheira Maria do Carmo Tourinho Ribeiro 
No item 9 da pauta, foi aprovada moção do CNS a respeito da fala do Ministro.  
 
9) Informe sobre a ação da Federação Brasileira das Associações de Síndrome 
de Down – FBASD contra a desembargadora Marília Castro Neves, por danos 
morais, em virtude de fala preconceituosa em relação à professora com 
síndrome de Down.  
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Apresentação: conselheira Lenir Santos 
 
Indicações  
1) Audiência Pública “A Saúde e o Pacto Federativo”. Data: 16 de abril de 
2018. Horário: 14h às 18h. Local: Brasília/DF.  
Indicação: conselheiro Heleno Rodrigues Corrêa Filho.  
 
2) Indicação de dois representantes dos usuários e um representante dos 
trabalhadores da saúde para o “II Seminário Internacional de Amianto: uma 
abordagem da Saúde dos Trabalhadores”. 
Indicações: Usuários: conselheiros Geordeci de Souza Menezes e Antônio 
Lacerda Souto; e Trabalhadores: conselheira Maria Laura Carvalho Bicca.  
 
3) Indicação de um representante do segmento usuários para substituir a ex-
conselheira Jani Capiberibe no Grupo de Trabalho “Gestão da Informação” e 
um representante do segmento gestores/prestadores de serviço para compor o 
este Grupo.   
Indicação: usuários – conselheiro Wanderley Gomes; e gestores/prestadores 
de serviço: aguarda indicação.  
 
4) Indicação de representantes, titular e suplente, para o Comitê Técnico 
Assessor de Vigilância em Saúde do Trabalhador no âmbito do Ministério da 
Saúde - CTA - VISAT/MS.  
Indicação: titular - conselheiro Geordeci de Souza Menezes; e suplente: 
conselheiro Guilherme Franco Neto.  
 
5) Indicação de representantes, titular e suplente, para o Comitê Intersetorial de 
Políticas Públicas para a Primeira Infância.  
“A Comissão Intersetorial de Atenção à Saúde nos Ciclos de Vida (Criança, 
Adolescente, Jovem, Adulto (a) e Idoso (a)) – CIASCV, realizou sua reunião no 
dia 02 de fevereiro de 2018 e teve como ponto de pauta o Comitê Intersetorial 
de Políticas Públicas para a Primeira Infância, com a participação dos 
Conselhos envolvidos, no sentido de esclarecer a decisão de compor ou não o 
referido comitê, conforme deliberação do Pleno do Conselho Nacional de 
Saúde. Após debate, os membros da CIASCV concluíram, por unanimidade, 
que o CNS deveria compor o Comitê, considerando: a articulação das ações 
setoriais com vistas ao atendimento integral e integrado da criança na primeira 
infância; a necessidade imperativa de acompanhamento da execução de 
Políticas voltadas à primeira Infância junto aos Estados, o Distrito federal e os 
Municípios pelo Conselho Nacional de Saúde visando garantir o pleno 
atendimento dos direitos da criança na primeira infância; o acompanhamento 
da execução de Políticas públicas voltadas à primeira infância; a promoção, o 
desenvolvimento integral, prevenção e a proteção contra toda forma de 
violência contra a criança na primeira infância; e o alinhamento com o Marco 
Legal da primeira Infância, aprovado, no Governo da presidente Dilma 
Rousseff, no dia 8 de março de 2016. Trata-se de um marco jurídico que cria 
uma série de programas, serviços e iniciativas voltados à promoção do 
desenvolvimento integral das crianças desde o nascimento até os seis anos de 
idade, colocando a criança nessa faixa etária como prioridade no 
desenvolvimento de programas, na formação dos profissionais e na formulação 
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de políticas públicas. Deste modo, a CIASCV esclareceu que o aceite significa 
a disposição do CNS em debater, aprofundar e monitorar as Políticas Públicas 
para a Primeira Infância e seu controle social.”  

Deliberação: não havendo consenso sobre a participação do CNS no 
Comitê, a proposta da CIASCV foi submetida à votação. Como resultado, o 
Plenário aprovou, com 23 votos favoráveis, dez votos contrários e uma 
abstenção, a participação do CNS no Comitê Intersetorial de Políticas Públicas 
para a Primeira Infância. Diante dessa definição, aprovou, com nove 
abstenções, as seguintes indicações do segmento dos usuários para compor o 
Comitê, representando o CNS: conselheira Vânia Lúcia; e conselheira Marisa 
Furia Silva. O segmento de trabalhadores da saúde decidiu não indicar 
representante, por ser contra a participação do CNS no Comitê.   
 
 
ITEM 3 – RADAR – AEDES AEGYPTI E ARBOVIROSES. TUBERCULOSE. 
ESTADO DA ARTE DA COMISSÃO NACIONAL DE INCORPORAÇÃO DE 
TECNOLOGIAS NO SUS – CONITEC 
Coordenação: conselheiro Neilton Araújo de Oliveira, da Mesa Diretora do 
CNS  
Apresentação: Divino Valério Martins, Coordenador dos Programas Nacionais  
de Controle e Prevenção da Malária e das Doenças Transmissíveis pelo Aedes 
– CGPNCMD/DEVIT/SVS/MS; Marli Souza Rocha, representante da 
Coordenação Geral do Programa Nacional de Controle da Tuberculose – 
CGPNCT/DEVIT/SVS/MS; e Artur Felipe Siqueira de Brito, diretor do 
Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde – 
DGITS/SCTIE/MS 
 Deliberação: o Plenário decidiu, com duas abstenções, que a Secretaria 
Executiva do CNS encaminhará correspondência aos Conselhos Estaduais e 
Municipais de Saúde ressaltando a importância de realizarem visitas e 
acompanharem o trabalho das Salas de Coordenação e Controle do Aedes, em 
seus estados e municípios, a fim de se integrarem e reforçarem a contribuição 
do controle social para melhoria das ações de vigilância em saúde. As visitas 
poderão ser acompanhadas também por representantes da Coordenação de 
Plenária de Conselhos de Saúde. Além disso, o CNS solicitará aos CES e CMS 
que deem retorno das ações ao CNS. A fim de subsidiar os Conselhos, será 
enviada, anexa à correspondência do CNS, a relação das Salas de 
Coordenação e controle nos Estados e Municípios. 
 
 
ITEM 4 – OS CONFLITOS DA ÉTICA EM PESQUISA NO MUNDO DA 
SAÚDE 
Apresentação: conselheiro Heleno Rodrigues Corrêa Filho, representante 
do Centro Brasileiro dos Estudos de Saúde – CEBES; conselheiro Jorge Alves 
de Almeida Venâncio, coordenador da Comissão Nacional de Ética e 
Pesquisa – CONEP.  
Profa. Marie Togashi, representante do Departamento de Farmácia da 
Universidade de Brasília – UnB e Presidente do Comitê de Ética Humana da 
Faculdade de Ciências da Saúde, foi convidada, mas não pode comparecer.  
Coordenação: conselheiro André Luiz de Oliveira, da Mesa Diretora do CNS  
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Deliberação: após debate, o Plenário apontou a necessidade de dar 
continuidade ao debate deste tema. Sendo assim, a Mesa diretora do CNS 
avaliará a melhor forma de pautar esse tema novamente no Pleno para 
definição de encaminhamentos.  
 

 
ITEM 5 - COMISSÃO INTERSETORIAL DE RECURSOS HUMANOS E 
RELAÇÕES DE TRABALHO – CIRHRT 
Apresentação: Átila Lira, Deputado Federal; e conselheiro Gerdo Bezerra de 
Faria, coordenador da CIRHRT/CNS. 
O deputado federal Orlando Silva também foi convidado, mas não pode 
comparecer.  
Coordenação: conselheira Francisca Rêgo Oliveira Araújo, da Mesa Diretora 
do CNS  
 Deliberação: neste ponto de pauta, as deliberações foram as seguintes: 
1) manter a agenda de mobilização do CNS no MEC/CNE, contando com o 
apoio dos Conselhos Profissionais da área da saúde, das Associações de 
Ensino e dos parlamentares envolvidos com os PL contra EaD; 2) remeter para 
a CIRHRT/CNS e a Mesa Diretora/CNS a definição de estratégias para 
acelerar a inclusão do curso de graduação em Farmácia no rol de cursos 
analisados pelo CNS; e 3)  delegar à Mesa Diretora do CNS a construção de 
estratégia para buscar, no Poder Legislativo, a elaboração de normativa 
jurídica que defina claramente o papel do Ministério da Educação - MEC, do 
Ministério da Saúde - MS e do Conselho Nacional de Saúde - CNS na 
ordenação da formação profissional dos trabalhadores da área da saúde, de 
acordo com o estabelecido na Constituição Federal de 1988. 
Também foi apresentada ao CNS minuta de resolução, elaborada pela 
CIRHRT/CNS, que aprova o Parecer Técnico nº 000, de 11 de abril de 2018, 
anexo, que trata das implicações/impactos da Portaria GM/MS nº 83/2018 na 
formação e no do trabalho dos Agentes de Saúde (ACS e ACE), na Estratégia 
Saúde da Família - ESF, expressando a manifestação contrária do CNS ao 
modelo de formação proposto por esta Portaria. Todavia, o Plenário não 
apreciou a minuta por conta do pedido de vista à matéria feito pelo conselheiro 
Alexandre Fonseca Santos, representante do Ministério da Saúde. Conforme 
prevê o Regimento Interno do CNS, o referido conselheiro deverá apresentar 
parecer até o dia 28 de abril de 2018, ou seja, até dez dias antes da próxima 
RO do CNS, que acontecerá em 9, 10 e 11 de maio. O tema será pautado para 
debate na próxima reunião do Conselho.  
 
 
ITEM 6 – 16ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE - Balanço das 
atividades  
Coordenação: conselheiro Ronald Ferreira dos Santos, Presidente do CNS; e 
conselheiro Rildo Mendes, da Mesa Diretora do CNS  
1ª Conferencia Nacional de Vigilância em Saúde – 1ª CNVS, realizada de 
27 de fevereiro de 2018 a 2 de março de 2018. Breve informe sobre a 
realização e desdobramentos.  
Apresentação: conselheiro Fernando Zasso Pigatto 
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21ª Plenária Nacional de Conselhos de Saúde, Entidades e Movimentos 
Sociais e Populares, realizada nos dias 4 e 5 de abril de 2018 – informe e 
avaliação 
Apresentação: Jacildo de Siqueira Pinho 

Neste ponto, a representação da Coordenação de Plenária, solicitou que 
o CNS homologue a moção de apoio, aprovada na 21ª Plenária, para 
manutenção e fortalecimento da Coordenação Nacional da Plenária de 
Conselhos de Saúde. 
 
Semana da saúde  
Balanço das atividades realizadas pelo CNS, pelos Estados e entidades.  
Apresentação: conselheiro Ronald Ferreira dos Santos, Presidente do CNS   

Encaminhamento: divulgar as atividades realizadas.   
 

 
ITEM 7 – IMPACTOS DA PORTARIA Nº 739 NO PROGRAMA FARMÁCIA 
POPULAR 
Apresentação: Sérgio Mena Barreto, Presidente-Executivo da Associação 
Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias – ABRAFARMA; Bruno César 
Almeida Abreu, Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado 
de São Paulo – SINDUSFARMA; Cleonice Lisbete Silva Gama, coordenadora 
do Programa Farmácia Popular/DAF/SCTIE/MS; e conselheiro Ronald Ferreira 
dos Santos, Presidente do CNS  
Coordenação: conselheiro Nelson Augusto Mussolini, da Mesa Diretora do 
CNS  

Deliberação: como resultado final deste debate, o Plenário aprovou, 
com um voto contrário, recomendação ao Ministro de Estado da Saúde com o 
seguinte teor: prorrogação, por 30 dias, para entrada em vigor da Portaria nº 
739, de 27 de março de 2018; e apoio à iniciativa do Conselho Nacional de 
Saúde, por meio de sua Mesa Diretora, em conjunto com a Comissão 
Intersetorial de Ciência, Tecnologia e Assistência Farmacêutica - CICTAF/CNS, 
de promover reunião entre a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 
Estratégicos do Ministério da Saúde e as entidades representativas dos setores 
produtivo, varejista e atacadista de medicamentos, ainda durante o mês de 
abril de 2018, com o intuito de discutir o impacto dos novos valores de 
referência dos medicamentos do Programa “Aqui Tem Farmácia Popular” e os 
possíveis riscos de desabastecimento nas farmácias e drogarias credenciadas. 

 
 
ITEM 8 – COMISSÃO INTERSETORIAL DE FINANCIAMENTO E 
ORÇAMENTO – COFIN 
 Devido ao avançado da hora, não foi possível abordar os itens previstos 
para este ponto.  
Conselheiro André Luiz de Oliveira fez um breve informe sobre o calendário 
dos seminários de capacitação que estão sendo desenvolvidos pelo CNS em 
parceria com a CGU; e o Sistema Conselhos - Rede Conselhos do SUS, que 
está sendo desenvolvido. 
 Encaminhamento: a coordenação da COFIN/CNS verificará como 
atender a solicitação de garantir a participação de conselheiros municipais de 
saúde de Roraima no Seminário.  
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ITEM 9 – COMISSÕES INTERSETORIAIS DO CNS. Grupos de Trabalho. 
Apresentação: conselheiro Geordeci Menezes de Souza, da Mesa Diretora do 
CNS; e Marco Aurélio Pereira, da Secretaria Executiva do CNS   
 
1) Comissão Intersetorial de Vigilância em Saúde – CIVS/CNS – 1ª CNVS 
Apresentação: conselheiro Fernando Pigatto  
 
2) Comissão Intersetorial de Políticas de Promoção da Equidade – 
CIPPE/CNS – Nota de Pesar pelo falecimento da Secretária Executiva do CNS, 
Neide Rodrigues e Nota de Apoio ao Conselho Nacional de Saúde – CNS pela 
participação no Fórum Social Mundial de 2018 – para conhecimento. Ausência 
das seguintes representações na Comissão: população do campo e das águas; 
e Ministério da Saúde.  
 
3) Informe e convite para participar do 13º Congresso Internacional Rede 
Unida. Data: 30 de maio de 2018. Local: Manaus – Amazonas. Inscrições de 2 
de abril de 2018 a 25 de maio de 2018. Tema: tema “Faz escuro, mas 
cantamos: redes em re-existência nos encontros das águas”. Destaque para 
criação do Prêmio Antônio Levino – Experiências de Políticas Públicas 
Inclusivas e solicitação de inscrições de entidades (de 3 de abril a 2 de maio de 
2018).  
Apresentação: Alcindo Ferla  
 
4) COMISSÃO INTERSETORIAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA 
TRABALHADORA – CISTT/CNS – Informe sobre a marcação de novas 
oficinas de formação de controle social em saúde do trabalhador e da 
trabalhadora do projeto de articulação de capacitação do controle social: AM – 
26 e 27 de abril de 18; PB - 3 e 4 de maio; GO – 10 e 11 de maio; SE – 24 e 25 
de maio; e AL – 28 e 29 de maio.   
 
5) COMISSÃO INTERSETORIAL DE SAÚDE BUCAL – CISB/CNS – informes: 
primeira reunião da CISB de 2018; definição do calendário de reuniões; e 
solicitação de retorno em relação às propostas da Comissão definidas na 
reunião da Comissão realizada em novembro de 2017 (entre as propostas, 
convocação da Conferência Nacional de Saúde Bucal; e realização de novo 
levantamento de saúde bucal em 2020) 
Apresentação: conselheiro Cláudio Ferreira do Nascimento 

Encaminhamento: remeter a proposta de calendário à Mesa Diretora do 
CNS para organização da agenda de reuniões das comissões em 2018.  
 
6) COMISSÃO INTERSETORIAL DE SAÚDE DA MULHER – CISMu/CNS – 
Informes: o Relatório Final da 2ª Conferência Nacional de Saúde das Mulheres 
está disponível na página do CNS e foi divulgado; foi elaborada cartilha 
detalhando como criar CISMUs nos estados; e estão sendo definidas iniciativas 
para dar respostas à proposta de realizar conferências de saúde da mulher a 
cada quatro anos (por exemplo, realização de seminário nacional antecedendo 
a 16ª CNS) 
Apresentação: conselheira Francisca Valda da Silva  

http://www.redeunida.org.br/media/edital_files/Edital_Pr%C3%AAmio_Ant%C3%B4nio_Levino.pdf
http://www.redeunida.org.br/media/edital_files/Edital_Pr%C3%AAmio_Ant%C3%B4nio_Levino.pdf
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7) COMISSÃO INTERSETORIAL DE ATENÇÃO A SAÚDE NOS CICLOS DE 
VIDA – CIASCV – informe sobre a última reunião da Comissão, realizada no 
dia 2 de abril – será encaminhada à Mesa Diretora do CNS a proposta da 
Comissão de realizar reunião conjunta do CNS com o CNAS, buscando 
integração entre SUS e SUAS. A intenção é apresentar proposta para CIT e 
ANVISA.  Próxima reunião: 26 e 27 de junho de 2018.  
Apresentação: conselheira Vânia Lúcia Ferreira Leite 

Encaminhamento: solicitar à Comissão que defina o calendário de 
reuniões e envie à Mesa Diretora do CNS.  
 
8) COMISSÃO INTERSETORIAL ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO – CIAN/CNS 
– informe sobre a última reunião da Comissão, com destaque para as minutas 
elaboradas para apreciação do Pleno do CNS.  
Apresentação: conselheira Zaíra Tronco Salermo 
 
9) Recomendação, elaborada pela CIAN/CNS e aprovada ad referendum 
pelo CNS. No documento, o CNS recomenda ad referendum: que a Rede 
Globo proceda à correção da informação veiculada e que traga à população 
informações adequadas sobre aleitamento materno conforme normas vigentes. 

Deliberação: a recomendação foi aprovada por unanimidade.  
 
10) Moção de repúdio. No documento, o CNS repudia as declarações 
pejorativas e preconceituosas do Ministro Gilmar Mendes, ao apropriar-se, 
indevidamente, da palavra autismo, empregando o termo de maneira 
inadequada e vexatória.  

Deliberação: a moção de repúdio foi aprovada por unanimidade.   
 
11) Minuta de recomendação, elaborada pela CIAN/CNS. No documento, o 
CNS recomenda ao Congresso Nacional que mantenha a obrigatoriedade, na 
informação, em relação à presença de transgênicos na rotulagem dos 
alimentos.  

Deliberação: a recomendação foi aprovada por unanimidade.  
 
12) Minuta de moção de reconhecimento. No documento, o Plenário do CNS 
solidariza-se, apoia e reafirma o respeito e a admiração à professora Sônia 
Fleury, bem como reconhece o trabalho permanente e qualitativo de 
compromisso com a saúde pública e universal, no sentido de renovação e 
construção de novos passos na defesa de forma intransigente da democracia e 
dos direitos sociais. 

Deliberação: a moção de reconhecimento foi aprovada por 
unanimidade.  
 
13) Minuta de moção de reconhecimento. No documento, o Plenário do CNS 
reconhece o importante trabalho dos defensores e defensoras do SUS nos 
debates em torno da terceirização do Hospital de Urgência e Emergência de 
Rio Branco – HUERB no Estado do Acre, em especial: dos membros do 
Conselho Municipal de Saúde de Rio Branco; dos membros do Conselho 
Estadual de Saúde do Acre; dos professores de Saúde Coletiva, Dr. Cleber 
Ronald Inácio dos Santos, Dr. Marta Adelino da Silva Faria e Esp. Carol 
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Parente; do Fórum Viva SUS, do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do 
Estado do Acre (Sintesac) e do Fórum de Movimentos Sociais do Acre; do Dr. 
Glaucio Ney Shiroma Oshiro, Promotor de Justiça do Ministério Público do 
Estado do Acre e dos Deputados Estaduais, sobretudo, Jenilson Leite e 
Raimundinho da Saúde.” 

Deliberação: a moção de reconhecimento foi aprovada por maioria.  
 
14) Minuta de recomendação, elaborada pela CIAN/CNS. No documento, o 
CNS recomenda aos diretores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - 
Anvisa, na figura do Diretor-Presidente, Jarbas Barbosa, que adotem o modelo 
de rotulagem nutricional frontal de advertência proposto pelo Instituto Brasileiro 
de Defesa do Consumidor (Idec) e pela Universidade Federal do Paraná 
(UFPR) como o mais adequado para os objetivos do Direito à saúde, Direito à 
informação e Direito Humano à Alimentação Adequada e Saudável. 

Deliberação: a recomendação foi aprovada por unanimidade. Além 
disso, foi solicitado à Mesa Diretora do CNS que promova debate e elabore 
proposta de fluxo para apresentação de atos normativos para deliberação do 
CNS.   
 
15) Minuta de recomendação. No documento, o CNS recomenda ao Ministério 
da Saúde que: 1) Reative a Câmara Técnica de Reumatologia, com atualização 
dos representantes e inclusão do Conselho Nacional de Saúde, com calendário 
sistemático de todas as reuniões previstas para o ano e apresentação de 
relatório trimestral; 2) Implemente a Política Nacional de Atenção às Pessoas 
com Doenças Reumáticas; 3) Cumpra as coberturas estabelecidas nos PCDTs; 
e 4) Regulamente a intercambialidade entre produtos biológicos e biossimilares, 
nos PCDTs. 

Deliberação: a recomendação foi aprovada por unanimidade, 
contemplando as duas sugestões de alteração (o texto supracitado já contempla 
as modificações solicitadas).  

 
16) Recomposição da CIAN/CNS por conta da saída da CONTAG (titular) – 
apreciação da proposta do Fórum de Usuários. 

Deliberação: o Plenário decidiu incluir a CNBB, antes suplente, como 
titular e contemplar a ONCB como suplente (conselheiro Sérgio Diego de 
França). A ARPINSUL também deve indicar representante para a Comissão.  
 
17) Notas elaboradas pelo Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores 
da Área da Saúde (FENTAS) e proposições do Fórum, para apreciação do Pleno 
do CNS, e proposições. a) Nota pública em defesa do SUS; e b) 
Estratégias acerca da moratória de cinco anos para abertura de cursos de 
Medicina: Nota de manifestação pública do CNS (foi feita leitura); Pedido do 
CNS de audiência com os ministros da saúde e da educação; debate do tema na 
CIRHRT com vistas a apresentar forma de manifestação, agendas de lutas e 
discussão permanente com dados demográficos dos cursos da área da saúde, 
além de ampliação dos cursos avaliados pela Comissão (Farmácia, por 
exemplo); e resolução que aborde a ampliação e aperfeiçoamento dos cursos 
existentes. 
 Deliberação: o Plenário decidiu que os documentos apresentados pelo 
Fórum devem ser reelaborados no formato dos instrumentos de manifestação do 
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CNS (moção, recomendação ou resolução). As minutas serão submetidas à 
apreciação do Pleno na próxima reunião. As demais propostas do Fórum serão 
remetidas à Mesa Diretora para os devidos encaminhamentos. 
 
18) Cronograma de atividades do CNS - Sugestão: enviar aos conselheiros 
nacionais de saúde, quinzenalmente, a agenda de atividades do CNS atualizada.  

Encaminhamento: a SE/CNS verificará como viabilizar essa proposta.  
 
Extras 
1) Presença do Ministro de Estado da Saúde, Gilberto Occhi, na reunião 
Composição da mesa: conselheiro Neilton Araújo de Oliveira, da Mesa 
Diretora do CNS; conselheiro Nelson Mussolini, da Mesa Diretora do CNS, e 
conselheiro Ronald Ferreira dos Santos, Presidente do CNS  
O Ministro de Estado da Saúde esteve presente à reunião do CNS e explicitou 
os compromissos da sua gestão neste Ministério.  
 
2) Informe sobre a campanha nacional de vacinação contra a Influenza 2018  
Apresentação: Carla Domingues, coordenadora do Programa Nacional de 
Imunizações – PNI/MS  
 


