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DOCUMENTO ORIENTADOR PARA 
A 17ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE 
APRESENTAÇÃO 

Este texto está com recursos acessíveis, 
principalmente, para: 

· pessoas com deficiência intelectual; 

• pessoas com questões cognitivas; 

• pessoas com baixo letramento. 

O texto tem algumas técnicas de 
acessibilidade da Fácil Leitura e Linguagem Simples. 

O objetivo é que o texto tenha o melhor 
entendimento. 

A equipe para fazer este trabalho foi: 

· uma revisora; 

· uma técnica em Linguagem Simples; 

· uma validadora do texto. 

Quando for ler o texto, você encontrará 
palavras com explicação sobre elas. 
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ENTENDA ALGUNS PONTOS IMPORTANTES 
SOBRE O CONSELHO NACIONAL DE SAUDE 

A Conferência Nacional de Saúde (CNS} 
As Conferências Nacionais de Saúde 

acontecem a cada 4 anos. 
As Conferências Nacionais de Saúde também 

são conhecidas como CNS. 
A última CNS aconteceu em 2019. 
A próxima CNS acontecerá em 2023. 

As CNS são importantes para: 
• mobilizar a sociedade; 
· promover a participação da sociedade; 
· conhecer as necessidades da população das 

cidades, estados e regiões do Brasil; 
• entender o SUS como direito; 
• defender o SUS; 
• debater sobre as questões da sociedade e do 

Governo; 



SUS 
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• bloquear as perdas dos direitos da saúde; 

• conseguir a democratização do Estado; 

• definir onde e como o orçamento do SUS 
deve ser usado. 

Saiba mais sobre o SUS 
O SUS deve conhecer as necessidades 

da população. 

O SUS deve procurar respostas para 

a saúde da população. 

O SUS precisa: 
• conhecer as regiões do Brasil; 

• saber as diferenças de cada região; 

·ter a participação do povo; 

• ter financiamento; 

• ter o direito à Seguridade Social 
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16ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE: 
QUANDO ACONTECEU E OS OBJETIVOS 

A última CNS aconteceu de 4 a 7 de agosto 
de 2019. 

O evento apresentou temas sobre a saúde. 

Os objetivos da 16ª CNS são: 

• fortalecer o SUS; 

• melhorar o SUS; 

• fortalecer o caráter público; 

• ter financiamento para a Atenção Básica: 

• ter equidade, universalidade e integralidade 

A 16ª Conferência Nacional de Saúde aprovou 

pontos e solicitações sobre saúde. 

A 16ª CNS fortaleceu o conhecimento 

sobre a saúde e a democracia 

A saúde e a democracia são direitos de todas 
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as pessoas. 
A saúde e a democracia são importantes 

para a qualidade de vida da população brasileira. 
A saúde é importante para a qualidade 

de vida, a liberdade de expressão e a participação. 
A qualidade de vida, a liberdade de expressão 

e a participação fazem parte do SUS. 
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17ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE 

O tema da 17ª Conferência Nacional de Saúde 
será 11Garantir Direitos e Defender o sus. a Vida 
e a Democracia - Amanhã vai ser outro dia11

• 

A frase "Amanhã vai ser outro dia" é uma 
parte de uma música do cantor Chico Buarque. 

A frase explica que amanhã, nós podemos 
fazer diferente. 

A 17ª Conferência Nacional de Saúde tem 
como objetivos: 

• Defender que a saúde é direito de todas 
as pessoas; 

• retomar importância da vida e do trabalho; 
• voltar a ter esperanças; 
• vencer os desafios; 
• avançar na participação do povo. 
O documento orientador é para ajudar com os 
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Os assuntos estão divididos em 4 eixos: 
1 - O Brasil que temos. O Brasil que queremos; 
2 - O papel do controle social e dos 
movimentos sociais para salvar vidas; 
3 - Garantir direitos e defender o SUS, 
a vida e a democracia; 
4 - Amanhã será outro dia para todas as 
pessoas. 
A 17ª CNS é importante para a reconstrução 
do Brasil. 
O Brasil deve ser um país que mantenha 
os direitos do seu povo. 

Os direitos são: 

dignidade Ô 
moradia� 

saúde� 

educação r:, 
transporte Q 

emprego [g] 
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EIXO 1 - O BRASIL QUE TEMOS.
O BRASIL QUE QUEREMOS 
Agora o Brasil que temos! 

Nós precisamos conhecer o Brasil e a sua 
história. 

Nós precisamos ter informações sobre o que é
decidido pelos governos. 

Nós precisamos participar das escolhas que o 
governo faz. 

Em 2016, o Brasil sofreu um golpe. 
A presidente Dilma Rousseff foi tirada do seu 

cargo. 
O resultado do golpe foi a escolha do 

presidente nas eleições de 2018. 
O presidente do Brasil é um homem 

autoritário que: 
• colocou o país na crise do capitalismo e da

boa convivência entre as pessoas; 
• ataca a democracia;
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• aumentou a pobreza;
• colaborou para que as pessoas ficassem mais

doentes; 
• explorou pessoas que trabalham no campo,

nas cidades e nas florestas; 
• desrespeita, persegue e criminaliza os povos

indígenas, quilombolas e ribeirinhos. 



OM 
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O presidente do Brasil prejudicou: 
• as instituições de combate a crimes contra o

meio ambiente; 
• os ecossistemas brasileiros;
• grupos minorizados como:
• pessoas negras
• indígenas
• pessoas com deficiência
• população LGBTI
• pessoas em situação de rua
• movimentos e organizações sociais.

É um presidente que contribuiu para: 
• aumentar o número de pessoas em

situação de muita pobreza: 
• aumentar o número de pessoas que vivem ou

estão temporariamente na rua; 
• aumentar o número de pessoas com fome:
• aumentar a insegurança alimentar;
• aumentar dos preços dos alimentos;
• aumentar o desemprego;
• falta de moradia;
• liberação de armas e o aumento da violência.
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Entenda alguns problemas que o Brasil teve nos 
últimos anos 

1) INSEGURANÇA ALIMENTAR
Dados importantes sobre insegurança 

alimentar: 
Ano 2000 
• 19 milhões de pessoas passavam fome
Ano 2001
• 19,1 milhões de pessoas passavam fome
Ano 2022
• 33,1 milhões de pessoas passavam fome
Essa pesquisa foi feita pela Rede Brasileira de

Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar 

A fome traz sofrimento para: 
• crianças
• mulheres
• população negra
• pessoas idosas
• pessoas com deficiência.
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Saiba mais sobre a situação das mulheres no Brasil: 
Muitas mulheres são responsáveis por 

sustentar as famílias que elas fazem parte. 

As mulheres, que sustentam as famílias, são 
chefes de família. 

As chefes de família perderam o emprego na 
pandemia. 

As mulheres que não têm trabalho não podem 
comprar comida. 

As mulheres sofreram mais violência durante 

a pandemia. 

2) DESIGUALDADE SOCIAL
No Brasil, houve aumento da desigualdade social. 

A desigualdade social está em grupos e 
regiões do Brasil. 

A desigualdade social gera pobreza e morte da 
população, principalmente as pessoas negras. 
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A pobreza aumentou. 

Os direitos dos brasileiros diminuíram. 

Algumas pessoas ficaram mais ricas durante 

a pandemia. 

Em 2021, o Brasil pagou quase 2 trilhões 

de reais em dívidas. 

Sobrou pouco dinheiro para a saúde, a 
moradia, a educação, a agricultura e a defesa 
nacional. 

Como o Brasil ficou com pouco dinheiro, 
muitas áreas ficaram prejudicadas. 

https://auditoriacidada.org.br/wp-content/uploads/2022/02/1.-GASTO-COM-DIVIDA-PUBLICA-SEM-CONTRAPARTIDA-QUASE-DOBROU-DE-2019-A-2021-.pdf
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3)EDUCAÇÃO
A educação também teve perdas. 

O Brasil teve: 
• ações contra a educação;
• ações contra a Ciência e Tecnologia.

O Brasil tem poucas pessoas na escola. 
Quando tem poucas pessoas estudando, o país 

sofre com menos: 
· conhecimento;
· desenvolvimento social;
· pesquisa;
· desenvolvimento tecnológico;
· vagas de trabalho;
· geração de renda.

Saiba mais sobre a situação da educação no Brasil: 
O Brasil deu pouco dinheiro para melhorar: 
· universidades públicas;
· pesquisa e tecnologia;
· entre outros pontos.
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4) POLÍTICAS
Saiba mais sobre o impacto em algumas 

políticas: 
Em 2016, com a Emenda Constitucional nº 95 

(EC 95), o Governo Federal: 
• congelou os gastos da União;
• não pode gastar com despesas primárias por

20 anos; 
• enfraqueceu a Atenção Básica à Saúde (AB

ou APS). 
A Política Nacional de Assistência 

Farmacêutica teve dificuldades para: 
• ter remédios para a população;
• ter remédios para pessoas com doenças

crônicas. 
O Brasil não investiu na Política Nacional de 

Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde. 
A Política Nacional de Ciência, Tecnologia e 

Inovação ajuda: 
• o desenvolvimento do país;
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• a apresentação das necessidades da
população para o governo. 

A Política Nacional de Saúde Mental e a Rede 
de Atenção Psicossociais sofreram com ataque às 
conquistas da Reforma Psiquiátrica brasileira e Luta 
anti manicomial. 

Conheça algumas políticas que não foram 
realizadas: 

• A Política Nacional de Vigilância em Saúde;

• A Política Integral de Saúde da
População Negra; 

• A Política Nacional de Atenção Integral à
Saúde das Mulheres (PNAISM). 
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5) VACINA E DOENÇAS
O Programa Nacional de Imunizações (PNI) 

sempre foi conhecido no mundo. 

Algumas pesquisas mostram que o número de 
pessoas vacinadas no país diminuiu, principalmente 
as crianças e adolescentes. 

A população que não é vacinada pode pegar 
mais doenças. 

As pessoas com doenças raras, doenças 
crônicas e doenças endêmicas tiveram os 
tratamentos parados. 

Os pacientes com hanseníase e tuberculose 
tiveram discriminação no tratamento. 

O Brasil teve aumento dos pacientes 

com HIV-Aids. 
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SAIBA MAIS SOBRE SAÚDE: 

Sobre a saúde da mulher: 
A portaria MS nº 715/2022 que cria a Rede 

de Cuidados na Assistência Materno - Infantil: 
• limita a saúde da mulher com relação a

gravidez; 
• não garante o sigilo sorológico:
• exclui parceiras no parto de gestantes

lésbicas; 
• incentiva o parto cesáreo;
• utiliza a amamentação como método

contraceptivo; 
• não faz plano de parto.

Sobre Serviços de Atenção Psicossocial: 

A Portaria GM/MS nº 596, de 22/03/2022, 
e o Edital Nº 03 parou de investir em Serviços 
de Atenção Psicossocial. 
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6) AGENDA 2030 
O Brasil assumiu a Agenda 2030. 
A Agenda 2030 é: 
• um compromisso igual à Constituição do 

Brasil; 
• um plano de ação que envolve 193 países. 

Ela tem 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS). 

A Agenda quer acabar com a pobreza e 
oferecer vida digna a todas as pessoas. 

O Brasil não está com boas ações da Agenda 
2030. 

Saiba mais informações sobre a Agenda 2030: 
O Relatório Luz da Sociedade Civil mostra que 

o Brasil não atendeu a Agenda 2030 nos direitos: 
· sociais 
• ambientais 
· econômicos 
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7) USO DE ARMA DE FOGO
A flexibilização do uso de armas de fogo 

aumenta a violência. 

O uso da arma de fogo: 

· coloca as pessoas em risco;

· não protege;

· aumenta o número de pessoas para

atendimentos na atenção na saúde pública. 

Saiba mais sobre o uso de arma de fogo: 

Ferimentos com arma de fogo custam 

RS 190 milhões para o SUS.

8) ACESSO À INFORMAÇÃO
A população brasileira sofreu com falta de 

informações. 

As plataformas com as informações de dados 

ficaram: 

· bloqueadas

· com risco de perder dados
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9) TRABALHADOR E TRABALHADORAS 
O Governo Federal não deu atenção à saúde 

de trabalhadores e trabalhadoras. 

O Governo não deu atenção aos direitos dos 

trabalhadores e trabalhadoras. 

Saiba mais sobre as condições de 

trabalhadores e trabalhadoras da saúde: 

As pessoas que trabalham ficaram: 

· sem equipamentos de segurança; 

· sem aumento de salário; 

· sem aumento do vale alimentação. 

A reforma trabalhista tirou os direitos das 

pessoas que trabalham. 



..
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Sobre a saúde de trabalhadores e 
trabalhadoras na pandemia da Covid-19: 

Algumas informações do Boletim 
Epidemiológico Especial - Doença pelo Novo 
Coronavírus - Covid-19, período de 12 a 
18/06/2022, mostraram que: 

· 268 pacientes com Síndrome Respiratória
Aguda Grave estavam no hospital. 

· Eles eram profissionais da saúde.
· 54 pessoas morreram.
Depois de 2018, o Brasil tem:
· enfraquecido a democracia e a participação

do povo; 
· aumentado as desigualdades;
· perdido direitos.
O Brasil precisa:
·reconstruir a garantia dos Direitos.
· ter o SUS forte;
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· respeitar a democracia;
· ter instituições que funcionem com base na

constituição; 
· desenvolver a população.
O Brasil que queremos tem:
· justiça social;

· inclusão;
· democracia;
· liberdade;
· SUS forte.
O Brasil não quer:
· economia que exclui;
· destruição da natureza;
· destruição da vida;
· falta de saúde.
A 17ª CNS é uma forma de lutar pela

reconstrução do Brasil. 



26

EIXO 2 - O PAPEL DO CONTROLE SOCIAL E 
DOS MOVIMENTOS SOCIAIS PARA SALVAR VIDAS 

A pandemia da Covid-19 no Brasil 
A pandemia da Covid-19 mostrou: 

· a crise do capitalismo no mundo;

· a desigualdade social;

· as injustiças sociais.
No Brasil houve:
• falta de articulação intersetorial;

· falta de financiamento do SUS;

· enfraquecimento da Atenção Básica à Saúde;

· falta de testes para a população.

Muitas pessoas morreram.

Muitas pessoas poderiam não ter morrido.

As pessoas morreram porque o Governo

Federal: 

· deixou muitas pessoas ficarem doentes

(imunidade coletiva); 
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· deixou faltar vacina;

· ofereceu remédios ruins para o tratamento

da Covid-19. 

Algumas informações de destaque em relação 

à Covid-19: 

· 600 mil pessoas morreram de Covid-19 até

junho de 2022. 

· 400 mil pessoas poderiam não ter morrido de

Covid-19. 

· Muitas crianças ficaram sem os pais.

O Brasil teve uma Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI) da Covid-19. 

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da 

Covid-19 mostrou os interesses do Governo. 

O Brasil teve: 

· problemas nas notificações de infecção pela

Covid-19; 
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· agravamento da exclusão das populações
vulneráveis; 

· atraso na compra das vacinas;
· divulgação de falsas notícias;
· falta de campanhas sobre vacinação da

Covid-19; 
· Falta de campanhas sobre os cuidados para

não pegar a Covid-19. 

Entenda o papel das lideranças locais, dos 
movimentos sociais e do controle social para salvar 
vidas durante a pandemia 

Os conselhos de saúde, os movimentos 
comunitários, sociais, sindicais, trabalhadores da 
saúde, serviços importantes do SUS salvaram vidas. 

Desde março de 2020, o Conselho Nacional 
de Saúde (CNS) atuou mais forte. 

O CNS atuou com: 
· a população;
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· gestoras e gestores públicos;

· deputados;

· pessoas responsáveis pela tomada de
decisões emergenciais. 

O CNS falou com todas as pessoas de diversas 
formas. 

O CNS falou sobre os vários temas 
relacionados à pandemia, como: 

· ações para proteção social;

· campanha de Prevenção e Combate à Covid-
19· 

J 

· isolamento social e "lockdown";

· fila única para vagas nos hospitais;

· renda básica para salvar vidas;

· proteção ao trabalhador e à trabalhadora;

· defesa da equidade no enfrentamento à
pandemia; 

· combate aos medicamentos que não eram
bons para o tratamento da Covid-19; 
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· fortalecimento da Atenção Básica;
· fortalecimento da integração com a Vigilância

em Saúde para o enfrentamento da pandemia; 
· defesa da produção brasileira de vacinas, matéria

prima e medicamentos; 
· apoia a concessão de licença compulsória;
· defesa da vacinação contra a Covid-19 por toda

a população: 
· a descentralização dos pontos para tomar a

vacinas em todo o país; 
· a busca ativa de não vacinados;
· importância da exigência do certificado vacinal:
· defesa de uma política pública universal;
· acesso aos testes para diagnóstico da Covid-19;
· realização de uma campanha de comunicação

para a sociedade sobre a pandemia; 
· importância da vacinação, inclusive das crianças;
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· importância de fazer o teste da Covid;
· incentivo para o uso correto de máscaras,

lavagem das mãos e evitar aglomerações. 

O CNS fez um Comitê de Acompanhamento da 
Pandemia da Covid-19. 

O Comitê de Acompanhamento da Pandemia 
da Covid-19. teve um papel político e técnico. 

O Comitê apoiou: 
· comissões intersetoriais:
· câmaras técnicas:
· mesa diretora.
Em 2022, o CNS aprovou a transformação do

comitê em uma Câmara Técnica. 
A Câmara Técnica irá monitorar, detalhar e 

fiscalizar os assuntos relacionados às políticas de 
saúde de combate ao coronavírus. 

Os conselhos municipais e estaduais tiveram 
papel importante para enfrentar a pandemia e as 
fake news nos seus territórios. 
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Os conselhos municipais e estaduais: 
· participaram de Centros de Operações de

Emergências em Saúde Pública (COE): 
· contribuíram para as decisões;
· participaram de Grupos de Ação sobre a

Covid-19; 
· discutiram ações para enfrentar a fome;
· discutiram a organização da vacinação nos

municípios. 
O Conselho Nacional de Saúde (CNS) queria 

ter evidências científicas sobre a saúde da 
população brasileira, na pandemia da Covid-19. 

O CNS se reuniu com várias organizações de 
diferentes áreas. 

Esse grupo fez muitas ações para gerar 
conhecimento sobre a Covid-19. 

Esse grupo quer ter conhecimento e cobrar o 
Governo. 

O Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias 
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Municipais de Saúde (Conasems) divulgaram 
informações sobre a pandemia. 

Eles lutaram pela vacina contra a Covid-19. 

A vacina foi aprovada pela ANVISA. 

CNS, Conass, Conasems e OPAS/OMS se uniram 
para fazer uma grande campanha sobre a vacinação. 

O objetivo da campanha de vacinação é 
informar a população brasileira sobre a importância 
da vacina e aumentar o número de pessoas 
vacinadas. 

Viva os Trabalhadores e as Trabalhadoras! 

As trabalhadoras e os trabalhadores da saúde 
sofreram muito durante a pandemia. 

As trabalhadoras e trabalhadores da saúde são 
médicos e médicas, enfermeiras e enfermeiros, entre 
outros. 

Eles trabalharam muito para atender a 
população. 

Eles lutaram também pelos seus direitos. 
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EIXO 3 - GARANTIR DIREITOS E DEFENDER
O SUS. A VIDA E A DEMOCRACIA 

SUS como expressão do direito humano à saúde 
A saúde é um direito humano que está na 

Constituição Brasileira. 
A saúde faz parte da Seguridade Social. 
A saúde é cuidada pelo SUS. 
O SUS é uma realização do direito humano à 

saúde. 

A Participação social para a transformação. Controle 
Social como pilar estruturante do SUS 

O artigo 198 da Constituição mostra a 
importância da sociedade participativa. 

A participação da sociedade é uma orientação 
que faz parte do SUS. 

A participação da sociedade no SUS acontece 
por: 
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· locais que tenham vários representantes da

sociedade; 

· nos conselhos e conferências de saúde.

A participação da sociedade é uma ideia da

redemocratização e da mobilização no Movimento 

Sanitário. 

A redemocratização e a mobilização no 

Movimento Sanitário aconteceu quando acabou a 

ditadura. 

Os direitos da população foram conquistados 

com muita participação da sociedade. 

O controle social e o SUS caminham juntos. 

Eles têm o objetivo de garantir o acesso aos 

serviços de saúde. 

A participação social precisa acontecer 

sempre. 
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Organização e financiamento do SUS para garantir 
seus princípios e diretrizes no cotidiano das pessoas 

O Brasil é o único país do mundo que tem um 
sistema nacional de saúde. 

O sistema nacional de saúde é o SUS. 
O SUS oferece saúde para todas as pessoas. 
O Brasil tem grandes desigualdades e o SUS 

precisa passar por esse desafio. 
O SUS precisa ser organizado. 

O SUS precisa de: 
· Universalidade: saúde é direito de todas as 

pessoas; 
· Equidade: respeito às diferenças e 

necessidades das pessoas; 
· Integralidade: as pessoas têm cultura, fazem 

parte de uma cidade, de uma família; 
· Descentralização: o Governo federal, estadual 
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e municipal juntos organizam o atendimento do SUS; 
· Regionalização: forma de organizar o SUS em 

cada região do Brasil. Ao regionalizar, o SUS precisa: 
· conhecer as regiões 
· conhecer a cultura 
· conhecer as necessidades da população 
· Hierarquia: organizar o SUS. Por exemplo: 
· A UBS é o primeiro lugar para o atendimento 

do paciente. 
· Controle e Participação Social: o povo precisa 

participar das decisões do SUS. 
Para o SUS fazer a sua parte é preciso acabar 

com a Emenda Constitucional nº 95 (EC95): 
A Emenda Constitucional nº95 (EC95): 
· precisa ser cancelada; 
· impede o financiamento do SUS; 
· impede o fortalecimento do SUS. 
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O SUS apresentou avanços e atrasos 

Os avanços e atrasos do SUS aconteceram 

pelas mudanças sociais, culturais, políticas e 

econômicas. 

A saúde é ameaçada pelas leis da economia, 

do direito humano à vida e ao desenvolvimento. 

O lucro não pode estar acima da política social 

e da vida. 

O SUS não pode ser vendido para empresas ou 

passado para organizações sociais. 

O SUS precisa de sustentabilidade, acesso para 

todas as pessoas e do licenciamento compulsório. 

O SUS precisa: 

· ter Atenção Básica (AB) forte; 

· ter presença dos Agentes Comunitários de 

Endemias (ACE); 

· ter a presença dos Agentes Comunitários de 

Saúde (ACS); 



39 

· ter outros profissionais de saúde; 
· articular com à Vigilância em Saúde; 
· articular Educação Popular em Saúde; 
· ter políticas voltadas para as demandas dos 

territórios e das populações; 
· retomar o Programa Nacional de Imunização. 

A importância da comunicação em saúde e o 
direito à informação para a ação 

A 1 ª Conferência Nacional Livre de 
Comunicação em Saúde (1 ªCNLCS) aconteceu entre 
os dias 18 a 20 de abril de 2017. 

A conferência teve o objetivo de: 
· discutir a democratização do acesso às 

informações sobre saúde; 
· exercício do controle social. 
A população tem direitos à informação e à 

comunicação em saúde. 



POLÍTICA NAC IONAL 

DE INFORMAÇÃO 
E INFORMÁTICA 
EM SAÚDE 

Brasília - D F  
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A informação e a comunicação sobre a saúde são 

importantes para o: 

· direito à saúde;

· exercício da democracia;

· e da cidadania.

Na 16ª CNS mostrou a necessidade de

atualizar a Política Nacional de Informação e 

Informática em Saúde (PNIIS). 

A Política Nacional de Informação e 

Informática em Saúde (PNIIS) foi revisada após a 

Portaria nº 1.768, de 30 de julho de 2021. 

A PNIIS é importante para: 

· a divulgação do conhecimento;

· o acesso à informação;

· a gestão;

· a organização da atenção básica;

· controle social.

A PNIIS garante a integridade e transparência.



it 
ti 
it 
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Dados contabilizados nos últimos anos 
demonstram os grandes números do SUS 

O SUS contribuiu para o aumento do tempo 

de vida das pessoas. 

· Em 1988, as pessoas viviam até 70 anos; 

· Em 2019, as pessoas viviam até 77 anos. 

Dados sobre a importância do SUS para os 

brasileiros e as brasileiras: 

· Sete em cada dez brasileiros e brasileiras, 

ou mais de 150 milhões de pessoas, dependem 

o SUS (Sistema Único de Saúde) para tratamento; 

· 71,5% dos brasileiros e brasileiras não têm 

plano de saúde. 



Mais de 100 milhões 
de pessoas não estão 

no Programa 
Saúde da Família 

112 milhões 
de pessoas estão 

no Programa 
Saúde da Família 
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Dados sobre os atendimentos: 
· Mais de 4,1 bilhões de tratamentos 

ambulatoriais ao ano. 

· Mais de 1,4 bilhão de consultas médicas ao 
ano. 

· Mais de 11,5 milhões de internações ao ano. 

Todos os anos o SUS atende: 

· 112 milhões de pessoas no Programa Saúde 

da Família; 
· 619 milhões de mulheres; 
· Mais de 150 milhões de pessoas pelo Serviço 

de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU; 
· Mais de 250 mil agentes comunitários de 

saúde. 

Todos os anos o SUS realiza: 
· 2, 7 milhões de partos realizados pelo Sistema 

Único de Saúde; 
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· Mais de 27 mil transplantes. 
O Programa Nacional de Imunizações do Brasil 

é um dos maiores do mundo. 
Ele oferece 48 diferentes imunobiológicos 

para a população. 
Os imunobiológicos são vacinas, 

imunobiológicos especiais, soro e imunoglobulina 
Os imunobiológicos são para crianças, 

adolescentes, adultos, pessoas idosas, gestantes e 
povos indígenas. 

Durante a vida,cada pessoa precisa de 20 
vacinas para proteção. 

As vacinas começam com os recém-nascidos. 
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EIXO 4 - AMANHÃ SERÁ OUTRO DIA 
PARA TODAS AS PESSOAS 

Nós estamos fazendo um novo amanhã. 

A 17ª Conferência Nacional de Saúde mostra 

os desafios e caminhos para a saúde e para as 

políticas públicas nos próximos quatro anos. 

O que o Estado precisa fazer: 

· O Estado tem a responsabilidade de fazer 

políticas públicas para diversas áreas: 

· qualidade de vida social; 

· cultural; 

· educação; 

· econômica; 

· sanitária; 

· civil. 

· O Estado tem a responsabilidade de: 

· fazer política para todas as pessoas; 
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· garantir justiça a toda a população; 

· acolher as diferenças. 

· Estado tem que ter ética para a 

liberdade e a democracia. 

· Estado não pode ser fascista ou 

negacionista. 

· Estado fascista ou negacionista mata 

muitas pessoas. 

· Estado fascista ou negacionista não 

tem democracia. 

Todos precisam: 

· fortalecer a democracia participativa. 

· A democracia participativa é a luta do 

povo por democracia. 

· lutar contra a desigualdade social: 

· Todas as pessoas precisam de comida 

em casa 
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· combater concentração de renda 
gerada pela exploração do trabalho; 

· romper as injustiças; 
· combater o racismo, o capacitismo, o 

machismo, a LGBTfobia, a falta de valor à vida de 
pessoas e grupos sociais; 

· defender a importância da alimentação 
no país e o papel da agricultura familiar na 
segurança alimentar. 

· Nós precisamos garantir as conquistas do 
povo brasileiro. 

· Para garantir as conquistas é preciso 
ter participação da sociedade em diferentes lugares. 

· Nós precisamos entender sobre o sistema de 
saúde no Brasil. 

· O sistema de saúde no Brasil precisa: 
· atender todos os brasileiros e 

brasileiras; 
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· ser gratuito; 

· ser administrado pelo Estado; 

· proteger e recuperar a saúde. 

· O SUS não pode ser privatizado. 
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OUTROS PONTOS IMPORTANTES: 

· A Emenda Constitucional nº 95 precisa ser 

encerrada. 

· O Estado precisa investir mais dinheiro 

para a área da saúde. 

· O SUS precisa valorizar trabalhadores e 

trabalhadoras de saúde da seguinte forma: 

· pagar melhor os salários; 

· ter empregos protegidos; 

· ter carga horária de trabalho dignos; 

· ter ambientes de trabalho dignos, 

saudáveis e seguros; 

· ter investimento na carreira do SUS; 

· ter equipe multiprofissional e 

interdisciplinar; 

· ter formação continuada; 

· ter especialização e na formação em 
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saúde, em serviço e comunidade; 

· garantir o vínculo entre a população, as 

equipes de saúde e o SUS; 

· ter vigilância em saúde; 

· criar a Política Nacional de Saúde do 

Trabalhador e da Trabalhadora SUS; 

· ampliar as profissões da área saúde. 

As universidades e instituições de ensino 

precisam fazer parte do SUS e garantir 

aprendizagem e prática. 

· O Estado deve retomar o financiamento da 

Ciência e Tecnologia, investindo em pesquisas. 

· O Brasil precisa ter faculdades e escolas 

técnicas com foco em Ciência e Tecnologia. 

· O Brasil precisa ter escolas de saúde pública 

para cursos. 



50 

· As escolas de saúde pública precisam: 
· ter uma coordenação para avaliar e 

monitorar as ações. 
· identificar as necessidades do SUS. 

· A defesa da Atenção Básica no SUS. 
· A Atenção Básica é importante para: 

· o acesso aos atendimentos para 
todas as pessoas; 

· o acesso à prevenção e resolução 
de problemas de saúde. 

· Ter ações de prevenção para: 
· ter uma vigilância em saúde para 

prevenção de doenças; 
· ter a vigilância em saúde alinhada com 

a Política de Ciência e Tecnologia; 
· fortalecer o Programa Saúde da Família 

para prevenir doenças; 
· ter o Programa Saúde da Família em 
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todos os municípios; 

· ter o financiamento da atenção básica 
de acordo com as características dos territórios; 

· retomar o financiamento de base 
universal para a atenção básica; 

· ter rapidez e autonomia na inclusão e 
compra de tecnologias de saúde; 

· a organização dos serviços e redes e a 
incorporação de tecnologias devem atender às 
necessidades da população. 

· O SUS precisa de investimento e 
desenvolvimento para: 

· atender às necessidades do povo; 

· produzir vacinas; 

· desenvolver medicamentos; 

· gerar empregos; 

· gerar desenvolvimento econômico. 
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Um Brasil que reconhece: 

· a democracia participativa; 

· o processo eleitoral democrático; 

· a institucionalidade democrática; 

· a participação social. 

A 17ª Conferência Nacional de Saúde elabora 

as orientações sobre a saúde no Brasil. 

A 17ª Conferência Nacional de Saúde convida 

a população para defender a saúde como um direito 

para todas as pessoas. 

' . \ ' . ' •  
1711 CONFERÊNCIA 

NACIONAL DE SAÚDE 

Conselho Nacional 
SUS + Ns de Saúde U N I Ã O  E R E C O N S T R U ÇÃO 



PALAVRAS EXPLICADAS 

Este arquivo conta com uma lista 

de palavras e termos que precisaram 

ser explicados durante o documento. 

Muitos termos irão aparecer várias vezes no texto. 

Os termos e palavras foram validados 

por uma pessoa com deficiência intelectual. 



1) Validadores 
Validadores são pessoas com deficiência que 

avaliam o texto. 
Eles avaliam a acessibilidade do texto ♦'HUül 

2) Sistema Único de Saúde 

SUS. 
O Sistema Único de Saúde é conhecido como 

O SUS: 
· é ligado ao Governo Federal; 
· é uma política de Estado; 
· é gratuito; 
· oferece atendimento de saúde para todas as 

pessoas. 
O Governo Federal em parceria com os estados ♦'HUül 

e municípios praticam o direito à saúde para as 
pessoas. 
3) Mobilizar 

Mobilizar é unir pessoas para o mesmo objetivo. ♦'HUül 54 



4) Democratização do Estado
Democratização do Estado é tornar o Brasil 

com direitos iguais para todas as pessoas. ♦ .. ..,,,�,ii11111(�1;1• 
5) Seguridade Social

A Seguridade Social é ter o direito à Saúde, à 
Assistência Social e à Previdência (aposentadoria) ♦'HUhl
para as pessoas. 
6) Caráter público

SUS. 
Caráter público é não privatizar os serviços do 

Privatizar é não vender o SUS para empresas. 
Caráter público é ter: 
· participação social;
· profissionais concursados;
· plano de carreira.
Caráter público não terceiriza os serviços.

7) Atenção Básica
Atenção Básica são os atendimentos que 

acontecem no Postos de Saúde e Unidades Básicas. ♦'HUül 55



8) Equidade 
Equidade é um direito para todas as pessoas, 

respeitando as diferenças e necessidades. ♦'t•iUüi 
9) Universalidade 

Universalidade é fazer com que todas as pessoas 
sejam atendidas pelo SUS. ♦'HVi;i 
10) Integralidade 

O SUS precisa ouvir e conhecer os cidadãos. ♦'t•ist\i 
11) Democracia 

Democracia é participar das decisões do país. 
Assista ao vídeo "O que é democracia?" no YouTube 
da Escola da Câmara. ♦'HUI;• 
12) Qualidade de vida 

Qualidade de vida é se sentir bem em relação ♦'HUi;• 
a sua vida. 
13) Liberdade de expressão 

Liberdade de expressão é o direito de dar opiniões e ideias. ♦'HHüi 
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https://www.youtube.com/watch?v=1sT7ZCkxolw


14) Autoritário
Autoritário é uma pessoa que dá a sua opinião 

e não ouve a opinião das outras pessoas. ♦'HVlil
15) Capitalismo 

Capitalismo é o sistema econômico que visa o 
máximo de lucro. ♦'HUlil

O sistema econômico está relacionado ao 
consumo de produtos e serviços. ♦'MiM;I
16) Ecossistema 

Ecossistema é o nome dado a um conjunto de 
comunidades que vivem em um local. 

As comunidades interagem entre elas e com o 
meio ambiente. ♦'t•iVlil
17) Grupos minorizados 

Grupos minorizados são a população excluída 
da sociedade. ♦'HUlil
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18) LGBTI+

Cada letra significa o seguinte: 

L - Lésbicas (mulheres que se relacionam 

com mulheres) 

G - Gays (homens que se relacionam 

com homens) 

B - Bissexuais (pessoas que se relacionam, 

com ambos os gêneros - homens e mulheres) 

T - Transexuais e Travestis (pessoas que 

não se identificam com seu sexo biológico) 

1 - lntersexo (pessoas com características 

biológicas dos dois sexos) 

58



19) Pessoas em situação de rua 

Pessoas em situação de rua são pessoas que 

vivem em pobreza extrema e que não moram em 

casas. 

Muitas pessoas moram na rua ou em abrigos. ♦'HUlil 
20) Pobreza extrema 

Pobreza extrema é quando a pessoa é muito 

pobre. 

A pessoa que vive com menos de RS 10,80 

por dia. ♦'HUlil 
21) Fome 

Fome é quando sentimos vontade de comer. ♦'HUlil 
22) Insegurança alimentar 

Insegurança alimentar é quando a pessoa ou a 

família não tem alimentos saudáveis para fazer as 

refeições do dia. ♦'t•iUlii 
23) Desigualdade social 

Desigualdade social é a diferença entre as 

classes sociais. ♦'H Sl\l 59 



As classes sociais têm pontos diferentes, como 
econômicos, educacionais e culturais. 
24) Desenvolvimento social

Desenvolvimento social é o processo de �...-i.....-..-�1H Vlil
melhora da qualidade de vida de uma sociedade. 
25) Desenvolvimento tecnológico

Desenvolvimento tecnológico é um processo 
que cria novos conhecimentos na tecnologia. 

Desenvolvimento tecnológico pode trazer ♦ 
• �:11:•1 i:i:\:I novos produtos e serviços. ,. 

Alguns exemplos: um melhor celular, melhor 
site, um melhor aplicativo. 
26) Geração de renda

Geração de renda são ações que ajudam as 
pessoas a receberem dinheiro. ♦'HVlil 
2 7) Emenda Constitucional 

Emenda Constitucional é fazer uma mudança � .. ....illll!IP•

em uma parte da Constituição Brasileira. �'Hii\l 
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A Emenda Constitucional pode mudar 
uma lei. 
28) Congelar os gastos

Congelar os gastos é impedir os gastos do ♦'HUi;•
Governo Federal 
29) Atenção Básica à Saúde

Atenção Básica à Saúde são os atendimentos ♦'HUi;i
do posto de saúde ou UBS (Unidade Básica de Saúde). 
30) Despesas Primárias

Assista ao vídeo para saber o que são as ♦'Hii\l
despesas primárias: https:Ucutt.ly/M8fm25X 
31) Programa Nacional de Imunizações

O PNI define quais vacinas devemos tomar e a � �·,·1,q;•distribuição de vacinas para a população do país. 
32) Sigilo sorológico

Sigilo sorológico é a proibição de divulgar ♦PP,!1111�• 
'HUül informações das pessoas que têm H IV/aids, 

hanseníase, tuberculose e hepatites. 
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33) Parto cesáreo 
Parto cesáreo é a forma de nascimento de 

bebês por meio de cirurgia. 
34) Direitos sociais 

Os direitos sociais são aqueles que buscam 
proteger os direitos dos cidadãos e cidadãs. 
35) Direitos econômicos 

Direitos econômicos são regras jurídicas que ♦'HUlil 
organizam a produção e a circulação de produtos e 
serviços. 

Os direitos econômicos têm o objetivo de 
desenvolver a economia de um país. 

As leis são exemplos de regras jurídicas. 
36) Plataformas 

Plataformas são sites que guardam ♦1HUlil 
informações importantes. 
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37) Justiça social
A justiça social busca a igualdade de 

oportunidades. 
A justiça social quer que todas as pessoas ♦'HVül

tenham acesso a direitos (comida, casa, saúde e 
educação, por exemplo). 
38) Controle social

Controle social é a participação da sociedade 
na administração pública. ♦ ... "",,-.i,j5 ... , .. \j•

O controle social tem o objetivo de 
acompanhar e fiscalizar as ações do Governo. 
39) Movimentos sociais

Movimentos sociais são ações e grupos 
organizados que representam causas. 

O objetivo dos movimentos sociais é fazer 
alguma mudança social. 
40) Injustiça social

Injustiça social é quando pessoas iguais 
recebem tratamento diferente. 63



41) Articulação intersetorial 
Articulação intersetorial é a união de diferentes ♦'l•!Ui;i 

setores da sociedade com o mesmo objetivo. 

42) Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da 
Covid-19 

A Comissão Parlamentar de Inquérito é um 
grupo de senadores e deputados federais para ♦,;.i Ui;• 
fiscalizar os problemas da Covid-19. 

A Comissão Parlamentar de Inquérito é 
conhecida como CPI. 

43) Notificações 
Notificações são registros oficiais. 

Quando você notifica, você avisa algo. 

Por exemplo: avisar no Posto de Saúde que 
está com a Covid-19. 

44) População vulnerável 
A população vulnerável foi a parte da ♦'HUül 

população que mais sofreu com a pandemia. 
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A população vulnerável é formada por: 
· pessoas com deficiência; 
· população negra; 
· população em situação de rua; 

♦'HUhl 

· população do campo, das águas, das florestas, 
ribeirinhas, quilombolas e povos ciganos; 

· povos indígenas. 
45) Renda básica 

A renda básica é a transferência de dinheiro ♦�l!IIIPIP� 
~ A 

- 'HSi\l para toda a populaçao todo mes. 
Por exemplo: Bolsa família, Auxilio Brasil. 

46) Concessão de licença compulsória 
Concessão de licença compulsória é uma 

autorização dada pelo governo. 
É uma autorização para que uma invenção 

patenteada possa ser usada em determinado país. 
Exemplo: a vacina para Covid-19. 

♦'HUhl 
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4 7) Descentralização 
Descentralização é quando os governos federal, 

estadual e municipal organizam o atendimento do 
sus. 
48) Busca ativa

Busca ativa é ir até as pessoas. 
Exemplo: profissional de saúde procurar as 

pessoas que não foram vacinadas. 
49) Certificado Vacinal

Certificado vacinal é um documento que mostra 
as vacinas que a pessoa tomou. ♦1HUül 

Certificado vacinal é conhecido como 
carteirinha de vacinação. 
50) Política pública universal

Política pública universal é uma política pública ♦1HUül
para todas as pessoas 
51) Comissões intersetoriais

As comissões intersetoriais têm como objetivo ♦'f'jfrj;j
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apoiar o Conselho Nacional de Saúde. 
As comissões intersetoriais criam 

estratégias e controlam a aplicação 
de políticas públicas de saúde. 
52) Câmaras Técnicas 

As Câmaras Técnicas são grupos 
de pessoas que discutem sobre temas. 

As Câmaras Técnicas tem como objetivo 
construir políticas públicas. 
53) Mesa diretora: 

Mesa diretora é quem organiza as ações 
no Conselho Nacional de Saúde. O presidente 
do CNS é da Mesa Diretora. 
54) Fake news 

Fake news são notícias falsas. 
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55) Centros de Operações de Emergências em Saúde
Pública

Os Centros de Operações de Emergências em 
Saúde Pública são responsáveis pela coordenação 
das ações para as emergências em saúde pública. 
56) Evidências científicas

Evidências científicas são resultados 
apresentados por pesquisas. �'Hid;• 

As pesquisas são feitas por profissionais 
especializados 
5 7) Redemocratização 

A redemocratização é quando o Brasil passou a 
ter democracia após 20 anos de ditadura. 
58) Mobilização no Movimento Sanitário

O movimento da Reforma Sanitária nasceu da 
luta contra a ditadura no início da década de 1970. 

A Reforma Sanitária é o nome usado para o 
conjunto de ideias, mudanças e transformações 
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necessárias na área da saúde. 
59) Financiamento ♦ .. .,,,,1!1111, j 5�1-111!11;1• 

Financiamento é ajuda com dinheiro. 
60) Sustentabilidade 

Sustentabilidade é a saúde do planeta. ♦'HVhl 
61) Licenciamento compulsório 

Licenciamento compulsório é quando o 
governo autoriza o uso de produtos feitos por 
outras pessoas. 

Por exemplo: o governo autoriza a produção ♦'HSi\l 
da vacina sem a autorização da pessoa que criou a 
vacina. 
62) Tratamento ambulatorial 

O tratamento ambulatorial é o atendimento de 
pessoas que precisam de consulta de um médico e 
médica, enfermeiro e enfermeira, psicólogo e 
psicóloga. 
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63) Transplante 
Transplante é a ação de tirar um órgão ou 

tecido do corpo de uma pessoa e colocar em outra 
pessoa. 
64) lmunoglobulina 

As imunoglobulinas (anticorpos) são proteínas 
importantes para o sangue das pessoas. 
As imunoglobulinas (anticorpos) realizam uma grande 
variedade de ações no sangue. 
65) Negacionista 

Negacionista é uma atitude de não aceitar uma 
verdade. 

Por exemplo: que a vacina da Covid-19 não 
salva vidas. 
66) Fascista 

Fascista é uma pessoa que concorda com um 
regime político chamado fascismo. ♦1,•iUüi 

Este regime político é ditatorial, autoritário e 
violento. 
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16ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE ♦'Hfri;j 

Relatório Final da 16ª Conferência Nacional de Saúde - https://cutt.ly/08fKtAW 

SEGURIDADE SOCIAL 
Conforme o caput do art. 194 da Constituição Brasileira de 1988, 
a Seguridade Social engloba o tripé: saúde, assistência social 
e previdência social - https://cutt.ly/s8fLHv4 

INSEGURANÇA ALIMENTAR ♦'Hid;• 
Segundo dados da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança 
Alimentar (Penssan) no fim de 2020, a insegurança alimentar grave afetava 9% 
da população, ou seja, 19 milhões de pessoas. No fim de 2021, 19,1 milhões 
de brasileiros/as conviviam com a fome. Em 2022, são 33,1 milhões de pessoas sem 
ter o que comer (insegurança alimentar grave). A continuidade do desmonte de 
políticas públicas iniciado em 2016, a piora na crise econômica, o aumento das 
desigualdades sociais e o segundo ano da pandemia da Covid-19 mantiveram mais 
da metade (58,7%) - 125,2 milhões da população brasileira com algum grau de 
insegurança alimentar (leve, moderada, grave), nos mais variados níveis de gravidade. 
Conforme dados da pesquisa divulgada em: https://cutt.ly/Z8fZx3g 
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SITUAÇÃO DAS MULHERES NO BRASIL ♦1l•jfrj;j 
Vale aqui uma consideração importante sobre o impacto dos desmontes 

sobre as mulheres: 

Além de penalizar os mais pobres, a escolha da condução política é asfixiar ainda mais as mulheres. 
Grande contingente de mulheres chefes de família que perderam seus empregos, suas casas e que 
hoje não sabem como dar de comer para suas crianças. Toda vez que o país, o mundo, ou uma 
sociedade, estão passando por alguma dificuldade, as primeiras a serem afetadas são as mulheres, 
apesar de serem elas a carregar a sociedade. A política econômica também se presta à violência 
de gênero, que transborda das falas e comportamentos de autoridades públicas e fica evidente 
nas consequências da configuração das políticas. Mais uma vez, a violência e a política econômica 
como duas faces da mesma moeda. 

DESIGUALDADE SOCIAL ♦'HUI;• 
"Lucrar com a dor": Oxfam lança relatório sobre riqueza acumulada na pandemia. 

De acordo com dados da Forbes, desde 2020 existem mais 5 73 multimilionários, perfazendo 
atualmente um total de 2.668. Se em 2000 a sua riqueza correspondia a 4,4% do PIB global, 
agora representa 13,9%. Os 10 homens mais ricos detêm uma riqueza maior do que os 40% 
da população mundial mais pobre e os 20 mais ricos totalizam uma fortuna maior do que 
o PIB de uma das regiões da África. 
A Oxfam Brasil é uma organização da sociedade civil brasileira, sem fins lucrativos e 

independente, criada em 2014 para a construção de um Brasil com mais justiça e menos 

desigualdades. Conforme dados publicados em: https://cutt.ly/b8f3plh 73 

https://cutt.ly/b8f3pLh


EDUCAÇÃO ♦'MUül 
Cortes drásticos dos recursos de manutenção e investimento 
nas universidades públicas; 
Redução significativa dos recursos destinados à pesquisa 
e ao desenvolvimento tecnológico; 
Perseguição à servidores e servidoras públicos; 
Combate à democratização do acesso e da permanência de estudantes 
com diversidades raciais, étnicas, territoriais e econômicas; 
Destruição da autonomia das universidades com ações de intervenção, esses ataques. 

ORÇAMENTO PÚBLICO 
https:Upiaui.folha.uol.com.br/materia/farra-ilim itada/ ♦'M 5 O il 
POLÍTICAS 
Portaria nº 2.436, de 21/09/2017, que aprovou a Política Nacional de Atenção Básica 
(PNAB) segmentando o cuidado, reconfigurando as Equipes de Saúde da Família 
e colocando ênfase nas ações curativas; 
Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019, que institui o Programa Previne Brasil 
e que estabelece novo modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária 
à Saúde no âmbito do SUS; ♦'MHül 
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Resolução nº 95/2019 do Conselho do Programa de Parceria de I nvestimentos (PPI), 

que opina e incentiva o fomento privado à Atenção Primária à Saúde 

Decreto nº 10.283/2020, que institui a ADAPS. 
Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde (Adaps), serviço social autônomo

de natureza jurídica de direito privado que foi autorizada pelo Executivo Federal a receber 

recursos públicos para executar políticas de desenvolvimento na Atenção Primária à Saúde. 

VACINAS E DOENÇAS 
Doenças raras: falta de remédios no SUS provoca espera angustiante ♦'HHül
https://cutt.ly /E8gxl4i 

Menores de 12 anos 'pagaram com vida' por atraso nas vacinas, diz epidemiologista 

https://cutt.ly /z8gx9Rs 

SAÚDE DA MULHER 
In iciativas de desmonte da PNAISM ♦'t•jfij;j 
Portaria MS nº 715/2022 que cria a Rede de Cuidados na Assistência 

Materno-Infantil (RAMI), reduzindo a mulher ao seu período reprodutivo; 

6ª edição da Caderneta da Gestante que fere as leis 12.984/2014 e 14.289/2022, 

especialmente quanto ao sigilo sorológico de gestantes e puérperas expostas ao H IV; 

exclui as parceiras no acompanhamento do parto das mulheres lésbicas; incentiva 

a episiotomia e a manobra de Kristeller, incentiva o parto cesáreo e a uti lização 7 5
de amamentação como método contraceptivo, além de não prever um plano de parto. 

https://cutt.ly/E8gxL4i
https://cutt.ly/z8gx9Rs


SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 
A Portaria GM/MS nº 596, de 22/03/2022 e o Edital Nº 03 que promovem ♦'HSl\l
o desfinanciamento dos Serviços de Atenção Psicossociat em afronta a Lei
Nº 10.216/2001, que trata da proteção e dos direitos das pessoas em sofrimento 
psíquico e do redirecionamento do modelo assistencial em saúde mental. 

AGENDA 2O3O 
A quinta edição do Relatório Luz da Sociedade Civil sobre a Agenda 2030 revela que, 
no Brasil, "a destruição de direitos sociais, ambientais e econômicos, além de direitos 
civis e políticos, arduamente construídos nas últimas décadas, fica patente nas 
92 metas (54,4%) em retrocesso; 27 (16%) estagnadas; 21 (12,4%) ameaçadas; 
13 (7,7%) em progresso insuficiente; e 15 (8,9%) que não dispõem de informação". 
Ainda, de acordo com o documento, no ano de 2021 "não há uma meta sequer 
com avanço satisfatório". Disponível em: https://cutt.ly/k8gvoDB ♦'HUül
USO DE ARMA DE FOGO 
Ferimentos com armas de fogo custam RS 190 milhões ao SUS em 4 anos. 
"Nos últimos 4 anos, com normas menos rígidas para o acesso a armamentos 
em vigor, o Sistema Único de Saúde (SUS) gastou R$191,33 milhões 
com atendimentos de pessoas baleadas, segundo levantamento 
feito pelo Ministério da Saúde. ♦'HUül 76

https://cutt.ly/k8gvoDB


Os custos incluem R$190,59 milhões com 92.668 internações entre 2015 e 2018 

e RS 7 42,32 mil com 16.325 atendimentos ambulatoriais no mesmo período. 

Uma mesma pessoa pode ter sido atendida mais de uma vez". 

http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/ 45316 

ACESSO À INFORMAÇÃO 
Conforme o Boletim Epidemiológico Especial - Doença pelo Novo Coronavírus 

- Covid19, semana epidemiológica 24, período de 12 a 18/06/2022, dos 268 casos

notificados de SRAG hospitalizados em profissionais de saúde, 54 (20,1 % ) evoluíram

para óbito, a maioria (46; 85,2%) por covid-19. Dos óbitos por SRAG confirmados

por covid-19, as categorias profissionais que se destacaram foram a dos técnicos

ou auxiliares de enfermagem (11 registros; 23,9%), odontologista (10 registros;

21,7%), farmacêutico (3 registros; 6,52%) e cuidador de idosos e atendente de

farmácia (4 registros; 8,7%) até a semana epidemiológica 24. Entre os óbitos de SRAG

por covid-19 em profissionais de saúde, 23 (50,0%) são indivíduos do sexo feminino.

https://cutt.ly /C8gbws5 
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TRABALHADORES E TRABALHADORAS 
Por longos meses, sequer Equipamentos para a Proteção Individual (EPl 's) 

tinham disponíveis para uso para as trabalhadoras e trabalhadores. 

O reajuste salarial ou mesmo de vale alimentação foram banidos por previsões

na Lei complementar nº 1 7  3 e mesmo na Lei Orçamentária, em nome da 

economia. 

A (contra)reforma trabalhista, que, na contramão do que se espera do poder 

executivo e legislativo em respeito aos que promovem a saúde, flexibilizou 

direitos e esvaziou os sindicatos, retirando suas arrecadações financeiras, o 

cenário é desolador e assustador. 

A aceleração da revisão das normas regulamentadoras de segurança e saúde 

no trabalho, retiram, ainda mais, direitos e cuidados à classe trabalhadora.

Extinção da Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS (Decreto nº

9759/2019). 

A PEC nº 32/2020 (Reforma Administrativa), de autoria do poder executivo, 

incentiva a agenda privatista com a ampliação indiscriminada das

terceirizações, contratações temporárias e de pessoas jurídicas 

ameaçando o caráter republicano dos serviços públicos no Brasil. 78 



A Enfermagem, por exemplo, acumulou força social e política e obteve a 

tramitação e aprovação do projeto de lei nº 2.564/2020, em 05/05/2022 e da PEC nº

11/2022, em 13/07/2022 que definem piso salarial nacional para a categoria. 

PANDEMIA DA COVID-19 
Brasil de Fato: https://cutt.ly/zBgmKNw 

Rede Brasil Atual: https://cutt.ly/f8gmXHj 

Jornal da USP: https://cutt.ly/OBgmMkx 

Fota. Fkk, ôNU M�n: Bnual 

M U LH E R ES NEGRAS E COVI D-19 

At.é l3de oututxo de 2020, toramconr1,madosS.1l3628 da 1nfocç6o pela COV'I0-'19 A c .nse  d11 paridcmt.11 

cais.os oKvmu1� de COVIO·'l9 ct 1$0.998 mortes no Kentua des,g\,.laldi,dc,. do gênitfo • r.aça. em lod.as 

Brasll' Entre os casos kientd1caclos, a COVID-l9 se as dimensões da VKla soaal Cons.Jderando tsso, a 

most,-a mai1s mortal onuit � neg1,1s !pretas e resposta, 1mecháta • os pl,', r'IOS de rec:upe,-.çk ,1 

patCli!$, s.eg:ul"ldo c:1n,:,gor 1a:s uul ti.adas pelo 18CE. e med10 "' 1ongo praZ05 �m 1nclu1r  u,nlO a col,:;ta 

PE!k> �emil Umco de Saude]. Os dados d1s1:xmivets • .iinal1Se de dado!i desagregados por raça/cm, 

lr"l(hC,Hfl QIA ,ws 11ftodosc:c,,ndOntK oon,põ,tm li QUt\lO COl'ltérr\plor M t"14COS�ltd0$ 11t$p«1fte,1JS. da 

malOf pane da força de trabalho empobrecida dO popuiaçao negra. A adoção de medidas; preventrJa�;J . 

8ri1S1I, tém menos a<:@,'"..so a saneamento adequado deve consldefa, as conchçóes de \lldiJ desse grupo 

1 �ur,1nca 111mont1, t tOPf,C,S,Ont.am I l'T\a10no m1,o,1,..ar10 d� populOÇIO bl'es,1to1,a,conU1bu1ndO p.ora 

dJs p0S5,0aS que fOf'i!lm a obllo em de.corrénc1a a ef1 mmaçao �s�ua ldades racr.1us .. 

◄ https://cutt.ly/xBgQoUK
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MULHERES NEGRAS 

Representando todos os movimentos de mulheres negras, 
todas as lideranças de mulheres negras, destacamos as ações 
da Ayomidê Yalodê Coletiva de Mulheres Negras e LBTs nas 
figuras de ativistas da Bahia, lraildes Nascimento, Muana 
Dandara Simões, Anane Simões, Amana Simões e nossa Griot 
Lindinalva de Paula que tiveram atuações diretas nas coletas 
e distribuições de alimentos, insumos de proteção, ações no 
presídio feminino, ajudando a salvar vidas ao mesmo tempo q1 
expondo as suas próprias vidas para cuidarem e protegererr 
outras companheiras. Em defesa da população em situação 
de rua, de mulheres que têm as ruas como ambiente de trabau 1 u,

usuárias e usuários de drogas, mulheres egressas do sistema 
prisional, queremos citar Edilza Santana, que atua como 
defensora de direitos humanos, redutora de danos, 
mobilizadora da Rede Feministas Antiproibicionista- RENFA. 80



POLÍTICA NACIONAL DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA EM SAÚDE (PNIIS) 
Veja uma parte da Produção do CNS na série editorial Participação 
Social & Políticas Públicas que incorpora as produções originarias 
da cooperação com o Conselho Nacional de Saúde do BrasilJ com apoio 
da Organização Pan-americana da SaúdeJ e do Observatório de ParticipaçãoJ

do Governo Regional da Emília RomanaJ na Itália e é destinada à disseminação 
de produções científicas e técnicas no campo temático da participação social 
na saúde e nas demais políticas públicasJ na perspectiva da democratizaçãoJ

das inovações institucionais e do alcance de direitos humanos. 
Editora Rede Unida: https://cutt.ly/D8gUdMe 

Plano de enfrentamento à covid-19: https://cutt.ly/b8gUzon 

CONASS: https://cutt.ly/o8gUbc3 
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17ª CONFERÊNCIA 
NACIONAL DE SAÚDE 

■ sus ..
G O V E R N O  F E D E R A L  

U N I Ã O  E R E C O N S T R U ÇÃO 

[!]!li'' I!] 
Para acessar o site da 1 7º CNS, escaneie o QR COOE 

ou clique em conselho.saude.gov.br/17cns 

http://conselho.saude.gov.br/17cns
http://conselho.saude.gov.br/17cns
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