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NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

A 1ª Conferência Nacional Livre de Comunicação em Saúde (CNLCS) tem como objetivo discutir 

estratégias de democratização do acesso da população a informações sobre saúde.  

O resultado esperado é a criação de uma rede de comunicadores que permita aos cidadãos se 

informarem sobre as ações e serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) e, dessa forma, terem melhores 

condições de exercer com plenitude o direito constitucional à saúde.  

A realização do evento se dá em cumprimento às diretrizes da Lei 8.142/90, que prevê a 

participação popular na construção e consolidação do SUS a partir das conferências e conselhos de saúde. 

A conferência é livre em função da característica de seu processo de construção. Dessa forma, ela 

não é precedida de outras etapas. 

A definição do público de 600 participantes seguiu os seguintes critérios: proporcionalidade entre 

os participantes com base na população de cada unidade da federação, conforme o IBGE; gênero, raça, 

pessoa com deficiência e identidade de gênero.  

O público-alvo do evento é formado por: 

 conselheiros nacionais de Saúde e/ou assessores de Comunicação das entidades com 

assento no Conselho Nacional de Saúde; 

 presidentes ou membros da mesa diretora de conselhos estaduais de Saúde; 

 secretário(a)-executivo(a) dos conselhos estaduais de Saúde; 

 assessores de Comunicação dos conselhos estaduais de Saúde; 

 coordenadores estaduais de plenária; 

 presidentes ou membros da mesa diretora de conselhos municipais de Saúde das 

capitais; 

 assessores de Comunicação das secretarias estaduais de Saúde; 

 representantes dos conselhos de secretarias municipais de Saúde dos estados; 

 trabalhadores e trabalhadoras de Comunicação (jornalistas, blogueiros, coletivos de 

mídia, entre outros). 

Concluímos que o registro de inscrição para a conferência destacou a mensagem “aguarde a 

confirmação de sua inscrição pelo e-mail informado no formulário” para todos os inscritos. 
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