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Disponibilizado Documento Orientador da 14ª CNS 

 

Os preparativos para etapa nacional da 14ª Conferência Nacional de Saúde (CNS), que 

acontece de 30 de novembro a 04 de dezembro deste ano, não param. As etapas municipais e 

estaduais estão acontecendo no Brasil inteiro. Espera-se muito deste evento, que é o mais importante 

sobre Saúde no país.  

 Com o objetivo de enriquecer e subsidiar os debates que ocorrem nas etapas municipais e 

estaduais, a Comissão Organizadora comunica que está à disposição o Documento Orientador para 

os debates da 14ª Conferência Nacional de Saúde. Acesse e faça uso deste texto rico e direcionador. 

Outro material de suma importância é a nova seção intitulada “Perguntas e Respostas”, 

também disponível no site do Conselho Nacional de Saúde. A intenção, de acordo com a Comissão 

Organizadora da Conferência, é esclarecer as dúvidas sobre a organização nas etapas municipais e 

estaduais da 14ª CNS. Lembrando que a cada novo questionamento, novas informações serão 

postadas, gerando a atualização constante desta seção. Não deixe de acessar e tire suas dúvidas! 

Só para dar a dimensão da força que tem uma Conferência de Saúde, vale ressaltar que hoje 

as principais políticas públicas de saúde em vigor foram fomentadas e construídas a partir de debates 

e discussões em Conferências como as que estão acontecendo pais afora. Daí a importância 

participação de todos. 
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