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Introdução 

Estamos apresentando os relatórios dos Seminários Regionais de 
Comunicação, Informação e Informática em Saúde do Conselho Na-
cional de Saúde, realizado no período de agosto de 2005 a novembro 
de 2005.

Os estados que sediaram as atividades foram: Amazonas, Mato 
Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Pernam-
buco.

Tendo por referência o documento base que consubstancia as 
propostas do eixo X da 12.a Conferência Nacional de Saúde e o docu-
mento da política nacional de informação e informática em saúde, os 
seminários tiveram os seguintes objetivos:

• debater as possíveis mudanças e aperfeiçoamentos necessá-
rios e/ou lacunas porventura existente, bem como as estraté-
gias para sua implementação visando ao aprimoramento da 
Política Nacional de Comunicação, Informação e Informática 
em Saúde em sua expressão nacional, estadual e municipal;

• consolidar o processo de constituição e manutenção do Ca-
dastro Nacional de Conselhos de Saúde;

• sensibilizar a formação das Comissões de Comunicação e In-
formação em Saúde no âmbito dos conselhos estaduais e mu-
nicipais.

A metodologia utilizada nas atividades foi a participativa. No 
momento, o Conselho Nacional de Saúde apresenta os relatórios 
regionais na sua integra e após a realização do Seminário Nacional 
estaremos publicando um relatório final subsidiado pelas discussões 
regionais e trabalhos de grupos da etapa nacional.
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A etapa nacional terá os seguintes objetivos:

• debater a Política Nacional de Comunicação, Informação e In-
formática em Saúde com vistas ao estabelecimento de um pac-
to nacional pela democratização e qualidade da comunicação 
e informação em saúde, como subsídio à Conferência Nacional 
de Comunicação, Informação e Informática em Saúde;

• alcançar o consenso possível em torno da comunicação e da 
informação em saúde consideradas relevantes para o exercício 
do controle social: o que é relevante comunicar e informar?

• alcançar o consenso possível em torno das estratégias mais 
adequadas de comunicação em saúde: como comunicar a in-
formação relevante?

• consolidar as recomendações dos seminários regionais.

O Conselho Nacional de Saúde deseja a todos os participantes 
do Seminário Nacional de Comunicação, Informação e Informática 
em Saúde um processo de discussão e elaboração de propostas, na 
perspectiva da construção e consolidação de uma política de comu-
nicação e informação em saúde para o fortalecimento do exercício do 
controle social.



Relatório do Seminário Regional 
de Comunicação, Informação 

e Informática em Saúde da 
Região Centro-Oeste
20, 21 e 22 de outubro de 2005
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Relatório do Seminário Regional de  
Comunicação, Informação e  

Informática em Saúde da  
Região Centro-Oeste

LOCaL:  Universidade Católica Dom Bosco – Av. Tamandaré, 6.000 
– Campo Grande–MS

Data: 20, 21 e 22 de outubro de 2005

DIa 20 De OutubRO De 2005

Inscrição e distribuição do material: as 19 às 20 horas e até as 12 
horas do dia 21/10/2005

MeSa De abeRtuRa – 20h

Fizeram parte da mesa de abertura:

• Roque Manuel Perusso Veiga – representando a Secretaria 
Estadual de Mato Grosso do Sul;

• Geuza Dantas Leais – representando o Conselho Nacional de 
Saúde;

• Jonas de Souza Cavada – representando o Conselho Estadu-
al de Saúde de Mato Grosso do Sul;

• Maria Luiza Hortas N. da Cunha – representando o Conselho 
Estadual de Saúde do Mato Grosso; 

• artur Xingarem – representando o Núcleo do Ministério da 
Saúde no Estado do Mato Grosso do Sul.
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Nas falas dos componentes da mesa de abertura foram abor-
dados assuntos como:

• a importância da comunicação e da informação na área da 
Saúde;

• as Secretarias de Saúde devem apoiar as ações dos Conselhos, 
especialmente, as que dizem respeito à informação;

• a necessidade de se discutir a qualidade da comunicação e in-
formação da saúde;

• a urgência em enfrentar desafios para melhorar a comunica-
ção entre os Conselhos de Saúde;

• o reconhecimento de avanços e de carências no processo de 
informação dos Conselhos; e

• a importância do estabelecimento de canais de comunicação 
eficientes e eficazes entre municípios, estados e União.

DIa 21 De OutubRO De 2005

MeSa-ReDONDa – “Pacto pela democratização e Qualidade da 
Comunicação e Informação em Saúde”.

Coordenação: Maria Tereza Carneiro Rezende

eXPOSItOReS

Janine Miranda Cardoso – CICT/Fiocruz e Grupo de Trabalho 
Comunicação e Saúde – Abrasco – Abordou o tema Comunicação e 
Saúde, contemplando os seguintes aspectos:

tradição campanhista

• Difusão/imposição das normas e valores  sanitários, mudança 
de comportamentos;

• Informações sobre doença, tratamento e prevenção;

• Ações centralizadas, de cima para baixo; 

• Mão única; só um fala e muitos escutam;

• Base autoritária: pouco diálogo; 

• Visão negativa da população.
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Modelos Transferenciais (fórmula simplificada): 

emissor → mensagem → canal → receptor.

Principais características

• comunica como transferência;

• prioriza o emissor e os meios;

• esquece as pessoas, os processos, as situações; 

• favorece a concentração de poder.

Sistema Único de Saúde (SuS)

Democracia (liberdade de expressão, diferença de opinião); saú-
de como direito de cidadania. (qualidade de vida); descentralização 
(diferentes realidades e necessidades); participação social efetiva (na 
definição de políticas, na gestão e avaliação e acesso às informações, 
tecnologias e espaços públicos).

O que dizem as Plenárias e as Conferências de Saúde

• Comunicação com a população;

• Comunicação nos conselhos de saúde; 

• Comunicação nos serviços, ações e nas equipes de saúde.

Democratizar

• Mídia (mais espaço para a saúde, o SUS e o controle social);

• Informação (acesso, agenda, qualidade); 

• Tecnologias (de informação e comunicação).

O SuS pede outros modelos e práticas de comunicação

• Comunicação como transferência de informações → diálogo 
que reconheça diferenças;

• Comunicação apenas como campanhas → vínculos mais per-
manentes;

• Diferentes espaços e estratégias (serviços, ações, conselhos, 
etc.);
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• Comunicação apenas como meios e tecnologias → prática so-
cial, com diferentes atores, interesses, temas, objetivos;

• Pesquisa; 

• Ensino – formação e capacitação.

Descentralizar a comunicação processos  decisórios (o que fazer, 
quando e como produzir) e financiamento.

Aprofundar o diagnóstico local (quais as prioridades de comuni-
cação para o controle social, contemplando temas, parcerias, infra-es-
trutura, equipe).

Márcia Farias Morais Silva – Falou sobre a importância da infor-
mação em Saúde para o exercício do Controle Social, abrangendo:

Objetivos

• Debater as possíveis mudanças e o aperfeiçoamento neces-
sário e/ou lacunas porventura existentes na comunicação, in-
formação e informática em Saúde, bem como estratégias para 
sua implementação, visando ao aprimoramento da Política 
Nacional de Comunicação, Informação e Informática em 
Saúde, em sua expressão nacional, estadual e municipal; 

• Sensibilizar a formação de comissões de comunicação e infor-
mação em saúde, no âmbito dos Conselhos Estaduais e Muni-
cipais; 

• Consolidar o processo de constituição e manutenção do Ca-
dastro Nacional de Conselhos de Saúde.

Controle Público

Estatal (promovido por órgãos do aparelho estatal) e controle so-
cial (promovido diretamente pela sociedade). 

Controle Social efetivo

• O cidadão numa organização institucional;

• O cidadão com consciência dos seus direitos  e responsabili-
dades ;

• Desenvolvimento da consciência popular como condição para 
uma democracia participativa; 
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• O cidadão passando de um estágio passivo para estágio ativo.

Controle Social

• Não sobrepõe nem exclui os demais controles, especialmente 
o oficial;

• Necessita do controle oficial para ter eficácia;

• Exercício é independente e universal, mas não produz resulta-
dos unicamente pela sua ação;

• Depende do controle oficial para fazer valer suas constata-
ções; 

• Ação conjugada do controle social e o controle oficial.

Lei Orgânica da Saúde

Lei n.º 8.080 e n.º 8.142 (instituem o SUS), a participação, o con-
trole social na gestão do SUS, Conferências de Saúde, Conselhos de 
Saúde com representação da sociedade civil, dos profissionais de saú-
de, dos gestores e dos prestadores de serviço.

Informação 

Instrumento de dominação e exclusão; instrumento de liberação 
e reversão da excludente desigualdade social.

Processo de Informação em Saúde

• Início na década de 1970 –SIM;

• SIS criados para atender às demandas  dos órgãos centrais;

• Informatização restrita ao processamento nos órgãos centrais 
e voltada para a emissão de relatórios; 

• Instituição de instrumento de coleta adicional (duplicação, 
possibilidade de erros e encargo adicional).

Informação em Saúde – cenário atual

• Grande avanço na coleta, organização e divulgação das infor-
mações;
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• Existência de vários SIS fragmentados e multifacetados – ne-
cessidade de integração (melhoria da produtividade e melho-
ria da qualidade);

• Informação como dimensão estratégica para o processo deci-
sório; e

• Necessidade de ter mecanismos de socialização das informa-
ções já produzidas.

Os dez eixos temáticos da 12.ª Conferência Nacional de Saúde

1. Direito à Saúde;

2. A Seguridade Social e a Saúde;

3. A Intersetorialidade das ações de saúde;

4. As Três Esferas de Governo e a Construção do SUS; 

5. A organização da Atenção à Saúde;

6. Gestão Participativa e o Controle Social;

7. O Trabalho na Saúde;

8.  Ciência e Tecnologia e a Saúde;

9.  O Financiamento do SUS; e

10. Informação e Comunicação em Saúde.

(O Controle Social é um eixo chamado transversal, porque suas 
discussões devem “atravessar” todos os dez eixos).

Política Nacional de Informação e Informática de Saúde

Propósito: “Promover o uso inovador, criativo e transformador da 
tecnologia da informação, para melhorar os processos de trabalho em 
saúde, resultando em um Sistema Nacional de Informação em Saú-
de articulado, que produza informações para os cidadãos, a gestão, a 
prática profissional, a geração de conhecimento e o controle social, 
garantindo ganhos de eficiência e qualidade mensuráveis através da 
ampliação de acesso, eqüidade, integralidade e humanização dos 
serviços e, assim, contribuindo para a melhoria da situação de saúde da 
população”.
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Importância da Política Nacional de Informação e Informáti-
ca de Saúde

• Orientar o processo de informatização do trabalho em saúde;

• Maximizar os ganhos de eficiência e qualidade permitidos 
pela tecnologia;

• Gerar automaticamente os registros eletrônicos para os siste-
mas de informação de saúde; 

• Obter informação de maior confiabilidade e uso para gestão, 
prestação de serviços, geração de conhecimento e controle 

social.

Diretrizes da Política Nacional de Informação e Informática 
de Saúde

• Fortalecer as áreas de informação e informática nas três esfe-
ras de governo;

• Estabelecer o Registro Eletrônico de Saúde;

• Estabelecer Sistema de Identificação Unívoca de usuários, 
profissionais e estabelecimentos de saúde;

• Estabelecer padrões de representação da informação em saúde;

• Investir na criação de infra-estrutura de telecomunicação;

• Estabelecer mecanismos de compartilhamento de dados de 
interesse para a saúde;

• Ampliar a produção e a disseminação de informações em saúde;

• Dotar a área da Saúde de instrumentos jurídicos, normativos e 
organizacionais;

• Garantir acesso livre às bases de dados em saúde não identifi-
cados;

• Estimular as iniciativas locais de desenvolvimento de sistemas 
de informação;

• Fortalecer a competência do Estado de intervir na área de pro-
dução de software em saúde;
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• Apoiar a prática profissional, por meio de telecomunicações 
na assistência à saúde, ensino a distância, sistemas de apoio à 
decisão, protocolos clínicos e programáticos e literatura espe-
cializada;

• Estimular o uso de pesquisas amostrais e inquéritos periódi-
cos para os casos em que não se justifique a coleta universal 
de dados;

• Apoiar a disseminação de informação em saúde para a popu-
lação;

• Estimular a universalização do uso de bibliotecas virtuais em 
saúde;

• Investir na formação e capacitação permanente de RH na área 
de informação e informática em saúde;

• Institucionalizar mecanismos que garantam a participação 
dos usuários e profissionais de saúde no processo de desen-
volvimento de sistemas de informação em saúde para o SUS;

• Instituir um “Plano Geral de Desenvolvimento de Sistemas de 
Informações em saúde”;

• Estabelecer rede de centros colaboradores na área de infor-
mação e informática em saúde; 

• Estimular por meio de editais de fomento, a produção científi-
co-tecnológica relativa às diretrizes da PNIIS.

articulação entre Comunicação, Informação e educação

• Comunicação e divulgação dos projetos e normas legais das 
instâncias de gestão da saúde para a grande imprensa e para 
a população;• Comunicação e divulgação dos trabalhos e 
resoluções dos Conselhos de Saúde para a grande imprensa; 

• Comunicação e criação e atualização de bancos de dados de 
saúde; 

• Comunicação e amplo e livre acesso aos bancos de dados em 
saúde; 

• Comunicação e acesso a informações (inclusive financeiras) 
sobre a gestão (união, estados e municípios); 
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• Comunicação e divulgação dos relatórios de gestão; 

• Comunicação e divulgação dos planos plurianuais e dos pla-
nos, programas e projetos de saúde; 

• Comunicação e fortalecimento do acompanhamento, contro-
le e avaliação da gestão do SUS na esfera federal, estadual e 
municipal; e

• Comunicação e fortalecimento da disseminação dos princí-
pios e diretrizes do SUS. 

Controle Social no SuS – Democratização da Informação

• Democratização da produção e uso da informação para o con-
trole social;

• As formas e instrumentos de disponibilização das informações 
para os diferentes segmentos sociais (veículos, linguagem e 
acessibilidade);

• Informação para gestão dos serviços de saúde: organização 
dos sistemas de saúde; e

• Papel da informação no planejamento e no controle social; 
descentralização e municipalização; o desenvolvimento de 
sistemas locais de informação em saúde.

Parceiros estratégicos na Produção e utilização das Informa-
ções em Saúde

• Usuários;

• Profissionais;

• Gestores;

• Prestadores de serviços de saúde;

• Instituições de ensino e pesquisa;

• Sociedade civil organizada; e

• Controle social.

Usuários

• Facilitar o acesso aos serviços de saúde; 

• Agilizar o agendamento; 
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• Humanizar o atendimento de saúde;

• Garantir o pleno acesso às suas informações de saúde promo-
ver a educação em saúde; 

• Fortalecer a autonomia e o autocuidado em saúde; 

• Orientar o convívio com as doenças e a manutenção da saúde; e

• Conhecer a situação de saúde da população e as característi-
cas de serviços e profissionais.

Profissionais de Saúde

• aprimorar o trabalho em saúde por meio de: 

• registro eletrônico de saúde;

• agendamento, referência e contra-referência de usuários;

• protocolos clínicos e programáticos; 

• alertas e notificações; 

• sistemas de apoio à decisão;

• consulta assistida a distância; 

• produção de conhecimento científico; 

• capacitação e educação continuada; 

• ensino a distância; 

• educação em saúde da população; 

• avaliação e desempenho de profissionais, equipes e serviços; e 

• análise da situação de saúde da população.

Gestores

• Aperfeiçoar e consolidar a gestão descentralizada do SUS; 

• Planejar as ações de saúde segundo as necessidades e deman-
das locais;

• Subsidiar o acompanhamento financeiro, administrativo e das 
políticas de saúde; 
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• Avaliar desempenho, processos e impacto dos serviços;

• Qualificar as atividades de controle, avaliação, regulação e au-
ditoria; 

• Promover o acesso ao conhecimento e à capacitação; e

• Agilizar a troca de informação com outros níveis de governo, 
outros setores e instituições.

Controle Social

• Exercer controle social efetivo com conhecimento do SUS, da 
legislação, da realidade epidemiológica, assistencial, financei-
ra, política, etc.

• Acompanhar, estimular e avaliar o Sistema de Informação em 
Saúde no nível municipal, estadual e nacional de Saúde.

Jonas de Souza Cavada – Presidente do Conselho Estadual de 
Saúde do Mato Grosso do Sul – falou sobre os avanços e as dificulda-
des que o Conselho Estadual de Saúde encontra no que diz respeito 
à comunicação, informação e informática na área de Saúde e no con-
trole social no SUS. No caso das dificuldades, citou como exemplo, o 
encaminhamento das deliberações do Conselho, o empoderamento 
do gestor, a necessidade de dar publicidade aos conselheiros dos re-
latórios da auditoria, a falta de um sistema de controle e avaliação que 
permita o exercício do controle social, a necessidade de construção 
de propostas independentes, sem o “cabresto” de nenhum segmento, 
a falta de uma legislação que puna os maus gestores, a constatação 
de que nem sempre o controle social é reconhecido e aceito. Como 
aspectos positivos, registrou a instituição da Mesa Diretora no Con-
selho com alternância de segmentos na presidência. Em relação ao 
Seminário, observou que a participação ficara, de certa forma, com-
prometida, em razão dos inúmeros eventos que estavam sendo rea-
lizado na área da Saúde e no seu entendimento, devia ser um evento 
aberto aos interessados. Concluiu seu pronunciamento, defendendo 
uma mídia democrática em favor do fortalecimento da cidadania e da 
efetivação do controle social.

Alessandra Ximenes – Secretaria Executiva do Conselho Nacional 
de Saúde/Coordenação de Comunicação e Informação – apresentou 
o Cadastro Nacional de Conselhos de Saúde, focalizando:
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Contexto

• 10.ª Conferência Nacional de Saúde/1996;

• II Encontro Nacional de Conselheiros de Saúde/1998;

• 11.ª Conferência Nacional de Saúde/2000;

• Oficina de Trabalho Informações em Saúde para o Controle 
Social/2003;

• 12.ª Conferência Nacional de Saúde/2003; 

• XII Plenária Nacional de Conselhos de Saúde/2004;

• Necessidade de comunicação entre os conselhos; 

• Quatro cadastros existentes:

- 2 CNS

- 1 SIOPS

- 1 SGP / FIOCRUZ

• Nenhum com definição de rotina para atualização dos dados.

Objetivos

• Manter um único cadastro, atualizado, com identificação dos 
conselhos de saúde de âmbito estadual, municipal e DF e de 
seus presidentes; e

• Disponibilizar o cadastro para todos os órgãos do Minis-
tério da Saúde, Conselho Nacional de Saúde,  Conselhos 
Estaduais,Conselho do Distrito Federal e Conselhos Munici-
pais.

estratégias

• Utilização da internet para atualização dos dados;

• Acesso para cadastro e atualização por meio de conta de acesso;

• A conta de acesso será encaminhada aos conselhos estaduais 
(1.º momento) e conselhos municipais (2.º momento); e

• O Sistema de Cadastro Nacional de Conselhos de Saúde foi 
criado pelo Datasus/MS.
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Definições

• Dados do cadastro (na 1.ª etapa)

- identificação (Nome do Conselho – estadual, Distrito Fede-
ral e municipal);

- endereço (bairro/localidade,  complemento, ponto de refe-
rência, CEP);

- telefone, fax e endereço eletrônico;

- dados de funcionamento do conselho (data de criação do 
conselho, instrumento de criação, data da última recompo-
sição do conselho).

• Outros dados do conselho (periodicidade das reuniões, temas 
abordados nas reuniões e adequação a Resolução 333/2003 
do CNS);

• Composição atual do conselho (conselheiros, usuários, traba-
lhadores de saúde, prestadores de serviço e gestores).

• Dados do cadastro (na 2.ª etapa)

- Dados do presidente (nome completo, sexo, faixa etária, 
segmento, estado, município, bairro/localidade, endereço, 
complemento, ponto de referência, CEP, telefone, fax, en-
dereço eletrônico e autorização para divulgação dos seus 
dados).

• Municípios que não têm acesso à internet:

- conselhos estaduais serão responsáveis pelo contato

- poderão utilizar apoio do Datasus nos estados.

• Periodicidade de atualização dos dados: anual.

Projetos Piloto

• Rio Grande do Sul – 496 Conselhos Municipais mais o Conse-
lho Estadual. Foram cadastrados 465 Conselhos Municipais e o 
Conselho Estadual (93.76%).

• Amazonas – 62 Conselhos Municipais mais o Conselho Esta-
dual. Foram cadastrados todos os Conselhos Municipais mais o 
Conselho Estadual (100%).
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Implementação do Projeto

Já implementado:

• Acre – Norte

• Mato Grosso do Sul – Centro-Oeste

• Espírito Santo – Sudeste

• Pernambuco – Nordeste

• Piauí – Nordeste

• Santa Catarina – Sul

Próximos Estados:

• Maranhão – Nordeste (12/9/2005)

• Bahia – Nordeste (22/9/2005)

• Rio Grande do Norte – Nordeste (3/11/2005)

• Amapá – Norte (27/9/2005)

• Rondônia – Norte (4/10/2005)

• Tocantins – Norte (10/10/2005)

• Rio de Janeiro – Sudeste (14/10/2005)

• Paraná – Sul (26/10/2005)

Eliane dos Santos – da Biblioteca Virtual da Saúde – Ministério 
da Saúde.

Fez a apresentação sobre a Biblioteca Virtual da Saúde, enfocan-
do aspectos como: a importância da informática para processar infor-
mações no SUS, a necessidade de dotar com recursos as áreas técni-
cas do Ministério da Saúde para melhorar a qualidade da informação. 
Também chamou a atenção para a instituição das 27 bibliotecas vir-
tuais, uma em cada estado da Federação e que podem ser acessadas 
pela população. Explicou que essas bibliotecas formam uma rede e 
trocam informações entre si. Atualmente, disse que estão inseridos 
1.040 textos, mais uma quantidade grande de manuais e cartilhas que 
se configuram em uma produção textual muito rica à disposição dos 
interessados. Na sua opinião, seria necessário uma mudança cultural 
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dos conselheiros de saúde para se apropriarem das informações vin-
das da biblioteca virtual. Falou também dos programas que estão em 
funcionamento e dos desafios para o futuro. Colocando-se à disposi-
ção para esclarecimentos de dúvidas, agradeceu a oportunidade de 
apresentar as ações da Biblioteca Virtual da Saúde, cujo o site é www.
ministerio.saude.bvs.br .

PONtOS LeVaNtaDOS NaS INteRVeNÇÕeS

• Muitos conselheiros não receberam apoio de seus conselhos 
para participarem do Seminário;

• Ausência da representação indígena e dos kilombolas no 
evento;

• Muitos trabalhadores de saúde são carentes de informações e 
de condições para acessar à internet;

• A necessidade de se propor outras estratégias de comunica-
ção para o usuário do SUS que não tem acesso à internet;

• Problemas na composição dos Conselhos, principalmente, no 
que diz respeito à paridade;

• Falta de uma sala dotada de recursos de informática, nos con-
selhos, para uso dos conselheiros.

 PROPOStaS eLabORaDaS PeLOS PaRtICIPaNteS DO  
SeMINÁRIO, a PaRtIR DO “ROteIRO PaRa OS GRuPOS”

Coordenador: Jonas de Souza Cavada

Relator:  Luiz Carlos Campos Torres

1. º bloco

1. O que informar e como informar para os conselhos e socie-
dade civil?

• Maior clareza nas informações prestadas pelo Gestor  no Con-
trole Social, com acompanhamento das respectivas áreas para 
prestar esclarecimentos  aos conselheiros quando necessário;

• Formação de uma comissão específica nos conselhos de saú-
de para avaliar os dados apresentados no relatório de gestão;
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• Informação correta e atualizada da Secretaria Executiva para 
os Conselheiros;

• Capacitação de conselheiros para que conheçam as suas prer-
rogativa e atribuições;

• Identificação e busca das necessidades da comunicação;

• Divulgação dos relatórios, atas, pautas e deliberações do Con-
selho bem como as demais ações que realize;

• Divulgação do orçamento da União, Estados e Municípios na 
área da Saúde, a sua aplicação, os cortes e os repasses fundo a 
fundo;

• Informação, por meio da mídia, aos Conselheiros sobre ques-
tões de cidadania e sobre as ações e serviços de saúde que 
estão sendo desenvolvidos no município.

2.  O que informar e como informar para os gestores e presta-
dores do SuS?

• Informação ao gestor para que tenha consciência de que a sua 
função é de gerir e administrar o orçamento público;

• Capacitação dos gestores quanto ao Controle Social, para que 
valorizem e respeitem os conselheiros;

• Encaminhamento pelos gestores das matérias e propostas de 
projetos com antecedência para o Conselho;

• Possibilidades e condições para a realização de capacitação 
permanente devem ser dadas pelos gestores aos trabalhado-
res de saúde para que prestem um atendimento humanizado 
à população;

• Manutenção atualizada por parte dos gestores, da prestação 
de contas;

• Adequação das informações prestadas pelo gestor com o per-
fil da população, preservando-se a linguagem simples e de fá-
cil entendimento.

3.  Como levar o SuS ao conhecimento de todos os brasilei-
ros? Que pontos positivos devem ser informados para o 
seu fortalecimento?



25

• Implantação efetiva e completa do cartão SUS.

• Conhecimento do SUS pelos usuários, por meio de informa-
ções veiculadas em panfletos, jornais, rádio, televisão e outras 
mídias.

• Informação ao servidor sobre o que o SUS oferece para melho-
rar a saúde da população.

• Relação harmoniosa entre o trabalhador de saúde e o usuário 
do SUS, visando um bom atendimento.

• Realização de campanhas incisivas na mídia para divulgar o 
SUS à sociedade.

• Utilização de estratégias de acordo com o a realidade para a 
divulgação do Sistema Único de Saúde, como, por exemplo: 
minuto da saúde; outdoor, cartilhas, serões em igrejas, asso-
ciações, entidade organizada, dentre outras.

• Informação e esclarecimento à população de que as ações e 
serviços de saúde prestados pelo SUS são direitos constitu-
cionais, e representam o retorno dos tributos e contribuições 
sociais que são pagos pelos cidadãos ao Estado.

• Esclarecimentos à comunidade de que o SUS não representa 
um direito concedido e sim conquistado.

• Orientação à população de como exigir e ter acesso ao direito 
à saúde, garantido na Constituição Federal.

• Informação do Controle Social aos usuários do SUS sobre seus 
direitos e deveres.

• Garantia de atendimento à população, de acordo com os prin-
cípios do SUS: universal, integral e igualitário.

2.º bloco

1.  Quais são as responsabilidades das três esferas de gover-
no para garantir a democratização e qualidade da comu-
nicação, informação e informática em Saúde?

Na esfera federal,

Na esfera estadual,
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Na esfera municipal,

• Cobrança e fiscalização das respectivas responsabilidades, por 
meio do cumprimento da legislação;

• Maior comunicação nas três esferas de governo.

2.  Como o trabalhador do SuS pode contribuir para a demo-
cratização e qualidade da comunicação, informação e in-
formática em Saúde?

• Garantindo estratégias para a capacitação de todos os traba-
lhadores de saúde, por meios presenciais ou a distância e de 
acordo com cada realidade;

• Lutando pela garantia do PCCS aos trabalhadores do SUS;

• Fiscalizando os repasses de recursos do SUS para o município;

• Identificando as necessidades dos usuários, por meio de diálogo;

• Fazendo com que os representantes de seu segmento no Con-
selho cumpram a Resolução n.º 333;

• Dando conhecimento a todos os trabalhadores sobre as ações 
de saúde que o município realiza para que melhor informem a 
população;

• Agindo em relação aos seus próprios direitos e a sua qualida-
de de vida.

3.º bloco

1.  O que você acha importante para estabelecer um pacto 
pela democratização e qualidade da comunicação, infor-
mação e informática em Saúde?

• Disponibilização de recursos humanos, materiais e financeiros 
para que o pacto seja realizado;

• Implantação de um sistema de informação e cadastramento 
nacional; e

• Veiculação, sem nenhuma outra propaganda de governo, da 
logomarca do SUS nos veículos da saúde, identificando ape-
nas o município a que pertencem.
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2.  Como a Conferência Nacional de Comunicação, Informa-
ção e Informática em Saúde (deliberação da 12.ª CNS) 
pode contribuir para o estabelecimento desse pacto?

• Tendo em vista as dificuldades em cumprir a agenda de con-
ferências temáticas, foi reforçada a necessidade de avançar na 
implementação das propostas já indicadas nas Conferências 
Nacionais de Saúde. Nesse caso, identificando prioridades, 
para melhorar a implementação do SUS no País e em cada re-
gião, sempre considerando cada realidade.

3.  Como as Comissões de Comunicação e Informação dos 
Conselhos estaduais e Municipais de Saúde podem contri-
buir para o estabelecimento desse pacto?

• Criadas as Comissões de Comunicação e Informação nos Con-
selhos Estaduais e Municipais de Saúde, estas podem elaborar 
seus planos de trabalho de modo que contemplem as neces-
sidades do controle social, submeterem à aprovação de seus 
conselhos e partirem para a implantação de ações. Para tanto, 
cada Conselho, reconhecendo a importância dessa Comissão, 
deverá garantir recursos para as suas ações.

ReLaÇãO DOS PaRtICIPaNteS

1.º Dia – 20 de outubro de 2005

- Artur Xingarem Núcleo Estadual do Ministério da Saúde/MS

- Roberto Ferreira Conselheiro Municipal/MS

- Giani Marcio Schol Sociedade Beneficente de Coxim

- Maria Luisa Hortas N. da 
Cunha Fundação Nacional de Saúde

- Clélia Araújo de Brito Núcleo de Estudo e Organização da 
Mulher (NEOM)

- Magaly de Souza Secretaria de Estado da Saúde/MT

- Afonso de Oliveira

- Carlos Gustavo Pereira de 
Souza Secretaria de Saúde/MS
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- Romão Franco Romis Secretaria de Saúde/MS

- Cleonice A. Calhes Conselho Municipal de Saúde/MS

- Alessandra Ximenes da 
Silva Secretaria Executiva do CNS

- Manfredo Luiz Lins e Silva Universidade Católica Dom Bosco

- Mário Janio da Silva Central Única dos Trabalhadores

- Luiz Carlos Campos Torres

- Roque Manoel P. Veiga Conselho Estadual de Saúde

- Jonas de Sousa Cavada Conselho Estadual de Saúde

- Milena Elizabeth dos Santos

- Rejane Vieira Viana Ministério da Saúde

- Adenilse dos sAntos 
Assunção Conselho Estadual de Saúde/MS

- Eliane Pereira dos Santos Ministério da Saúde

- Geusa Maria Dantas Lélis FNE/Fentas

- Maria Camila Borges 
Faccenda Conselho Nacional de Saúde

- Manoel de Lima Conselho Municipal de Campo Grande

- Arquino Dias Bezerra MORHAN

- Sérgio Aparecido Conselho Municipal de Saúde

- Ricardo da Rocha Meireles Associação Rural Campo Verde

- Marcilene Bastos Sindicato dos Trabalhadores de 
Corumbá-Sincor

- Athos Aramis Paz Conselho Municipal/MS

- Eliane do Nascimento Prefeitura Municipal de Iacuru

- Wilson Cezar M. Alves Conselho Municipal de Saúde/Dourados
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2.º Dia – 21 de outubro de 2005

- Rosangela Arruda de Souza

- Neilton Stradrotto Conselho Municipal de Saúde/SIEMS

- Célio José Boscondim Hospital Municipal

- Ana Lúcia Domingos Sindicato de Enfermagem-SIEMS

- Marina  Conceição CH Arnaldo Estevão de Figueiredo II

- Cristiane Lucília C. Freire Vigilância Sanitária

- Auxiliadora Dara B. Espínola Cerest/MS

- Paula Oda Haddadd CeresT/MS

- Débora Renata M. de 
Moraes

Secretaria Municipal de Saúde Pública 
de Campo Grande

- Maria  da Graça D. de 
Silveira Ministério da Saúde

- Maria Thereza M. C. 
Rezende Conselheira CNS

-Márcia Faria Conass – Câmara Técnica de Informação 
e Informática

- Janine Cardoso Abrasco

- Sebastião Alves Vieira Grupo de Trábalo Estubo Zumbi (TEZ)

- Fernando de Oliveira Rocha Sintsprev/MS

- Valdinelli Cabral Peres Conselho Municipal de Saúde/
Sindorlândia/MS

- Cristiane da Silva Fernandes Conselho Municipal de Saúde  Rio Verde/
MT’

- Francisco Antonio de Souza

- Zilda  M. Franco Conselho de Cidadania/Movimentos 
Sociais
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COMISSãO De COMuNICaÇãO e INfORMaÇãO 
DO CONSeLHO NaCIONaL De SaÚDe

• Geusa Maria Dantas Lélis

• Maria Tereza Carneiro Rezende

SeCRetaRIa eXeCutIVa DO CNS

• Alessandra Ximenes 

• Caroline Miranda Coelho

• Maria Camila  Borges Faccenda

• Willian de Lima Barreto

DIa 22 De OutubRO De 2005

• Reunião com a Comissão de Comunicação e Informação do 
CNS;

• Consolidação do Relatório Final.

Brasília–DF, 22 de outubro de 2005.

Maria Camila borges faccenda
Matrícula 6527334

Relatora



Relatório do Seminário 
Regional de Comunicação, 

Informação e Informática em 
Saúde da Região Nordeste I

3, 4 e 5 de novembro de 2005
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Relatório do Seminário Regional de  
Comunicação, Informação e  

Informática em Saúde da Região Nordeste I

LOCaL: Hotel Beira Mar – Ponta Negra – Natal – RN

Data  3, 4 e 5 de novembro de 2005

DIa 3 De NOVeMbRO De 2005

Inscrição e distribuição do material – das 17 às 12 horas do dia 
4/11/2005

DIa 4 De NOVeMbRO De 2005

MeSa De abeRtuRa 

Fizeram parte da mesa de abertura:

• Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio Grande do Nor-
te – Ireno Lima – Chefe de Gabinete do Secretário de Saúde;

• Conselho Nacional de Saúde – Conselheiro Geraldo adão 
Santos;

• Conselho Estadual de Saúde do Estado do Rio Grande do Nor-
te – Conselheiro Ranulfo alves do Melo;

• Conselho Estadual de Saúde do Estado do Ceará – Conselheiro 
ernesto Sales;

• Conselho Estadual de Saúde do Estado do Maranhão – Conse-
lheira Maria Lúcia ferreira.

Pontos abordados na mesa de abertura

• importância da realização do Seminário;
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• dificuldade de alguns estados para participar do evento;

• necessidade de melhorar o atendimento à população;

• a importância dos Conselhos de Saúde para o aperfeiçoamen-
to da democracia; e

• carência de recursos humanos e materiais para divulgar infor-
mações entre o conselho e entre os conselhos e a sociedade.

MeSa-ReDONDa – “Pacto pela democratização e qualidade da 
comunicação e informação” 

Coordenação: Conselheira Lúcia de Fátima de Lima de Azevedo 
– Representante do Conselho Estadual do Rio Grande do Norte

eXPOSItOReS

Áurea Pita – representante da Fiocruz – Registrou na sua apre-
sentação aspectos como:

• o uso da comunicação como poder e não como técnica pelo 
governo.

• a importância de acabar com a dicotomia entre informação 
e comunicação, haja vista tratar-se de uma rede de conver-
gência.

• a necessidade imediata de mudar o paradigma que se confi-
gura na ratificação de uma política de informação e comunica-
ção imposta pelo governo.

• o modelo da informação direcionado para a lógica do mercado.

• o grande poder do emissor que veicula a informação no senti-
do de mão única para os formadores de opinião, os chamados 
fluxos unidirecionais.

• a falta de uma rede pública que possibilite aos conselheiros se 
comunicarem entre si e com a sociedade.

• o estabelecimento de uma política de informação e comuni-
cação que garanta ao controle social o acesso às tecnologias 
da área, a exemplo da “escrivaninha” como ferramenta que 
“empodera” o cidadão, tendo como espaços: dados, perfil, fo-
tos, textos, links com livros, etc.
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Márcia Farias Moraes da Silva – representante da Câmara Técni-
ca do Conass – reafirmando a importância da informação para o exer-
cício e o fortalecimento do controle social, chamou a atenção para os 
aspectos relacionados com a realização dos Seminários Regionais, o 
Seminário Nacional e a Conferência Nacional de Informações e Co-
municação.

Objetivos

• Debater as possíveis mudanças e o aperfeiçoamento neces-
sário e/ou lacunas porventura existentes na comunicação, in-
formação e informática em saúde, bem como estratégias para 
sua implementação, visando ao aprimoramento da Política 
Nacional de Comunicação, Informação e Informática em 
Saúde, em sua expressão nacional, estadual e municipal.

• Sensibilizar a formação de comissões de comunicação e infor-
mação em saúde, no âmbito dos Conselhos Estaduais e Muni-
cipais; e

• Consolidar o processo de constituição e manutenção do Ca-
dastro Nacional de Conselhos de Saúde. 

Controle Público

Estatal (promovido por órgãos do aparelho estatal) e controle so-
cial (promovido diretamente pela sociedade). 

Controle Social efetivo 

• Cidadão numa organização institucional;

• Cidadão com consciência dos seus direitos e responsabili-
dades;

• Desenvolvimento da consciência popular como condição para 
uma democracia participativa; e

• Cidadão passando de um estágio passivo para estágio ativo.

Controle Social

Não sobrepõe nem exclui os demais controles, especialmente o 
oficial:
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• necessita do controle oficial para ter eficácia;

• o exercício é independente e universal, mas não produz resul-
tados unicamente pela sua ação;

• depende do controle oficial para fazer valer suas constatações; e

• ação conjugada do controle social e do controle oficial.

Lei Orgânica da Saúde
Lei n.º 8.080 e n.º 8.142 (instituem o SUS), a participação, o controle 

social na gestão do SUS, Conferências de Saúde, Conselhos de 

Saúde com representação da sociedade civil, dos profissionais de 

saúde, dos gestores e dos prestadores de serviço.

Informação 

Instrumento de dominação e exclusão; instrumento de liberação 
e reversão da excludente desigualdade social.

Processo de Informação em Saúde

• Início na década de 1970 –SIM;

• SIS criados para atender às demandas  dos órgãos centrais;

• Informatização restrita ao processamento nos órgãos centrais 
e voltada para emissão de relatórios; e

• Instituição de instrumento de coleta adicional (duplicação, 
possibilidade de erros e encargo adicional).

Informação em Saúde – Cenário atual

• Grande avanço na coleta, organização e divulgação das infor-
mações;

• Existência de vários SIS fragmentados e multifacetados – ne-
cessidade de integração (melhoria da produtividade e melho-
ria da qualidade);

• Informação como dimensão estratégica para o processo deci-
sório; e

• Necessidade de ter mecanismos de socialização das informa-
ções já produzidas.
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Os Dez eixos temáticos da 12.ª Conferência Nacional de Saúde

1. Direito à Saúde;

2. A Seguridade Social e a Saúde;

3. A Intersetorialidade das Ações de Saúde;

4. As Três Esferas de Governo e a Construção do SUS; 

5. A Organização da Atenção à Saúde;

6. Gestão Participativa e o Controle Social;

7. O Trabalho na Saúde;

8. Ciência e Tecnologia e a Saúde;

9. O Financiamento do SUS; e

10. Informação e Comunicação em Saúde.

(O Controle Social é um eixo chamado transversal porque suas 
discussões devem “atravessar” todos os dez eixos).

Política Nacional de Informação e Informática de Saúde

Propósito – “Promover o uso inovador, criativo e transformador da 
tecnologia da informação, para melhorar os processos de trabalho em 
saúde, resultando em um Sistema Nacional de Informação em Saú-
de articulado, que produza informações para os cidadãos, a gestão, a 
prática profissional, a geração de conhecimento e o controle social, 
garantindo ganhos de eficiência e qualidade mensuráveis por meio da 
ampliação de acesso, eqüidade, integralidade e humanização dos 
serviços e, assim, contribuindo para a melhoria da situação de saúde da 
população”.

Importância da Política Nacional de Informação e Informáti-
ca de Saúde

• Orientar o processo de informatização do trabalho em saúde;

• Maximizar os ganhos de eficiência e qualidade permitidos 
pela tecnologia;



38

• Gerar automaticamente os registros eletrônicos para os siste-
mas de informação de saúde; e

• Obter informação de maior confiabilidade e uso para gestão, 
prestação de serviços, geração de conhecimento e controle 
social.

Diretrizes da Política Nacional de Informação e Informática 
de Saúde

• Fortalecer as áreas de informação e informática nas três esfe-
ras de governo;

• Estabelecer o Registro Eletrônico de Saúde;

• Estabelecer Sistema de Identificação Unívoca de usuários, 
profissionais e estabelecimentos de saúde;

• Estabelecer padrões de representação da informação em saúde;

• Investir na criação de infra-estrutura de telecomunicação;

• Estabelecer mecanismos de compartilhamento de dados de 
interesse para a saúde;

• Ampliar a produção e a disseminação de informações em saúde;

• Dotar a área da Saúde de instrumentos jurídicos, normativos e 
organizacionais;

• Garantir acesso livre às bases de dados em saúde não identifi-
cados;

• Estimular as iniciativas locais de desenvolvimento de sistemas 
de informação;

• Fortalecer a competência do Estado de intervir na área de pro-
dução de software em saúde;

• Apoiar a prática profissional, por meio de telecomunicações 
na assistência à saúde, ensino a distância, sistemas de apoio à 
decisão, protocolos clínicos e programáticos e literatura espe-
cializada;

• Estimular o uso de pesquisas amostrais e inquéritos periódi-
cos para os casos em que não se justifique a coleta universal 
de dados;



39

• Apoiar a disseminação de informação em saúde para a popu-
lação;

• Estimular a universalização do uso de bibliotecas virtuais em 
saúde;

• Investir na formação e capacitação permanente de RH na área 
de informação e informática em saúde;

• Institucionalizar mecanismos que garantam a participação 
dos usuários e profissionais de saúde no processo de desen-
volvimento de sistemas de informação em saúde para o SUS;

• Instituir um “Plano Geral de Desenvolvimento de Sistemas de 
Informações em saúde”;

• Estabelecer rede de centros colaboradores na área de infor-
mação e informática em saúde; e

• Estimular por meio de editais de fomento, a produção científi-
co-tecnológica relativa às diretrizes da PNIIS.

articulação entre Comunicação, Informação e educação

• Comunicação e divulgação dos projetos e normas legais das 
instâncias de gestão da saúde para a grande imprensa e para 
a população;

• Comunicação e divulgação dos trabalhos e resoluções dos 
Conselhos de Saúde para a grande imprensa; 

• Comunicação,criação e atualização de bancos de dados em 
saúde; 

• Comunicação e amplo e livre acesso aos bancos de dados em 
saúde; 

• Comunicação e acesso a informações (inclusive financeiras) 
sobre a gestão (União, estados e municípios); 

• Comunicação e divulgação dos relatórios de gestão; 

• Comunicação e divulgação dos planos plurianuais e dos pla-
nos, programas e projetos de saúde; 

• Comunicação e fortalecimento do acompanhamento, contro-
le e avaliação da gestão do SUS na esfera federal, estadual e 
municipal; e
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• Comunicação e fortalecimento da disseminação dos princí-
pios e diretrizes do SUS. 

Controle Social no SuS – Democratização da Informação

• Democratização da produção e uso da informação para o con-
trole social;

• As formas e instrumentos de disponibilização das informações 
para os diferentes segmentos sociais (veículos, linguagem e 
acessibilidade);

• Informação para gestão dos serviços de saúde: organização 
dos sistemas de saúde; e

• Papel da informação no planejamento e no controle social; 
descentralização e municipalização; o desenvolvimento de 
sistemas locais de informação em saúde.

Parceiros estratégicos na Produção e utilização das Informa-
ções em Saúde

• Usuários;

• Profissionais;

• Gestores;

• Prestadores de serviços de saúde;

• Instituições de ensino e pesquisa;

• Sociedade civil organizada; e

• Controle social.

Usuários

• Facilitar o acesso aos serviços de saúde; 

• Agilizar o agendamento; 

• Humanizar o atendimento de saúde;

• Garantir o pleno acesso às informações em saúde e promover 
a educação em saúde; 

• Fortalecer a autonomia e o autocuidado em saúde; 

• Orientar o convívio com as doenças e a manutenção da saúde; e
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• Conhecer a situação de saúde da população e as característi-
cas de serviços e profissionais.

Profissionais de Saúde

• Aprimorar o trabalho em saúdepor meio de:

• registro eletrônico de saúde;

• agendamento, referência e contra-referência de usuários;

• protocolos clínicos e programáticos; 

• alertas e notificações; 

• sistemas de apoio à decisão;

• consulta assistida a distância; 

• produção de conhecimento científico; 

• capacitação e educação continuada; 

• ensino a distância; 

• educação em saúde da população; 

• avaliação e desempenho de profissionais, equipes e serviços; e 

• análise da situação de saúde da população.

Gestores

• Aperfeiçoar e consolidar a gestão descentralizada do SUS; 

• Planejar as ações de saúde segundo as necessidades e deman-
das locais;

• Subsidiar o acompanhamento financeiro, administrativo e das 
políticas de saúde; 

• Avaliar desempenho, processos e impacto dos serviços;

• Qualificar as atividades de controle, avaliação, regulação e au-
ditoria; 

• Promover o acesso ao conhecimento e à capacitação; e

• Agilizar a troca de informação com outros níveis de governo, 
outros setores e instituições.
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Controle Social

• Exercer controle social efetivo com conhecimento do SUS, da 
legislação, da realidade epidemiológica, assistencial, financei-
ra, política, etc.

• Acompanhar, estimular e avaliar o Sistema de Informação em 
Saúde nos níveis municipal, estadual e nacional da Saúde.

1.ª Conferência Nacional de Informação e Comunicação em Saúde

Alessandra Ximenes – representante da Secretaria Executiva do 
Conselho Nacional de Saúde – apresentou o Cadastro Nacional de 
Conselhos de Saúde, ressaltando tratar-se de um processo em im-
plantação nos estados, tanto que para falar dos dados atualizados 
precisa sempre consultar a internet. Focalizou:

Contexto

• 10.ª Conferência Nacional de Saúde/1996;

• II Encontro Nacional de Conselheiros de Saúde/1998;

• 11.ª Conferência Nacional de Saúde/2000;

• Oficina de Trabalho Informações em Saúde para o Controle 
Social/2003;

• 12.ª Conferência Nacional de Saúde/2003; 

• XII Plenária Nacional de Conselhos de Saúde/2004;

• Necessidade de comunicação entre os conselhos; e

• Quatro cadastros existentes:

- 2 CNS

- 1 SIOPS

- 1 SGP / Fiocruz

• Nenhum com definição de rotina para atualização dos dados.

Objetivos

• Manter um único cadastro, atualizado, com identificação dos 
conselhos de saúde de âmbito estadual, municipal e do Distri-
to Federal e de seus presidentes; e
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• Disponibilizar o cadastro para todos os órgãos do Ministério 
da Saúde, Conselho Nacional de Saúde, Conselhos Estaduais, 
Conselho do Distrito Federal e Conselhos Municipais.

estratégias

• Utilização da internet para atualização dos dados;

• Acesso para cadastro e atualização por meio de conta de acesso;

• A conta de acesso será encaminhada aos conselhos estaduais 
(1.º momento) e conselhos municipais (2.º momento); e

• o Sistema de Cadastro Nacional de Conselhos de Saúde foi 
criado pelo Datasus/MS.

Definições

• Dados do cadastro (na 1.ª etapa):

- identificação (nome do Conselho – estadual, Distrito Fede-
ral e municipal);

- endereço (bairro/localidade, complemento, ponto de refe-
rência, CEP);

- telefone, fax e endereço eletrônico;

- dados de funcionamento do conselho (data de criação do 
conselho, instrumento de criação, data da última recompo-
sição do conselho).

• Outros dados do conselho (periodicidade das reuniões, temas 
abordados nas reuniões e adequação a Resolução n.º 333/2003 
do CNS);

• Composição atual do conselho (conselheiros, usuários, traba-
lhadores de saúde, prestadores de serviço e gestores).

• Dados do cadastro (na 2.ª etapa)

- Dados do presidente (nome completo, sexo, faixa etária, 
segmento, estado, município, bairro/localidade, endereço, 
complemento, ponto de referência, cep, telefone, fax, en-
dereço eletrônico e autorização para divulgação dos seus 
dados)
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• Municípios que não têm acesso à internet:

- conselhos estaduais serão responsáveis pelo contato;

- poderão utilizar apoio do Datasus nos estados.

• Periodicidade de atualização dos dados: anual.

Projetos Piloto

• Rio Grande do Sul – 496 Conselhos Municipais mais o Conse-
lho Estadual. Foram cadastrados 465 Conselhos Municipais e o 
Conselho Estadual (93.76 %); 

• Amazonas – 62 Conselhos Municipais mais o Conselho Esta-
dual. Foram cadastrados todos os Conselhos Municipais mais o 
Conselho Estadual (100 %).

Implementação do Projeto

Já implementados:

• Acre – Norte

• Mato Grosso do Sul – Centro-Oeste

• Espírito Santo – Sudeste

• Pernambuco – Nordeste• Piauí – Nordeste

• Santa Catarina – Sul

Próximos Estados:

• Maranhão – Nordeste (12/9/2005)

• Bahia – Nordeste (22/9/2005)

• Rio Grande do Norte – Nordeste (3/11/2005)

• Amapá – Norte (27/9/2005)

• Rondônia – Norte (4/10/2005)

• Tocantins – Norte (10/10/2005)

• Rio de Janeiro – Sudeste (14/10/2005)

• Paraná – Sul (26/10/2005)
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Eliane Medeiros – Secretária-Executiva do Conselho Estadual de 
Saúde do Rio Grande do Norte – no seu pronunciamento enfatizou:

• a saúde no contexto da qualidade da comunicação e da de-
mocratização da informação;

• o processo de comunicação no funcionamento dos conselhos 
dentro da lógica, da legitimidade, da representatividade;

• o conselho → conselheiro → sociedade = pensar e decidir co-
letivamente;

• atuação dos conselhos de saúde, considerando a organicidade 
(reuniões, comissões, grupos de trabalho, regimento interno, 
secretaria executiva) e articulação (com órgãos e entidades re-
presentadas, com outros conselhos, com parceiros);

• a visibilidade dos conselhos via canais de comunicação;

• a interlocução do Conselho Estadual do Rio Grande do Norte 
com as Câmaras Municipais, Secretarias Municipais de Saúde, 
Promotorias, Assembléia Legislativa, órgãos e entidades re-
presentadas;

• a atuação do Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do 
Norte: Encontros Estaduais de Conselheiro de 1994 a 1997, 
com criação de Comissões de Monitoramento aos CMS nos 
ETAMs/URSAPs; capacitações de conselheiros, de secretários 
executivos, comissões de monitoramento 1994, 2001 e 2002.

CONSIDeRaÇÕeS Da COORDeNaÇãO Da MeSa

• Espaço se conquista, daí porque a informação em saúde preci-
sa ser atraente.

• A importância do retorno da informação para quem a pro-
duz.

• Análise da informação centrada nas perguntas “onde”, “como” 
e “para que” foi gerada.

PONtOS LeVaNtaDOS NaS INteRVeNÇÕeS e NaS ReSPOS-
taS Da MeSa

• Elaboração de uma recomendação a quem de direito para a 
utilização do “Canal Saúde”, no sentido de informar à popula-
ção sobre ações de promoção e prevenção de saúde;
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• Carência muito grande de informação no SUS;

• Descontinuidade no processo de apropriação da informação, 
sendo, por isso, urgente que se formule uma proposta de ca-
pacitação permanente para os conselheiros;

• A informação fragmentada cria “guetos”, que não contribui 
para o controle social;

• Os conselhos de saúde se ressentem pela forma como a in-
formação chega até eles (isso quando chega): cada fonte com 
um tipo de linguagem, além dos dados em cima da hora;

• Documentos oficiais, em sua produção, não refletem as ações 
dos conselhos, tendo sido citados, como exemplos, as atas e 
as resoluções;

• Falta de avaliação para se saber o desempenho dos conse-
lhos;

• Atenção para as informações veiculadas na mídia sobre saúde;

• Importância da implantação do Cadastro Nacional de Conse-
lhos de Saúde para os Conselhos;

• Mídias alternativas: qual seria o retorno para o SUS?;

• As informações são, na maioria das vezes, disponibilizadas na 
ótica do gestor;

• Necessidade de legislação que obrigue o gestor a cumprir o 
seu papel no SUS;

• Instalação de “uma sala de educação permanente”, onde os 
conselheiros possam ouvir programas gravados, podendo 
analisá-los e criticá-los;

• Necessidade de os conselheiros fazerem, antes de atuarem 
no controle social, um curso introdutório com noções básicas 
sobre o funcionamento do Conselho e do Sistema Único de 
Saúde e, depois, participarem do processo de educação per-
manente;

• Importância de corrigir e analisar os dados para transformá-
los em informação qualificada;
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• O serviço de informática é da instituição e não propriedade de 
pessoas;

• O SUS não deve ter partido político, se tiver, que seja o da saúde;

• O Canal Saúde não se  firmou como um fórum popular de saú-
de, um espaço de liberdade de expressão dos conselheiros;

• Os programas veiculados na mídia são produzidos dentro de 
uma relação de poder; e

• A “surdez institucional” precisa ser revertida para o bem do 
controle social.

DIa 5 De NOVeMbRO De 2005

MeSa De abeRtuRa – 9 horas 

Fizeram parte da mesa de abertura:

• Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio Grande do Nor-
te – Ireno Lima – representando o Secretário de Saúde

• Conselho Nacional de Saúde – Conselheiro Geraldo adão dos 
Santos

• Conselho Estadual de Saúde do Estado do Rio  Grande do Nor-
te – Conselheiro Ranulfo Soares

• Conselho EStadual de Saúde do Estado do Maranhão – Conse-
lheira ana Lúcia ferreira

• Conselho Estadual de Saúde do Estado do Ceará – Conselheiro 
ernesto Sales

Pontos abordados

• A importância do evento para o controle social no SUS;

• Os conselhos representam o aperfeiçoamento da democracia;

• A informação, a comunicação e a informática mexem com pa-
radigmas, envolvem tecnologias, sendo sujeito do processo o 
indivíduo;

• O avanço tecnológico só é bem-vindo, quando serve para de-
mocratizar a informação e contribuir para a inclusão social;
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• O cartão SUS, o cadastro dos conselhos são iniciativas que ser-
vem para aperfeiçoar o sistema de saúde;

• A comunicação é expressão de liberdade, por isso é necessá-
rio não perder de vista a humanização dentro do aparato tec-
nológico;

• A deficiência no financiamento, necessidade de regulamenta-
ção da EC 29;

• A comunicação deve estar voltada para o sistema de saúde e 
para a sociedade;

• O fortalecimento do controle social no SUS passa pelo proces-
so de educação permanente;

• A necessidade de instituir meios de comunicação eficientes e 
eficazes entre as três esferas de gestão;

• Dificuldades de muitos estados em participar de eventos do 
controle social;

• Esforços urgentes para melhorar o atendimento e oferecer 
saúde com qualidade para a população;

bIbLIOteCa VIRtuaL De SaÚDe – DeMOCRatIzaÇãO Da 
SaÚDe Na SaÚDe

Rejane Vieira – representante do Ministério da Saúde. Ressaltou 
os seguintes pontos na sua apresentação relacionados à Biblioteca 
Virtual do MS:

• atua na coleta, na organização e na disseminação de informa-
ções, utilizando tecnologias e metodologias desenvolvidas 
pelo Centro Latino Americano e do Caribe em Ciências da Saú-
de (Bireme/OPS);

• integra a Rede de Centros Cooperantes da BVS na América La-
tina e Caribe;

• a Página – fonte de informações, contendo: “Dicas em Saúde” 
(informações de utilidade pública sobre doenças, prevenção 
de acidentes, cuidados com a higiene, dentre outros); “encon-
tre aqui” (endereços das três esferas de governo), agenda da 
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Saúde (eventos, datas comemorativas e exposições virtuais 
de interesse da saúde pública), Legislação em Saúde (atos 
normativos federais organizado por tipo de assunto: leis, de-
cretos, portarias, etc.), publicações e periódicos em textos di-
gitais, palestras, políticas e diretrizes para o SUS;

• base de dados bibliográficos (acesso aos acervos institucionais 
das bibliotecas federais do SUS), além da coleção multimídia 
do MS e textos completos, linha do tempo (principais fatos 
históricos e aspectos relevantes da saúde brasileira desde a 
criação do MS, em 1953;

• outros serviços: informação para a saúde, sistema de informa-
ção e área temática;

• BiblioSUS, trabalho na lógica dos princípios do SUS: eqüidade, 
universalidade e integralidade;

• Estação BVS – com implantação nos estados; e

• Patrimônio Cultural da Saúde – espaço que preserva a história 
e a cultura da Saúde no Brasil.

PROPOStaS

1.  Criar um espaço na Página da BVS, intitulado “Direitos dos 
Usuários do SUS”.

2.  Produzir e disponibilizar na Página um documentário sobre o 
SUS.

INfORMeS DO eStaDOS

Foram apresentados informes sobre a realização das Conferên-
cias Temáticas de Saúde do Trabalhador, Gestão em Saúde e da Saúde 
Indígena que se realizaram ou que estivessem em processo de realiza-
ção. Manifestaram-se nesse sentido, o representante do Ceará – Con-
selheiro tales, Secretária Executiva do Maranhão – Áurea e do Rio 
Grande do Norte – Conselheiro Valdemir Santiago. Foi um momento 
importante, porque cada estado apresentou os avanços e as dificulda-
des encontradas para o desenvolvimento das ações relacionadas com 
as conferências. Referente à saúde indígena, ficou esclarecido que se 
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trata de um evento construído na lógica indígena: etapa municipal, 
distrital e nacional. O Conselheiro francisco batista Júnior, que esta-
va coordenando a mesa, deu um informe sobre as Plenárias de Conse-
lhos de Saúde, chamando a atenção para a importância desse fórum 
na interlocução, articulação e mobilização entre conselhos. Também 
falou sobre a nova forma de funcionamento da Plenária Nacional de 
Conselhos de Saúde, que passou a ter, na sua coordenação, um repre-
sentante por estado. Hoje, 20 estados já indicaram representantes. A 
propósito do seu informe, lembrou da data da realização da Plenária 
Nacional, nos dias 5, 6 e 7 de dezembro de 2005, em Brasília–DF.

ReSuLtaDOS DOS tRabaLHOS eM GRuPO

Grupo – 1

Coordenadora: Lúcia de Fátima de Lima Azevedo

Relatora: Sônia Soares

eixo Principal: Pacto pela democratização e  
qualidade da comunicação e informação em Saúde

1.º bloco 

1. O que informar e como informar para os conselhos e socie-
dade civil?

2. O que informar para que o SuS seja conhecido por todos 
os brasileiros? Que pontos positivos devem ser informa-
dos para o seu fortalecimento? (Saúde é direito de todos e 
dever do estado)

Respostas das duas perguntas:

•  Criar canais de comunicação permanentes para dar visibilida-
de às decisões dos Conselhos, como rádios comunitárias.

• Criar Ouvidorias nas (três esferas do governo) MS, Secretarias 
Municipais e Estaduais.

• Criar salas de situação (unidades de saúde, conselhos, câma-
ras) e centrais do cidadão.

• Facilitar o acesso universal às informações sobre saúde utili-
zando os canais de acesso público aos bancos de dados.



51

• Sensibilizar os meios de comunicação para divulgar as infor-
mações de saúde.

• Formular e implantar processos de educação permanente em 
saúde para conselheiros e cidadãos.

• Realizar oficinas com os usuários para divulgar o SUS – deba-
tendo temas específicos de acordo com a realidade local – en-
volvendo conselhos, associação de bairro, etc.

• Propor treinamento permanente para ingresso de todos os 
profissionais de saúde, cidadãos e trabalhadores do SUS.

• Informar sobre a organização dos serviços no município – fun-
ções, competências, atribuições – e sobre avaliação (indicado-
res de saúde) os recursos financeiros de acordo com  as  deli-
berações dos Conselhos (Siops)

• Melhorar a comunicação entre o representante e o represen-
tado nos conselhos.

• Garantir o acesso da população aos equipamentos de infor-
mática;

• Divulgar mensagens, nas contas de água e luz, sobre o SUS, 
relacionadas aos serviços, acesso, custos, etc.

• Fazer cartilhas do SUS (os ACS/PSF) para serem distribuídas 
para a população.

• Informar sobre o PDR e a organização do SUS no estado e em 
cada município.

• Divulgar as reuniões dos Conselhos – decisões, etc. e fazer reu-
niões descentralizadas.

• Informar o que está sendo feito em conformidade com delibe-
ração das conferências.

2.º bloco

Tendo em vista as respostas do 1.º bloco

1.  Quais são as responsabilidades das três esferas de gover-
no para garantir a democratização e qualidade da comu-
nicação, informação e informática em Saúde?
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Na esfera federal,

• Ser uma política de Estado em todos os níveis;

• Garantir recursos próprios no orçamento para comunicação/
informação/informática;

• Integrar a política de comunicação com as políticas públicas 
em geral, inclusive, com a capacitação permanente de profis-
sionais;

• Usar espaços públicos na mídia para divulgar informações 

e comunicações em saúde;

Na esfera estadual,

• Ser uma política de Estado em todos os níveis;

• Garantir o funcionamento dos conselhos (constar como ele-
mento de despesas no orçamento), dotação orçamentária 
própria.

Na esfera municipal,

• Ser uma política de Estado em todos os níveis;

• Garantir o funcionamento dos conselhos (constar como ele-
mento de despesas no orçamento);

• Captar recursos por meio de projetos na área (apresentar pro-
jetos junto à área federal).

3.º  bloco

1.1 O que você acha importante para estabelecer um pacto 
pela democratização e qualidade da comunicação e infor-
mação no SuS?

• Ter compromisso ético de cada cidadão com a defesa do SUS, 
sobretudo na hora de votar;

• Estabelecer indicadores para avaliar/acompanhar a democra-
tização e qualidade da comunicação e informação no SUS;

• Fazer um pacto em defesa do SUS que dá certo.
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1.2 Como a Conferência Nacional de Comunicação, Informa-
ção e Informática em Saúde (deliberação da 12.ª CNS) 
pode contribuir para o estabelecimento desse pacto?

• Usando linguagem adequada na comunicação com os usuá-
rios, considerando as características de cada população;

• Havendo ampla divulgação nas pré-conferências e democrati-
zação das discussões – a Conferência deve balizar as diretrizes 
de uma Política Nacional de Comunicação, Informação e Infor-
mática.

1.3 Como o trabalhador do SuS pode contribuir para a de-
mocratização e qualidade da comunicação, informação e 
informática em Saúde?

• Participando de capacitação permanente para o controle so-
cial do SUS, como parte de uma política de gestão do trabalho 
– o trabalhador pode ser o elemento de articulação e promo-
ção da democratização e qualidade da informação e comuni-
cação.

1.4 Como as Comissões de Comunicação e Informação dos 
Conselhos estaduais e Municipais de Saúde podem contri-
buir para o estabelecimento desse pacto?

• Criando Comissões de Comunicação e Informação dos Conse-
lhos Estaduais e Municipais de Saúde onde não houver;

• Divulgando as decisões dos conselhos para a comunidade.

Grupo – 2

Coordenadora: Adriana Cunha 

Relatora: Maria Lúcia Almeida Ferreira (Maranhão)

Facilitadora: Maria Camila Borges Faccenda (SE/CNS)

eixo Principal: Pacto pela democratização e quali-
dade da comunicação e informação em Saúde

1.º bloco 

1.  O que informar e como informar para os conselhos de saú 

de e sociedade civil?
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2.  O que informar para que o SuS seja conhecido por todos 
os brasileiros? Que pontos positivos devem ser informa-
dos para o seu fortalecimento? (Saúde é direito de todos e 
dever do estado). 

O que informar? É necessário que sejam disponibilizadas infor-
mações sobre:

• a importância da estrutura, composição e funcionamento do 
Conselho de Saúde (três esferas);

• os dados demográficos produzidos pelas unidades de saúde, 
Distritos Sanitários, Secretaria Municipal de Saúde sobre o le-
vantamento epidemiológico, morbidade e mortalidade. (três 
esferas);

• o resgate histórico e das lutas do SUS dentro da universalida-
de, eqüidade e integralidade, na lógica de a saúde ser um “Di-
reito de todos e um dever do estado”. (três esferas);

• os dados sobre a atenção básica, sem estar dissociada de mé-
dia e de alta complexidade. (três esferas);

• a recomposição, o funcionamento e aplicação dos conselhos 
no sentido de fazer cumprir a Resolução n.º 333/2003 do CNS. 
(três esferas);

• a Lei n.º 8.080 que institui o SUS e a Lei n.º 8.142 que garante o 
controle social (participação da sociedade) na área de Saúde. 
(três esferas);

Como informar? O processo da comunicação das informações 
devem ocorrer por meio:

• da implantação dos conselhos gestores de unidade (esfera 
municipal);

• do fortalecimento do papel de apoio técnico das comissões 
de monitoramento das regionais (esfera estadual);

• das conferências, fóruns de saúde nos bairros, nos municípios 
e nos estados. (esfera municipal);

• da criação de meios de comunicação (CD, jornais, rádios co-
munitárias, revistas, boletins) focalizando os serviços desde a 
atenção básica até a alta complexidade (três esferas);
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• da divulgação de ações de promoções e prevenções da saúde. 
(três esferas);

• da instituição de concursos literários,fotográficos, vídeos e te-
atro sobre temas que envolvam a promoção e prevenção na 
área de Saúde. (três esferas);

• da utilização dos pólos de educação permanente para capaci-
tar os conselheiros (estado e federal);

• da instituição de fóruns de discussão: plenárias, encontros, se-
minários, oficinas, feiras regionais, etc. (três esferas);

• da disponibilização de dotação orçamentária para o funciona-
mento dos conselhos (três esferas);

• instituição de parcerias. (três esferas);

• do fortalecimento da intersetorialidade (três esferas);

• da garantia do processo de educação permanente para o Con-
trole Social. (três esferas);

• de recomendação ao Ministério das Comunicações para a le-
galização dos processos já existentes de pedido de outorga 
do serviço de rádio e difusão comunitária (esfera federal);

• da autonomia dos conselhos para contratação de assessoria 
técnica. (três esferas);

• da realização de programas institucionais (MS, MC, MMA, ME) 
e de forma intersetorial com inserções rápidas, na mídia, para 
a divulgação do SUS. Ex.: Voz do Brasil.(esfera federal);

• da inclusão de forma transversal, do tema saúde nas discipli-
nas em todos os níveis de ensino (três esferas);

• do financiamento, a nível de estado, para prover o apoio logís-
tico, aquisição de materiais de expediente, etc.

2.º bloco

Tendo em vista as respostas do 1.º bloco

1.  Quais são as responsabilidades das três esferas de gover-
no para garantir a democratização e qualidade da comu-
nicação, informação e informática em Saúde? 
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• Na esfera federal;

• Na esfera estadual;

• Na esfera municipal.

A resposta está contemplada no 1.º Bloco.

3. º bloco

1. O que você acha importante para estabelecer um pacto 
pela democratização e qualidade da comunicação e infor-
mação no SuS? 

• Consideração do caráter permanente do SUS, e da necessida-
de de seu aperfeiçoamento, bem como do caráter de tempo-
rabilidade da gestão.

• Criação de indicadores para qualificação da gestão.

• Instituição de diretrizes para o planejamento.

• Transparência e divulgação das pactuações feitas no âmbito 

do SUS.

2.  Como a Conferência Nacional de Comunicação, Informa-
ção e Informática em Saúde (deliberada na 12.ª CNS) po-
dem contribuir para o estabelecimento desse pacto?

• Efetivando e legitimando todas as propostas dos Seminários 
Regionais e do Nacional de Comunicação, Informação e Infor-
mática em Saúde de forma harmonizada para que haja a  ade-
são de todos os atores ao pacto.

3.  Como o trabalhador do SuS pode contribuir para a demo-
cratização e qualidade da comunicação, informação e in-
formática em Saúde?  

• Desenvolvendo suas atividades de forma humanizada e com-
prometida com os princípios do SUS.

• Recebendo remuneração condizente com a natureza de seu 
trabalho.

• Participando da formulação da política de saúde em seu mu-
nicípio ou estado.
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• Participando dos processos de capacitação.

• Analisando e divulgando as informações por ele produzido.

4. Como as Comissões de Comunicação e Informação dos 
Conselhos estaduais e Municipais de Saúde podem contri-
buir para o estabelecimento desse pacto?

Por meio da:

• instituição da Comissão de Comunicação e Informação dos 
Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde, em todos os con-
selhos de saúde, dada a sua importância para a efetivação e 
fortalecimento do Controle Social;

• orientação do CNS para a implantação das comissões nos es-
tados e municípios em que ainda não foram instituídas.

PROPOStaS aPReSeNtaDaS à MeSa

No sentido de contribuir para o elenco de propostas formuladas 
nos grupos e apresentadas na plenária final, foram entregues à mesa 
as seguintes propostas:

• que as Comissões de Comunicação e Informação se articulem-
se nos três níveis de gestão com as rodas da Aneps e da Educa-
ção Popular;

• que o SUS seja divulgado por meio de adesivos colocados em 
carros, principalmente nos transportes coletivos e também 
em cartões telefônicos;

• que seja criado o n.º 0800 em todos os conselhos de saúde;

• que seja criado um dia nacional para o SUS;

• que seja implantado nas escolas (municipal, estadual e univer-
sidades), o tema saúde de forma transversal como já previsto 
nos parâmetros curriculares nacional;

• que seja feita ampla campanha de divulgação do SUS, sendo 
uma institucional e outra de popularização do SUS, como por 
exemplo “Coloque o SUS na Cabeça” com distribuição de bonés;

• que seja criada uma bandeira do SUS para ser fixada nos locais 
institucionais de saúde, nos locais conveniados e contratados 
como forma de identificação de marketing.
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ReCOMeNDaÇÕeS

1. Que seja oficializada a logomarca do SUS e feita a sua difusão:

a) em botons;

b) em estabelecimentos que tenha convênio com o SUS;

c) nos uniformes dos trabalhadores em saúde ligados ao SUS.

2.  BVS – que seja criada uma pasta relacionada aos serviços do 
SUS, com o seguinte título “Você sabe quanto custa?” e alimen-
tar com informações sobre os custos financeiros dos serviços 
prestadores aos usuários do SuS.

3. Que os conselhos nacional, estaduais e municipais imprimam 
a logomarca do SUS nos seus formulários.

4. Que seja recomendado ao Congresso Nacional a criação de 
mecanismos legais para garantir o uso da logomarca SUS em 
todos os materiais escritos, vídeos e formulários de saúde pú-
blica em todo o País.

5. Que seja recomendada a concessão de uma rede de “TV Saú-
de” em canal aberto.
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Relatório do Seminário Regional de  
Comunicação, Informação e Informáti-

ca em Saúde da Região Norte

O Seminário Regional de Comunicação, Informação e Informáti-
ca em Saúde na Região Norte foi realizado no período de 25 a 27 de 
agosto de 2005, no auditório da Reitoria da Universidade Estadual do 
Amazonas, em Manaus, com a presença de 94 participantes, repre-
sentando os Conselhos de Saúde da Região Amazônica e de todo o 
norte brasileiro. 

“Pacto pela democratização e qualidade da comunicação e infor-
mação em saúde”: este foi o eixo temático principal do seminário. Na 
abertura, os convidados da mesa expuseram suas expectativas em 
relação ao evento, bem como o seu significado para o fortalecimento 
do controle social no Sistema Único de Saúde. Compuseram a mesa o 
representante do Secretário de Estado da Saúde do Amazonas, Ray-
mison Monteiro de Souza (Secretário-Executivo Adjunto da Capital), 
o Secretário Municipal de Saúde de Manaus, Manoel de Jesus Pinhei-
ro Coelho, o representante do Datasus/Ministério da Saúde, Ezequiel 
Pinto Dias, a representante do Conselho Nacional de Saúde, Geusa 
Dantas Lelis, o representante do Cosems do Amazonas, Raymar Gar-
ganta Cunha, e os representantes dos conselheiros de saúde da re-
gião Norte, José Rodrigues e José Maria Alves. 

Antes do início dos trabalhos em grupo, houve a apresentação 
da mesa-redonda Pacto pela democratização e qualidade da co-
municação e informação em saúde, seguida de debate, estando a 
Secretária-Executiva do Conselho Estadual de Saúde do Amazonas, 
Ruth Vasconcelos, na coordenação dos trabalhos. O grande desafio 
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apresentado é: como vai ser firmado esse Pacto na Região Norte? Os 
expositores e suas principais contribuições e reflexões foram:

WILSON CaRLOS bRaGa ReIS 

(Conselho Estadual de Saúde do Amazonas)

- Ressaltou a necessidade de os Conselhos de Saúde ampliarem 
as formas de apropriação da comunicação e informação em 
saúde, de seu significado e importância para o exercício do 
controle social;

- Desafio de democratizar a informação;

- O pacto pela democratização e qualidade da comunicação e 
informação em saúde tem como referência as propostas da 
12.ª Conferência Nacional de Saúde e o documento da Política 
Nacional de Informação em Saúde;

- Discussão preliminar sobre três grandes conjuntos de infor-
mações: 1) Saúde – processo saúde-doença; 2) Orçamento, fi-
nanças, investimento; 3) Legislação do SUS – Direito Sanitário 
e deveres institucionais;1

- Primeira reflexão: processo emancipador x fator de exclusão 
social, política, cultural e econômica; construção de um siste-
ma de informação baseado em como e para quem vai ser 
divulgado; promoção da cidadania;

- Segunda reflexão: império da tecnicidade – relação de produ-
ção do poder e do saber; informações organizadas sob uma 
lógica tecnicista e burocrática, atendendo a interesses especí-
ficos; comprometimento com a apropriação pública das infor-
mações, repartição e aproveitamento dos recursos e saberes;

- Terceira reflexão: quem participa das decisões? Como essas 
decisões são tomadas? Quais são os fóruns existentes? Sob as 
contradições existentes, a informação em saúde vem confe-
rindo transparência da gestão na saúde pública e favorecendo 
o controle social;

1  Trata-se dos três eixos de discussão aprovados pela Comissão Intersetorial de Comunicação 
e Informação em Saúde (CICIS) do CNS, conforme esclarecimentos de Alessandra Ximenes da 
Silva feitos no debate.
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- Quarta reflexão: Lutar pelo acesso à informação é importante, 
mas não basta reivindicar; participação social ampliada, tendo 
em vista a formação de uma sociedade de informação;

- Quinta reflexão: tornar o projeto emancipador para a socie-
dade significa torná-lo importante para usuários, Conselhos 
de Saúde e comissões intergestores; incorporar a discussão da 
informação em saúde na Agenda da Saúde como um assunto 
de relevância;

- Sexta reflexão: combater a concepção do homem enquanto 
espectador das decisões tomadas pelos técnicos; tecnodemo-
cracia – democratização das tecnologias e saberes;

- Sétima reflexão: o Estado tem o dever de responder às deman-
das da sociedade, dando-lhe o direito de perguntar e partici-
par do processo de gestão e informação em saúde;

- Perspectivas de avanços do SUS: emancipação – cidadania 
com subjetividade; democracia participativa; tecnodemocra-
cia; 1.ª Conferência Nacional de Informação, Comunicação e 
Informática em Saúde;

- Outras questões relevantes: o debate sobre realidades regio-
nais; a capacitação de conselheiros e o conhecimento do SUS; 
consolidar o processo de implantação do Cadastro Nacional 
de Conselhos de Saúde; constituir a Comissão de Comunica-
ção e Informação em Saúde no âmbito dos conselhos estadu-
ais e municipais;

JaNINe MIRaNDa CaRDOSO 

(GT de Comunicação em Saúde da Abrasco)

- Assinalou o avanço que significa discutir informação e comu-
nicação em saúde considerando as particularidades regio-
nais;

- Pensar a comunicação como processo social – com diferentes 
atores, temas e objetivos – e não apenas como veículos e tec-
nologias;

- Necessidade de encarar novas formas de fazer e entender a 
comunicação em saúde, valorizando a perspectiva dialógica, 
a negociação e o reconhecimento de diferenças;
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- Conquistar mais espaço na mídia convencional e comunitária;

- Ampliar a democratização, o conhecimento e o debate sobre 
as políticas de saúde, os problemas de saúde e suas causas e 
soluções, como também sobre o SUS, a legislação, os direitos 
e deveres, o orçamento e a execução orçamentária;

- Ampliar a comunicação nos serviços e ações de saúde, entre 
as equipes de saúde, entre estas e os usuários, nos conselhos 
e entidades que os compõem, entre os conselhos;

- Clara definição de objetivos, distribuição e avaliação de resul-
tados – produção, circulação e recepção;

- Ampliação e garantia de espaço na mídia pública e privada 
sobre o SUS, a política e situação de saúde;

- Controle da propaganda de produtos nocivos;
- Superar a visão instrumental da comunicação e as práticas 

campanhistas – não se deve reduzir a comunicação 
às campanhas. Urge criar e valorizar vínculos mais 
permanentes;

- Outros desafios: democratizar o acesso às tecnologias de 
comunicação; descentralizar a comunicação; investir em 
pesquisa e ensino.

aLeSSaNDRa XIMeNeS Da SILVa 

(Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Saúde)

- Em vários eventos (conferências, plenárias de Conselhos de 
Saúde, oficinas de trabalho, etc.) tem sido pautada a neces-
sidade de fortalecer a comunicação, melhorando-a entre os 
conselhos;

- O Cadastro Nacional de Conselhos de Saúde (CNCS) tem como 
objetivo principal criar um mecanismo permanente de comu-
nicação e troca de informações entre Conselhos de Saúde, 
aperfeiçoar a comunicação e contribuir no sentido de fortale-
cer o controle social;

- Estratégia utilizada para manter o CNCS atualizado: uso da 
internet, por meio de uma ferramenta construída pelo Data-
sus/MS, de modo que a atualização dos dados pode ser feita 
mediante conta de acesso fornecida aos presidentes de con-
selhos; 
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- Os Conselhos de Saúde que não têm internet podem preen-
cher os dados por meio de um formulário;

- Os dados do CNCS estão disponíveis para todos os Conselhos 
de Saúde, podendo ser acessados também por órgãos, insti-
tuições e todos os cidadãos interessados. O endereço eletrô-
nico para acesso é http://formsus.datasus.gov.br/cns; 

- Foi implementado um projeto piloto do CNCS nos estados do 
Amazonas e Rio Grande do Sul, que têm realidades bastante 
diferenciadas, o que possibilitou avaliar os possíveis e distin-
tos problemas que poderiam surgir nos demais estados, pro-
cedendo-se às correções necessárias.

No debate frisou-se a necessidade de ser construída uma agenda 
de prioridades. O pacto pela democratização e qualidade da comuni-
cação e informação em saúde deve ser pensado a partir do diagnós-
tico feito da realidade. Para transpor os entraves, são fundamentais a 
mobilização e articulação permanentes, e, para tanto, faz-se necessá-
rio que os conselheiros debatam a pauta e os desafios do Conselho de 
Saúde com sua base social.

Com relação ao desafio da capacitação, chegou-se à conclusão 
de que esta requer, além das condições materiais, um esforço cotidia-
no. É preciso valorizar, por exemplo, o tempo e o espaço destinados à 
leitura, ao estudo no dia-a-dia. Na definição de seu plano de trabalho, 
é importante que cada Conselho de Saúde defina e priorize sua estra-
tégia de capacitação.  

Durante os trabalhos em dois grandes subgrupos, que debate-
ram o roteiro de questões proposto pela coordenação do Seminário, 
Eliane Pereira dos Santos, gerente da BVS-MS – Biblioteca Virtual em 
Saúde, falou do processo de consolidação e expansão do modelo de 
biblioteca virtual em saúde e das possibilidades de acesso dos con-
selheiros de saúde ao material disponibilizado pela rede Bibliosus. A 
Biblioteca Virtual em Saúde pode ser acessada no portal do Ministério 
da Saúde por meio do sítio www.saude.gov.br/bvs . 

A plenária final foi coordenada por representantes da Comissão 
Intersetorial de Comunicação e Informação em Saúde e teve as se-
guintes propostas aprovadas, tomando-se por base as discussões e 
proposições feitas previamente nos grupos:
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1.  O que informar e como informar para os conselhos e socie-
dade civil?

O quê?

- Divulgar a legislação e diretrizes do SUS, com linguagem sim-
ples, clara e prevalecimento do regionalismo;

- Que a sociedade tenha consciência que deve e pode solicitar 
ao SUS que os medicamentos básicos estejam disponíveis;

- Divulgar as ações dos Conselhos de Saúde e trabalhar para 
mostrar à sociedade sua missão e importância;

- Divulgar os avanços e experiências positivas do SUS e que este 
é direito de todos e dever do Estado;

- Papel dos conselheiros, principalmente o de representante da 
população.

Como?

- Palestras nas escolas, associações de bairros, cartazes, fôlde-
res, rádios locais, televisão, jornais e igrejas;

- Criar comissão de comunicação nos Conselhos de Saúde para 
organizar as ações e articular parcerias com as instituições 
que compõem o colegiado, aproveitando as experiências de 
assessores;

- Criar serviço de atendimento gratuito (0800) nos conselhos;

- Criar conselhos comunitários de saúde para se chegar à popu-
lação, na ponta; cada conselheiro se encarrega de um grupo, 
reunião mensal;

- Intensificar o contato dos conselhos com as unidades de saú-
de e seus profissionais;

- Criar mecanismos de motivação, envolver escolas, jovens;

- Interação entre os conselhos municipais e estaduais;

- Jornais, revistas, panfletos, internet, carros de som; teatro; rá-
dios comunitárias; os agentes comunitários divulgam as reu-
niões dos conselhos; reuniões; “A Voz do SUS“, informativos 
locais dos conselhos; usar as rádios de longo alcance (conces-
sões públicas);
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- Fazer parcerias com os diversos veículos públicos e privados 
para divulgar o que é o SUS, usando forma e linguagem ade-
quada e simples; 2

- Parcerias com associações de bairros, sindicatos (escola de ca-
pacitação dos sindicatos), igrejas;

- Priorizar que os recursos destinados à propaganda pelos go-
vernos sejam utilizados em informação e na comunicação em 
saúde.

2.  O que informar e como informar para os gestores e presta-
dores do SuS?

O quê?

- Existe uma legislação a ser lida e seguida;

- Detalhar o que é NOAS e NOB-RH;

- Médicos devem receitar medicamentos que estejam, prefe-
rencialmente, disponíveis no SUS;

- Informar aos prefeitos que não nomeiem secretários de Saúde 
sem conhecimento do SUS.

Como? 

- Na transição de uma gestão para outra, repassar os treinamen-
tos recebidos pelo SUS, informações, documentos e ações 
para os gestores, prestadores e profissionais;

- Capacitar os gestores e prestadores sobre a legislação do SUS 
e também os profissionais, nas três esferas. 

Recomendação

- Recomendar aos gestores nos três níveis de governo a garan-
tia da assistência de média complexidade em todos os muni-
cípios, solucionando-se os casos de tratamento fora de domi-
cílio (TFD) nesse nível de atenção.

2 Quanto ao uso da linguagem nos processos de comunicação e informação em saúde no 
interior dos conselhos, foi ressaltado que não se deve dissociar a linguagem dos técnicos e não 
técnicos, pois são todos conselheiros. Todos devem buscar informações para sua orientação, 
com apoio da Secretaria-Executiva do Conselho. Além disso, deve-se considerar e buscar 
formas de enfrentar as grandes distâncias e alto custo do transporte.
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3. Como levar o SuS ao conhecimento de todos os brasilei-
ros?

- Por meio da elaboração de informativos do SUS;

- Criar estratégias para garantir que os recursos governamentais 
para a propaganda sejam também utilizados para divulgar o 
SUS em horário ou espaço nobre nos meios de comunicação 
social;

- Trabalhar o SUS como tema transversal no Ensino Fundamen-
tal, Médio e Superior;

- Capacitar os agentes de saúde para informar o usuário sobre 
como procurar assistência e seus direitos.

4.  Como defender as conquistas do SuS e garantir a qualida-
de e humanização do atendimento? 

- Oferecer cursos de humanização para o profissional;

- Encaminhar a Resolução CNS n.º 333/03 para o Congresso Na-
cional, com o objetivo de transformá-la em lei federal;

- Dar continuidade à municipalização plena do SUS;

- Dar continuidade às conquistas e programas, mesmo que os 
conselheiros e gestores (de fora do conselho) mudem;

- Realizar seminários e fóruns envolvendo promotores, procura-
dores e técnicos do TCU, tendo como eixo principal as diretri-
zes do SUS e sua construção.

5.  É fundamental definir e explicitar as responsabilidades sa-
nitárias de cada ente federado de modo a produzir ações 
integrais de saúde em função das necessidades da popu-
lação. 

- Reafirmar as propostas aprovadas nas Conferências Nacionais 
de Saúde.

Diante disso, como a Conferência Nacional de Comunicação, In-
formação e Informática em Saúde (CNCIIS) pode contribuir?...
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5.1 Quais são as responsabilidades sanitárias no que se refe-
re à gestão da comunicação, informação e informática em 
saúde? 

- Investimento em políticas de prevenção em saúde;

- Que o gestor, assim como a Secretaria Executiva do respectivo 
Conselho de Saúde, socialize as informações com os conse-
lheiros e a sociedade;

- Manter em dia as metas vacinais nas áreas urbanas e rurais, 
com garantia de liberação de recursos do Ministério da Saúde 
em tempo hábil, respeitando as necessidades regionais.

5.2 Quais são as responsabilidades sanitárias no que se refe-
re à comunicação, informação e informática em saúde em 
relação ao trabalhador (como ela existe, como ela se dá)?

- Ter conhecimento dos meios de comunicação e buscar este 
conhecimento traçando o perfil do trabalhador;

- Elaborar boletim informativo sobre as atividades do agente 
comunitário de saúde no campo, para facilitar o trabalho jun-
to às comunidades;

- Que o gestor possa treinar esses profissionais sobre a legisla-
ção do SUS;

- Recomendar a divulgação por meio de boletins ou panfletos 
educativos quanto aos cuidados preventivos dos profissionais 
de saúde no exercício de suas atividades;

- Recomendar que a Conferência Nacional de Gestão do Trabalho 
e Educação na Saúde contemple, em suas propostas, recursos 
suficientes para contratação de pessoal no setor Saúde.

5.3 Como contribuir para garantir a universalização e inte-
gralidade da assistência como direito à saúde:

a) “Saúde é direito de todos e dever do Estado” 

b) O SUS não é um sistema pobre para pobres 

c) A implementação do cartão SUS é importante?
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- Os convênios e contratos firmados pelo SUS com os presta-
dores de serviços privados devem ser discutidos e aprovados 
pelos Conselhos de Saúde;

- Fazer cumprir as Leis n.º 8.080/90 e n.º 8.142/90;

- Recomendar que a contratação de prestadores de serviço na 
forma complementar ocorra com entidades que atendam às 
demandas do SUS em igualdade de condições com as demais 
clientelas;

- Cumprindo as diretrizes básicas do SUS;

- Estimular processos de educação na saúde envolvendo esco-
las, igrejas, entre outras instituições e associações;

- Cobrar responsabilidades das instâncias superiores, fazendo a 
nossa parte;

- Buscar parcerias entre os conselhos para garantir a implemen-
tação das leis;

- Buscar a eqüidade diante das diferenças regionais.

6.  Como a CNCIIS pode contribuir para o estabelecimento do 
pacto pela democratização e qualidade da comunicação, 
informação e informática em saúde?

- Programa de inclusão digital para a área de Saúde – Fazer par-
ceria com as operadoras de telecomunicações para garantir a 
comunicação telefônica e o acesso à internet para os postos 
de saúde da Região Norte, com a aquisição de computadores, 
utilizando energia solar e antenas de satélite ou comunicação 
por rádio, quando necessário;

- Desburocratizar a concessão e multiplicar a radiodifusão na 
Região Norte;

- A política de comunicação, informação e informática em saú-
de deve ser elaborada respeitando-se a importância dos três 
temas, e suas políticas carecem de deliberação que atenda ao 
controle social e contribua com o fortalecimento do SUS por 
meio de conferência específica sobre a temática; 
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- Que essa conferência delibere no sentido da criação, imple-
mentação e realização de fóruns ou simpósios envolvendo 
gestores, trabalhadores e sociedade civil organizada, objeti-
vando a construção coletiva de um pacto na área de comuni-
cação e informação para o fortalecimento do SUS.

7.  Como intensificar o intercâmbio técnico-científico nacio-
nal e internacional por meio da consolidação e expansão 
do modelo de biblioteca virtual em saúde, no fortaleci-
mento da posição de liderança no brasil, na américa Lati-
na e Caribe?

- Criar jornal on-line para defender as conquistas do SUS;

- Divulgar as ações do Sistema Único de Saúde das três esferas 
de governo;

- Que o governo divulgue os acordos firmados com os países 
do Mercosul e América Latina sobre as relações de trabalho, 
principalmente sobre os impactos para o exercício profissio-
nal na saúde;

- Treinamento para acesso à pesquisa da BVS pelos profissio-
nais de saúde;

- Isentar os conselheiros de qualquer taxa para acesso à BVS;

- Garantir que os Conselhos de Saúde tenham autonomia, com 
estrutura física independente, e equipamentos necessários ao 
desempenho de suas funções, e que também possam permitir 
o acesso dos conselheiros às informações de interesse para o 
SUS, com destaque para as bibliotecas virtuais em saúde;

- Implementar e incentivar a participação de conselheiros em 
cursos de capacitação para a apropriação de técnicas que per-
mitam o acesso às novas tecnologias.

PaRtICIPaNteS

Nome estado Município Segmento

Ada Rodrigues Viana Amazonas Manaus Usuário

Ademarina Texeira Amazonas Manaus  

Adivânia Carneiro Senão Amazonas Manaus  
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Adécio de Castro Nogueira Acre Rio Branco Usuário

Alessandra Ximenes da Silva Distrito Federal Brasília  

Ana Faria Andrade Simões Amazonas Manaus  

Ananias de Almeida Amazonas Silves Usuário

Andresa Santos Mesquita Amazonas Manaus Prestador de Serviço

Angela Maria de Brito Malém de 
Oliveira Pará Belém  

Antonia Maria de Lima Rondônia Porto Velho Trabalhador de 
Saúde

Antonio Gomes Aguiar Roraima São Luiz Usuário

Antônia Geralda M. Cleto Amazonas Caapiranga Usuário

Antônio josé Barbosa Pinto Amazonas  Usuário

Carlos Batista de Lima Amazonas Parintins Usuário

Carlos Orlando silva Chaves Amazonas Manaus Gestor

Carlos Paulo de Paula Rondônia Ouro Preto do 
Oeste Usuário

Caroline Miranda Coelho Distrito Federal Brasília  

Clerme Cristina de Oliveira Souza Amazonas Manaus  

Deilda da Silva Colares Amazonas Caapiranga  

Delma Favacho da Silva Amazonas Manaus  

Demetrio Dantas da Silva Amazonas Alvarães Usuário

Edenelza Vilhena da Silveira Amazonas Careiro da Várzea Usuário

Edilene Costa dos Santos Amazonas Manaus  

Eduardo Francisco de Assis 
Braga Tocantins Palmas Usuário

Eleonora Bernardes de Queiroz Amazonas Presidente 
Figueiredo

Trabalhador de 
Saúde

Eliana F. Cavalcante Acre Rio Branco Usuário

Eliane Baraúna Garra de 
Vasconcelos Amazonas Manaus  

Eliane Pereira dos Santos Distrito Federal Brasília  



77

Elionai de Araujo Miller Amazonas Tabatinga Gestor

Eliza Aguiar Garmão Amazonas Autazes Prestador de Serviço

Enivaldo Lopes Scoordft Amazonas Parintins Usuário

Erica Semaní dos Santos Roraima Boa Vista  

Evanilda Soares Cardoso Amazonas Manaus  

Evângelo Rocha de Souza Amazonas Itacoatiara Usuário

Ezequiel Pinto Dias Rio de Janeiro Rio de Janeiro  

Fabianny Costro Andrade Rondônia Porto Velho Usuário

Faradilson Reis de Mesquita Roraima Boa Vista Usuário

Francimar Costa Sousa Pereira Amazonas Autazes Prestador de Serviço

Geusa Dantas Lélis Ceará Fortaleza Trabalhador de 
Saúde

Hamustafar Rocha da Costa Roraima Boa Vista Usuário

Heraldo Jefferson Pereira de 
Souza Amazonas Manaus Prestador de Serviço

Hermúzia Maria de Souza Gomes Tocantins Palmas  

Isaías Perpetuo Fernandes Amazonas Manaus Usuário

Izabel Maria Oliveira Macedo Amazonas Manaus  

Janine Miranda Cardoso Rio de Janeiro Rio de Janeiro  

Jorge Antônio do Nascimento Amazonas Silves  

José Benedito Marinho de Souza Amazonas Parintins Prestador de Serviço

José Marcos de Fontes Amazonas Manaus Usuário

José Maria Alves Costa Rondônia Ji-Paraná Usuário

José Nascimento de Souza Amazonas Carauari Gestor

José Santiago Magalhães Amazonas Carauari Usuário

Jovenil Rodrigues do Carmo Amazonas Tefé Usuário

Juan Choque Souza Amazonas Manaus  

Lilian do Nascimento Freitas de 
Souza Amazonas Presidente 

Figueiredo Usuário

Luciano Chagas Barbosa Distrito Federal Brasília  
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Lúcia Ferreira Viana Amazonas Manaus Usuário

Manoel da Costa Serrão Amazonas Parintins Usuário

Manoel de Jesus Amazonas Manaus Usuário

Marcelo Tavares Alves Amazonas Manaus  

Maria Angélica Souza de Barros Amazonas Manaus  

Maria Brasília F. de Araújo Amazonas Manaus  

Maria Célia da Silva Pereira Amazonas Manaus Usuário - Prestador 
de Serviço

Maria das Graças Soares Feitosa Amazonas Manaus Gestor

Maria Edna Porto Fernandes Amazonas Itacoatiara Usuário

Maria Lauriana Souza Amorim Amazonas Itacoatiara Usuário

Maria Madalena de Oliveira 
Freitas Amazonas Manaquiri Prestador de Serviço

Maria Marlene da Silva 
Cavalcante Amazonas Itacoatiara Prestador de Serviço

Maria Odete Marangoni 
Ruechert Rondonia Cerejeiras Trabalhador de 

Saúde

Maria Rozenilda da Silva Dias Amazonas Boa Vista do 
Ramos Gestor

Maria Sebastiana dos Santos Amazonas  Prestador de Serviço

Maria Thereza M. de Carneiro 
Rezende São Paulo Trabalhador de 

Saúde

Marilza Tavares Amazonas Manaus  

Marly Ferreira Pinto Amazonas Manaus  

Mauro Robson almeida Almeida 
Xavier Amapá Macapá Gestor

Maúa da Conceição Alves Acre Rio Branco Usuário

Morcy José Barroso Neto Amazonas Ipixuna Gestor

Mosar Pereira Cunha Amazonas Itacoatiara  

Neide Teresinha Tenório da Silva 
Albuquerque Amapá Macapá  
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Nestor Santeiro Amazonas Manaus  

Ozair da Silva Albuquerque Amazonas Parintins Trabalhador de 
Saúde

Priscila Braga Rezende Galvão Amazonas Manaquiri Trabalhador de 
Saúde –  Gestor

Raimunda Brito Macêdo Amazonas Boa Vista do 
Ramos Usuário

Raimunda Ribeiro de Lima Amazonas Alvarães Trabalhador de 
Saúde

Regina Lúcia C. S. Feitosa Amazonas Manaus Usuário

Rosimê de freitasFreitas Pessôa Amazonas Manaus Trabalhador de 
Saúde

Rômulo Augusto Gomes de 
Azevedo Pará Belém Usuário

Simone da Silva Pessoa Amazonas Presidente 
Figueiredo

Trabalhador de 
Saúde

Suely da Silva Mota Amazonas Manaus Usuário

Tatiane Louzada Partilho Amazonas Itacoatiara  

Verbena Lúcia Melo Gonçalves Distrito Federal Brasília  

Waldiléia Santos da Silva Rondônia Porto Velho  

Wendell Brasa da Silva Acre Rio Branco Trabalhador de 
Saúde

Willian de Lima Barreto Distrito Federal Brasília  

Zuita Moreira de Assunção Amazonas Itacoatiara  
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Relatório do Seminário Regional de  
Comunicação, Informação e Informáti-

ca em Saúde da Região Sudeste

LOCaL: Auditório da ENSP – Av. Leopoldo Bulhões, 1480 – Fio-
cruz – Manguinhos – RJ

DIa 31 De OutubRO De 2005

Inscrição e distribuição do material: das 19 às 20 horas e até as 12 
horas do dia 21/10/2005

MeSa De abeRtuRa 

Coordenação da Mesa: Conselheira Maria Teresa Carneiro Resende

Fez uma contextualização da informação, comunicação e infor-
mática na área da Saúde, focalizando, entre outros aspectos:

• a instituição do Conselho Nacional de Saúde;

• a formação das comissões no CNS;

• o advento da Constituição de 1988 que garante, em seu artigo 
198 “a saúde como um direito de todos e dever do Estado”;

• a política de informação, comunicação e informática como 
uma proposta da 12.ª Conferência Nacional de Saúde;

• a instituição da Comissão de Comunicação e Informação do 
CNS;

• o objetivo dos Seminários Regionais de Informação, Comuni-
cação e Informática;
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• proposta da realização da Conferência Nacional de Comunica-
ção e Informação;

• a responsabilidade de os participantes do Seminário torna-
rem-se multiplicadores dos conhecimentos adquiridos para 
garantir a efetividade do controle social no SUS;

eXPOSItOReS

Maria do Carmo Leal – representante da Fiocruz. Ressaltou em 
sua apresentação questões como:

• a importância dos seminários sobre informação, comunicação 
e informática para a realização da Conferência Nacional;

• o papel da informação e comunicação para o SUS e a consoli-
dação da democracia no País;

• incorporação de conhecimentos para a promoção da saúde, 
evitando-se comportamentos nocivos à saúde;

• inclusão dos excluídos;

• transformação do conhecimento em informação, exigindo 
muito trabalho e muita criatividade.

Maria do Espírito Santo (Santinha) – Secretária-Executiva do 
Conselho Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. Disse que o compare-
cimento ao Seminário ficara comprometido por razão de três fatores:

1)  as chuvas intensas que estavam caindo no Rio de Janeiro;

2)  a realização da Conferência Temática Saúde do Trabalhador; e

3)  a transferência do feriado relativo ao dia do servidor público 
para o dia 1.º de novembro. 

Também ressaltou pontos relacionados com:

• a solicitação de alguns conselhos para que o CNS proceda 
orientações quanto ao Cadastro Nacional dos Conselhos de 
Saúde;

• a necessidade de capacitação regionalizada para conselheiros 
de saúde;
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• a importância da discussão descentralizada sobre informação, 
comunicação e informática.

• a necessidade de serem estruturadas em todos os Conselhos de 
Saúde a Comissão Temática de Comunicação e Informação.

Geraldo Heleno – Conselho Estadual de Minas Gerais. Ressaltou 
em sua fala que:

• a 12.ª Conferência Nacional de Saúde propusera em seu rela-
tório a discussão do tema sobre informação, comunicação e 
informática;

• o marco regulatório do SUS é a Lei Orgânica de Saúde (n.ºs 
8.080 e 8.142);

• o desafio da comunicação no controle social é muito grande, 
haja vista a falta de informações claras na área da Saúde.

• a falta de formação e de recursos públicos compromete o pro-
cesso de informação e comunicação nos conselhos e entre os 
conselhos;

• a necessidade de os Conselhos de Saúde de Minas Gerais te-
rem interlocução com os gestores e vice-versa;

• a importância de as três esferas do SUS construírem uma pro-
posta para que haja capilaridade nas informações;

• o controle social de Minas Gerais está sempre disposto a se 
integrar e trabalhar em conjunto com os demais estados da 
Região Sudeste.

Arnaldo Marcolino da Silva  – representante do Conselho Esta-
dual de São Paulo registrou em seu pronunciamento assuntos rela-
cionados:

• à oportunidade da realização do Seminário Regional de Co-
municação, Informação e Informática da Região Sudeste.

• à necessidade da socialização das informações para que che-
gue na ponta do Sistema de Saúde, envolvendo todos os seg-
mentos do controle social, principalmente trabalhadores de 
saúde e usuários;

• a importância de se garantir estratégias na área de comunica-
ção e informática para que a população brasileira tenha aces-
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so ao SUS, com conhecimento dos seus princípios de univer-
salidade, eqüidade e integralidade;

• à certeza de que o SUS é mais que um plano de saúde é um 
sistema de saúde, previsto na Constituição Federal, instituído 
pela Lei n.º 8.080/90 e com controle social garantido na Lei n.º 
8.142/90.

Bendito seja o SUS!

MeSa-ReDONDa – “Pacto pela democratização e Qualidade da 
Comunicação e Informação em Saúde”

eXPOSItOReS

Ilara Hämmerli Sozzi de Moraes – representante do Conass, na 
Comissão de Comunicação e Informação em Saúde, do Conselho Na-
cional de Saúde. Ao discorrer sobre o tema proposto, fez uma reflexão 
dos seguintes pontos:

1.  Como as informações em saúde podem, ao mesmo tempo, 
contribuir para:

• um processo democrático emancipado dos homens e mu-
lheres brasileiros;

• o exercício do controle social; 

• a gestão qualificada do SUS comprometido com a melho-
ria da saúde da população.

1.1 A informação em saúde também pode:

• constituir-se em um instrumento a serviço da promoção 
de um processo emancipador e do exercício do controle 
social;

• ser mais um fator de exclusão social, política, econômica e 
cultural; 

• atender aos interesses do mercado das empresas de infor-
mática;

• não há neutralidade nas informações em saúde;

• por detrás das informações produzidas encontram-se vi-
sões de mundo, interesses e objetivos em disputas;

• em um contexto vinculado à acumulação capitalista.
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2.  A informação no mundo atual – relações de poder e produção 
de conhecimentos:

• interesses da ciência e tecnologia;

• interesses econômicos;

• interesses políticos e sociais.

3.  A discussão em torno da Gestão das Informações e Informáti-
ca em Saúde no Brasil vem sendo politicamente reduzida ao 
império da tecnicidade, do especialista.

3.1 tal fato enfatiza sua dimensão de exclusão social por seu 
forte viés tecnocrático, em detrimento de sua dimensão 
de instrumento a serviço da emancipação do homem e da 
melhoria da sua saúde.

4. A gestão da informação em saúde permanece exclusivamente 
“nas mãos” dos que “entendem”, dos que “sabem” dos “técni-
cos”. “Uma questão política que é tratada politicamente, como 
sendo “técnica”, alijando atores sociais do processo de formu-
lação de políticas públicas como a política de Informações e 
Informática em Saúde”.

5. Nos estreitos e frágeis meandros das suas contradições que se 
constroem as possibilidades das Informações em Saúde con-
tribuírem para um projeto emancipador.

6. A Informação em Saúde, ao mesmo tempo:
• instrumentalizar várias formas de alienação do homem;
• é espaço de intensa acumulação econômica; e
• abre novas possibilidades de emancipação individual e 

coletiva.

7. Na tensão constante, a direcionalidade da informação em saú-
de é definida em função da correlação de forças políticas e 
econômicas que se formam em seu interior.

8.  Interesses atendidos pela política nacional de informação e 
informática nos últimos cinco anos:

• 2000: Cartão SUS – R$ 134 milhões – Procomp (Diebold) e 
Hypercom.
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• 2000: Sisreg: R$ 4 milhões – Cesar.2004: R$???? Milhões.

• 2001: Nova versão do SIM e do Sinasc – R$??? Milhões 
– Sigma.

• 2003: Sistema de Informação do SAMU: R$ 2 milhões – Sie-
mens.

• 2003: Cartão SUS com Central de Regulação: R$ 3 milhões 
– Giros/Procomp – Aracaju e R$ 3 milhões + R$ 12 milhões 
(SMS/SP) – Siga Saúde/Atech – SP.

9. O Complexo Industrial da Informação vem conseguindo in-
fluenciar a direcionalidade da Política Nacional de Informação 
e Informática em Saúde.

10. Há um histórico esvaziamento das instâncias de gestão pú-
blica da informação e informática em saúde para justificar a 
Política de Terceirização dos processos de desenvolvimento e 
produção das informações.

11. Decisões políticas que se relacionam com a vida de um povo 
são transformadas em  quiosques técnicas, a serem definidas 
por “especialistas”, afastando o cidadão de um processo deci-
sório fundamental para seu presente e seu futuro.

12. Para se construir uma Política de Informação e Informática em 
Saúde comprometida com a democratização e a melhoria do 
SUS é preciso que esteja inscrita na Agenda da Saúde dos Con-
selhos de Saúde e das Comissões Intergestores como priori-
dade da gestão pública em saúde superando a tendência da 
terceirização.

13. É necessário conquistar uma participação social ampliada em 
todos os espaços definidos da gestão da Informação e Infor-
mática em Saúde. 

• Lutar pelo acesso às informações em saúde é fundamen-
tal e necessário, mas não é suficiente para um processo de 
promoção da cidadania, em face de seu significado nas 
sociedades contemporâneas: bem público estratégico na 
promoção da emancipação e da melhoria da saúde.
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14. Ampliam-se os mecanismos de difusão da informação, mas 
não se democratizam as relações de poder e produção de sa-
ber implícitas em sua gestão.

• O cidadão fica diante de “algo” a que só os “iluminados” têm 
acesso. Ao homem comum, só cabe admirar e “respeitar” os 
avaros tecnológicos (amedrontado, pois lhe é desconhecido) e 
aguardar para usufruir daquela específica tecnologia, a depen-
der de seu poder aquisitivo: exclusão digital e informacional.

15. A inclusão só se realiza quando a informação e suas tecnolo-
gias são apropriadas pelo cidadão, contribuindo para ampliar 
sua capacidade de intervenção no mundo.

* Infinita vontade de saber e agir.

16. A democratização e qualidade das informações e de suas tec-
nologias são uma esperança na luta por espaços dignos, soli-
dários e com qualidade na Atenção à Saúde da População.

 16.1.Tornar concreta a democratização das informações em 
saúde significa ampliar o leque de participação dos conselhei-
ros de saúde nos espaços decisórios sobre a gestão da infor-
mação e informática em saúde, reivindicando a explicitação 
do SIGNIFICADO das informações e das escolhas tecnológicas, 
superando um papel de mero “pólo receptor” de uma infor-
mação que já vem filtrada pelo “olhar do produtor”.

17. É vital para a melhoria do SUS que seja invertido o modelo 
historicamente construído de gerir institucionalmente as in-
formações em saúde governamentais.

17.1. Hoje: o Estado tem o direito de perguntar aos indivíduos 
e o indivíduo tem o dever de responder.

17.2. Para: o Estado tem o dever de responder com as informa-
ções solicitadas pela sociedade e o cidadão tem o direito 
de perguntar e de participar do processo de gestão da in-
formação, colocando-a a serviço do SUS.

18. Política Nacional de Informação e Informática em Saúde: ex-
pressão do Pacto pela Democratização e Qualidade da Infor-
mação e Informática em Saúde.
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• Forja uma rede complexa de poderes que amplia as arenas 
e os atores com possibilidades de intervenção no jogo po-
lítico.

• Daí a importância estratégica da constituição do Comitê 
Intersetorial de Comunicação e Informação em Saúde no 
âmbito do Conselho Nacional de Saúde em 2005 e a ex-
pectativa de criação de comitês similares nos Conselhos 
Estaduais.

19. É o presente carregado de possibilidades.

• De propostas de transformação do status quo informacional;

• Uma delas: a instituição da Conferência Nacional de Comu-
nicação, Informação e Informática em Saúde, convocada 
enquanto espaço privilegiado, para onde conflua as dis-
cussões relativas à Política de Informação e Informática em 
Saúde – 12.ª Conferência Nacional de Saúde;

• A proposta dessa Conferência não é original (GTISP/92), vem 
sendo pensada como uma alternativa para ampliar as possi-
bilidades de interlocução sobre qual projeto nacional o País 
necessita para o campo da informação e informática;

• O desafio é ampliar o uso da informação no cotidiano do 
processo decisório da saúde na formulação de políticas, 
na gestão, nas vigilâncias, na clínica, no controle social, 
enfrentando a desigualdade de acesso aos benefícios do 
avanço tecnológico;

• Política de Informação e Informática em Saúde que, nesse 
caso, pressupõe ser forjada com ele (sujeito informacional) 
e não para ele.

20. Construção Coletiva de Propostas – Informação em Saúde 
– Bem Público.

• Ampliar a participação dos Conselhos de Saúde nas deci-
sões sobre a informação e informática em saúde: controle 
social sobre as aplicações dos recursos em TI;

• Participação do setor privado de informática em caráter 
complementar;
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• Fortalecimento da gestão pública da informação e in-
formática em saúde: concurso público e capacitação dos 
profissionais de TI das três esferas de governo: Datasus/MS 
– SES – SMS

21. O Homem – sujeito de sua história – consolida e amplia seu di-
reito à informação e exige o cumprimento do dever do Estado 
de informar, ao aprofundar a prática democrática e participa-
tiva nas relações políticas e econômicas presentes na gestão 
da informação em saúde.

21.1  Democracia e qualidade da informação: faces de uma 
mesma luta/conquista.

22. Reafirmar-se a mais profunda convicção de que chegará o dia 
em que o Brasil garantirá uma atenção plena para todos os 
seus cidadãos, independente do seu poder aquisitivo, em que 
de forma equânime, a sociedade irá usufruir dos benefícios 
que o conhecimento humano vem conquistando.

23. Mensagem aos participantes:

1.  “Somos como mourões numa cerca, só ficamos de pé por-
que estamos ligados uns com outros”.  Cândido Portinari.

2.  Desafio Maior: Restaurar o encantamento e a esperança 
no SUS.

Alessandra Ximenes – representante da Secretaria Executiva do 
Conselho Nacional de Saúde. Ao apresentar o Cadastro dos Conselhos 
de Saúde disse que se tratava de uma iniciativa que visava ao proces-
so de fortalecimento das relações entre os Conselhos de Saúde e o 
CNS e entre esses e a sociedade. Para tanto, chamou a atenção para 
os seguintes pontos:

Contexto

• 10.ª Conferência Nacional de Saúde/1996;

• II Encontro Nacional de Conselheiros de Saúde/1998;

• 11.ª Conferência Nacional de Saúde/2000;

• Oficina de Trabalho Informações em Saúde para o Controle 
Social/2003;
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• 12.ª Conferência Nacional de Saúde/2003; 

• XII Plenária Nacional de Conselhos de Saúde/2004;

• Necessidade de comunicação entre os conselhos; e

• Quatro cadastros existentes:

- 2 CNS

- 1 SIOPS

- 1 SGP / Fiocruz

• nenhum com definição de rotina para atualização dos dados

Objetivos

• manter um único cadastro, atualizado, com identificação dos 
Conselhos de Saúde de âmbito estadual, municipal e DF e de 
seus presidentes; e

• disponibilizar o cadastro para todos os órgãos do Ministério 
da Saúde, Conselho Nacional de Saúde,  Conselhos Estaduais, 
Conselho do Distrito Federal e Conselhos Municipais.

estratégias

• utilização da internet para atualização dos dados;

• acesso para cadastro e atualização por meio de conta de acesso;

• a conta de acesso será encaminhada aos conselhos estaduais 
(1.º momento) e conselhos municipais (2.º momento); e

• o Sistema de Cadastro Nacional de Conselhos de Saúde foi 
criado pelo Datasus/MS.

Definições

• dados do cadastro (na 1.ª etapa)

- identificação (nome do Conselho – estadual, Distrito Fede-
ral e municipal);

- endereço (bairro/localidade, complemento, ponto de refe-
rência, CEP);



93

- telefone, fax e endereço eletrônico;

- dados de funcionamento do conselho (data de criação do 
conselho, instrumento de criação, data da última recompo-
sição do conselho);

• outros dados do conselho (periodicidade das reuniões, temas 
abordados nas reuniões e adequação à Resolução n.º 333/2003 
do CNS);

• composição atual do conselho (número de conselheiros, nú-
mero de usuários, número de trabalhadores de saúde, núme-
ro de prestadores de serviço e número de gestores).

• dados do cadastro (na 2.ª etapa)

- Dados do presidente (nome completo, sexo, faixa etária, 
segmento, estado, município, bairro/localidade, endereço, 
complemento, ponto de referência, cep, telefone, fax, en-
dereço eletrônico e autorização para divulgação dos seus 
dados)

• Municípios que não têm acesso à internet:

- conselhos estaduais serão responsáveis pelo contato;

- poderão utilizar apoio do Datasus nos estados.

• periodicidade de atualização dos dados: anual.

Projetos Piloto

• Rio Grande do Sul – 496 Conselhos Municipais mais o Conse-
lho Estadual. Foram cadastrados 465 Conselhos Municipais e o 
Conselho Estadual (93.76% ); e

• Amazonas – 62 Conselhos Municipais mais o Conselho Esta-
dual. Foram cadastrados todos os Conselhos Municipais mais o 
Conselho Estadual (100%).

Implementação do Projeto

Já implementado:

• Acre – Norte
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• Mato Grosso do Sul – Centro-Oeste

• Espírito Santo – Sudeste

• Pernambuco – Nordeste• Piauí – Nordeste

• Santa Catarina – Sul

Próximos estados:

• Maranhão – Nordeste (12/9/2005)

• Bahia – Nordeste (22/9/2005)

• Rio Grande do Norte – Nordeste (3/11/200• Amapá – Nor-
te (27/9/2005)

• Rondônia – Norte (4/10/2005)

• Tocantins – Norte (10/10/2005)

• Rio de Janeiro – Sudeste (14/10/2005)

• Paraná – Sul (26/10/2005)

Janine Miranda Cardoso – representante da CICT/Fiocruz e 
Grupo de Trabalho Comunicação e Saúde da Abrasco – Abordou de 
maneira oportuna e com grande interesse da plenária os seguintes 
pontos:

tradição campanhista

• difusão/imposição das normas e valores sanitários, mudança 
de comportamentos;

• informações sobre doença, tratamento e prevenção;

• ações centralizadas, de cima para baixo; 

• mão única; só um fala e muitos escutam;

• base autoritária: pouco diálogo; e

• visão negativa da população.

Modelos transferenciais (fórmula simplificada): emissor → mensa-
gem → canal → receptor.

Principais características

• comunica como transferência;

• prioriza o emissor e os meios;
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• esquece as pessoas, os processos, as situações; e

• favorece a concentração de poder.

Sistema Único de Saúde (SuS) 

Democracia (liberdade de expressão, diferença de opinião); saú-
de como direito de cidadania. (qualidade de vida); descentralização 
(diferentes realidades e necessidades); participação social efetiva (na 
definição de políticas, na gestão e avaliação e acesso às informações, 
tecnologias e espaços públicos).

O que dizem as Plenárias e as Conferências de Saúde:

• comunicação com a população;

• comunicação nos Conselhos de Saúde; 

• comunicação nos serviços, ações e nas equipes de saúde.

Democratizar

• mídia (mais espaço para a saúde, o SUS e o controle social);

• informação (acesso, agenda, qualidade); 

• tecnologias (de informação e comunicação).

SuS pede outros modelos e práticas de comunicação

• comunicação como transferência de informações → diálogo 
que reconheça diferenças

• comunicação apenas como campanhas → vínculos mais per-
manentes;

• diferentes espaços e estratégias (serviços, ações, conselhos, etc.);

• comunicação apenas como meios e tecnologias → prática so-
cial, com diferentes atores, interesses, temas, objetivos;

• pesquisa; 

• ensino – formação e capacitação.

Descentralizar a comunicação: processos  decisórios (o que fazer, 
quando e como produzir) e financiamento;
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Aprofundar o diagnóstico local (quais as prioridades de comuni-
cação para o controle social, contemplando temas, parcerias, infra-es-
trutura, equipe).

PONtOS LeVaNtaDOS NaS INteRVeNÇÕeS

• cuidado para não fragmentar a comunicação, informação e 
informática;

• o uso das tecnologias no SUS não pode ser fechados;

• o acesso à informação garante ao cidadão participar na for-
mulação das políticas de saúde;

• a necessidade de os Conselhos serem independentes, haja 
vista que, hoje, a grande maioria depende da Secretaria da 
Saúde (estrutura física, financeira e recursos humanos);

• o Seminário deveria contemplar informações relacionadas ao 
direito do cidadão na área da Saúde;

• a importância de ser discutida nos Conselhos a formulação de 
uma política de informação e comunicação, garantindo aos 
Conselheiros o acesso às tecnologias de informática;

• socialização das experiências exitosas entre os conselhos;

• Canal Saúde – produção de um sistema ou programa que per-
mita uma conversa entre os conselhos;

• a responsabilidade de os presidentes dos conselhos repassa-
rem as informações aos demais conselheiros;

• a necessidade de melhorar o fluxo de informação do CNS com 
os Conselhos Estaduais e este com os Conselhos Municipais;

• divulgação das ações de saúde por meio das rádios comuni-
tárias;

• garantia do uso da logomarca do SUS em matéria e eventos;

• reconhecimento de que informação é poder, porque quem 
detém a informação, detém o poder;

• o acesso ao computador para a autonomia da informação;

• Farmácia Popular com o objetivo de desonerar o SUS – Uma 
manobra política? Como o CNS deixa isso ocorrer?;
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• o SUS é o melhor sistema de saúde porque foi concebido den-
tro dos princípios da universalidade, eqüidade e integralidade;

• necessidade de criar um sistema de comunicação entre os 
conselhos;

• a falta de respeito ao território dos outros. comunicação é 
também respeito ao outro;

• cuidado com a instituição da ditadura do saber;

• necessidade de criar estratégia de informação entre os conse-
lhos que não as centradas no computador;

• muitos municípios não podem implantar o Cadastro de Con-
selhos de Saúde, porque não têm acesso à internet;

• a penalização aos faltosos com o SUS;

• a população precisa participar mais do SUS e não deixar a ge-
rência só com o governo no espaço do controle social;

• a solicitação de que não haja intermediários entre informação 
e os conselheiros;

• o combate à sonegação das informações na área da Saúde;

• o direito sanitário sistematizado e organizado para a população;

• mortalidade por causa mal definida significa não ter acesso às 
ações de saúde;

• a inclusão da informação, comunicação e informática na agen-
da do gestor;

• o uso da marca SUS para expressar o compromisso com o sis-
tema;

• SUS é um sistema de saúde e não um plano de saúde;

• respeito ao território espacial, cultural, social sabendo ouvir o 
que os outros têm a dizer;

• o Cadastro de Conselhos de Saúde fotografa uma realidade e 
para se tornar “filme” é preciso o comprometimento, além dos 
conselhos, com as lutas sociais; 

• o foco do cadastro são os conselhos e não os seus presidentes.
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DIa 1.º De NOVeMbRO De 2005

INfORMeS DOS eStaDOS

Foi escolhido um representante de cada estado para informar aos 
demais presentes sobre ações consideradas importantes que tenham 
ou estejam sendo desenvolvidas, incluindo aqui as Conferências de 
Saúde do Trabalhador, de Gestão do Trabalho e de Saúde Indígena.

Estado de São Paulo – Conselheira Celina Maria José de Oliveira 
disse que há, no município, a Comissão de Comunicação e Informação 
em Saúde, instituída em 2002. Em 2004, foram criados dois boletins: 
um para falar da história e funcionamento do controle social e o outro 
para avaliar as ações de saúde. Em  2005, como foi dado prioridade 
ao planejamento, não foi possível a edição do boletim. Porém, existe 
o propósito de ser feito um boletim no final do ano para a prestação 
de contas. A Conferência de Saúde do Trabalhador já fora realizada 
em mais de 200 municípios. Já foram também realizadas plenárias re-
gionais para a escolha dos delegados. O Movimento de Saúde de São 
Paulo realizou o 8.º Encontro só com as lideranças de saúde. O muni-
cípio também organizou a Conferência de DST e Aids. Capacitação: 
não houve em 2005, porém, como haverá renovação dos conselheiros 
será proposta ação nesse sentido.

Minas Gerais – Conselheira Romélia Rodrigues Lima infor-
mou que:

• não existe a Comissão Estadual de Comunicação e Informa-
ção, mas já estão sendo tomadas as devidas providências para 
a sua implementação.

• o Conselho Municipal possui uma Câmara Técnica de Comu-
nicação e Informação com uma estrutura muito boa (sala, má-
quina de xerox, jornalista, jornal com tiragem de mais de 10 
mil exemplares, que são distribuídos em todos os eventos e a 
quem solicitar).

• há um projeto de capacitação de conselheiros no MS, para 
análise, e aguardando que seja liberado recursos para a sua 
viabilização.

• a realização da Conferência de Saúde do Trabalhador foi mui-
to proveitosa e sem problemas.
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• a Conferência de Gestão do Trabalho já estão agendadas as 
etapas municipais e estaduais.

Rio de Janeiro – Conselheiro elias José da Silva registrou em 
seus informes:

• a Conferência de Saúde do Trabalhador acabou de ser realiza-
da e as demais estão em processo de organização.

• a Plenária de Conselhos de Saúde é realizada nos municípios e 
no estado, não havendo a etapa regional.

• a capacitação de conselheiros de saúde – falta:

a)  curso de capacitação para os conselheiros de saúde esta-
duais, regionais e municipais;

b)  um curso de capacitação de gestão participativa, envol-
vendo a gestão municipal, regional e estadual;

• a Comissão de Comunicação e Informação tem dois funcioná-
rios e três conselheiros;

• há várias Câmaras Técnicas, como por exemplo, da etnia ne-
gra, da etnia indígena, perfazendo 11 no total.

Santinha informou que o Rio de Janeiro solicitara a mudança da 
data da Plenária Nacional de Conselhos de Saúde, marcada para 5, 6 e 
7 de dezembro, mas a solicitação não pôde ser atendida, visto que o 
País todo já se organizou e se mobilizou para essa data.
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bIbLIOteCa VIRtuaL De SaÚDe –  
DeMOCRatIzaÇãO Da SaÚDe Na SaÚDe

Eliane dos Santos – representante do Ministério da Saúde. Em 
sua apresentação disse que a BVS:

• atua na coleta, na organização e na disseminação de informa-
ções, utilizando tecnologias e metodologias desenvolvidas 
pelo Centro Latino Americano e do Caribe em Ciências da Saú-
de (Bireme/OPS);

• integra a Rede de Centros Cooperantes da BVS na América La-
tina e Caribe;

• a Página – fonte de informações, contendo: “Dicas em Saúde” 
(informações de utilidade pública sobre doenças, prevenção 
de acidentes, cuidados com a higiene, dentre outros); “encon-
tre aqui” (endereços das três esferas de governo), agenda da 
Saúde (eventos, datas comemorativas e exposições virtuais 
de interesse da saúde pública), Legislação em Saúde (atos 
normativos federais organizado por tipo de assunto: leis, de-
cretos, portarias, etc.), Publicações e periódicos em textos di-
gitais, palestras, políticas e diretrizes para o SUS;

• base de dados bibliográficos (acesso aos acervos institucionais 
das bibliotecas federais do SUS), além da coleção multimídia 
do MS e textos completos, linha do tempo (principais fatos 
históricos e aspectos relevantes da saúde brasileira desde a 
criação do MS, em 1953;

• outros serviços: informação para a saúde, sistema de informa-
ção e área temática;

• BiblioSUS, trabalho na lógica dos princípios do SUS: eqüidade, 
universalidade e integralidade;

• Estação BVS – com implantação nos estados; 

• Patrimônio Cultural da Saúde – espaço que preserva a história 
e a cultura da Saúde no Brasil.

PROPOStaS eLabORaDaS PeLOS PaRtICIPaNteS DO 
SeMINÁRIO, a PaRtIR DO “ROteIRO PaRa OS GRuPOS”

Coordenador: Geraldo Heleno (Minas Gerais) 
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Relator:  Angelita dos Santos Nascimento (Rio de Janeiro)

    bloco

1. O que informar e como informar para os conselhos e socie 

dade civil?

• Sensibilizar o Ministério Público, TCU, TCE, Judiciário, etc. 
para que entendam a proposta do controle social no SUS, 
e que o controle social acompanhe a evolução das resolu-
ções oriundas dessas instituições;

• Informar a sociedade civil dos direitos de participação nas 
reuniões do controle social (dia hora e local, pauta, repre-
sentante), para que saibam das atribuições dos conselhos 
que é de fiscalizar o gestor e, inclusive, penalizar àqueles 
que fazem mau uso do dinheiro público e não prestam 
contas de sua gestão;

• demandar ao CNS a confecção de material, como cartilhas, 
sobre o SUS;

• publicizar as deliberações dos Conselhos de Saúde, por 
meio de instrumentos de comunicação pública e privada;

• incentivar a socialização das informações dos Conselhos 
de Saúde em todas as esferas;

• publicizar os avanços do controle social em publicações 
oficiais do controle social;

• incentivar o uso das mídias alternativas para divulgar o SUS 
e seus avanços;

• elaborar informações qualificadas para orientar as ativida-
des do Conselho de Saúde (cartilhas explicativas orientan-
do o papel do conselheiro);

• publicizar os direitos dos usuários do SUS, tendo como re-
ferência que saúde é direito de todos e dever do Estado;

• divulgar a legislação do SUS, por meio dos instrumentos de 
comunicação público e privado;
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• viabilizar formas de implementação nos currículo dos cur-
sos de graduação a disciplina de Saúde Pública com o tema: 
“Legislação do SUS”, sendo que a carga horária e abrangên-
cia das mesmas tenham relevância;

• capacitar o conselheiro sobre questões básicas PPA, PPI, or-
çamento anual (LDO) prestação de contas, antes do início 
do exercício do mandato;

• envolver todos os atores (Conselho de Saúde, Agentes Co-
munitários, Associações de Moradores, Igrejas, Minorias ét-
nicas, Ministério Público, Câmara de Vereadores), e respon-
sabilizar cada ator nas discussões da Comissão de Saúde e 
conscientização sobre o controle social;

• encaminhamento das atas das reuniões do Conselho para 
os conselheiros e para as unidades envolvidas naquele dis-
trito sanitário, AP, município;

• estabelecer um mecanismo mais eficiente de repasse de 
informações nos conselhos que determine acesso dos con-
selheiros a toda documentação e deliberação recebida e 
emitida por aquele fórum;

• divulgar, por meio de fóruns em praças públicas, serviços 
de saúde nas unidades públicas, o papel dos conselhos e 
os direitos da sociedade civil de participar das reuniões de 
controle social.

2.  O que informar para que o SuS seja conhecido por todos 
os brasileiros? Que pontos positivos devem ser informa-
dos para o seu fortalecimento? (Saúde é direito de todos e 
dever do estado)

• Considerando o Controle Social como uma questão de âmbi-
to nacional – amplo processo de divulgação. Fazer valer seus 
direitos. Fazer uma campanha em nível nacional, para que o 
presidente coloque na TV o que é o SUS.

• Estabelecer parcerias para a ampliação da comunicação alter-
nativa por meio da mídia maciça (rádios comunitárias, jornais 
de bairro).
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• Publicizar que o SUS é o melhor plano de saúde e é uma con-
quista do povo brasileiro. Possibilidades e condições para a 
realização de capacitação permanente devem ser dadas pe-
los gestores aos trabalhadores de saúde para que prestem um 
atendimento humanizado à população.

• Colocar na TV tudo o que esta sendo feito no SUS.

• Vontade de querer e a oportunidade de saberem o que é o 
SUS.

• Incluir a “logo” do SUS.

• Que o CNS delibere, por meio de uma resolução, a oficia-
lização da marca do SUS e a obrigatoriedade do uso da 
mesma em publicações oficiais e em tudo que se referir ao 
SUS.

• Publicizar que tanto os funcionários quanto os pacientes 
do SUS são protegidos por leis que garantem o tratamento 
digno, adequado e impede uso de coerção moral e assédio 
moral.

• Usar as contas (de luz, água, telefone, dentre outras) para 
democratizar as informações sobre o controle social no 
SUS.

• Implementar um “fique alerta” para que as grandes ban-
deiras de luta sejam cobradas pela sociedade, sem cair no 
esquecimento.

    bloco

1.  Quais são as responsabilidades das três esferas de gover 
no para garantir a democratização e qualidade da comu 

nicação, informação e informática em Saúde?

Na esfera federal,

Na esfera estadual,

Na esfera municipal,

• Divulgação do que o SUS oferece a todos os brasileiros, es-
clarecendo para população onde encontrar esses serviços e 
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como utilizá-los (elaboração de um guia do usuário com essas 
orientações);

• Que os Conselhos de Saúde identifiquem as questões fun-
damentais que atingem a população e exerçam seu papel 
de fiscalização e deliberação, por meio de mecanismos de 
comunicação permanentes e vigilância sobre os indicado-
res de saúde e os impactos das ações que visem a melhorar 
a qualidade de vida de todos;

• Que as três esferas de governo disponibilizem informações 
a respeito da peça orçamentária, assim como a execução 
orçamentária em linguagem acessível aos Conselhos de 
Saúde e em tempo hábil para sua deliberação nos Conse-
lhos de Saúde;

• Implementação das decisões discutidas e deliberadas pe-
los Conselhos de Saúde e fóruns do controle social nas três 
esferas de governo;

• Realização de seminários com profissionais de rádio e TV 
para trocar experiências favorecendo o entendimento dos 
comunicadores acerca das necessidades da divulgação da 
saúde da população nas três esferas;

• Viabilização de verbas como a do FUST (Fundo de Univer-
salização de Sistemas de Telecomunicações) para patroci-
nar a capacitação e equiparação dos municípios;

• Capacitação dos conselheiros por regional, dos diversos 
municípios que já dispõem de informatização para que 
seja desmistificado o manuseio das novas tecnologias;

• Expansão da rede de plenária virtual para acesso de maior 
número de Conselhos de Saúde de uma mesma região;

• Os conselheiros devem saber cada vez mais seu papel e ter 
maior acesso a informações de gerência, do seu valor por 
meio de cursos de capacitação e educação permanente;

• Ampliação do número de questões referentes ao SUS nos 
concursos; e
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• Capacitação dos profissionais de saúde para entenderem o 
que é o SUS.

    bloco 

1. O que você acha importante para estabelecer um pacto 
pela democratização e qualidade da comunicação, infor 
mação e informática em Saúde?

• Que cada parte cumpra seu papel nos conselhos (o que está 
estabelecido na Resolução n.º CNS 333/2003);

• Cumprimento das deliberações das Conferências de Saúde;

• Estabelecimento dos mecanismos que garantam as homolo-
gações da CIB frente às deliberações do plenário dos Conse-
lhos de Saúde;

• Criação de uma rede de solidariedade com troca de informa-
ção entre os conselhos e conselheiros;

• Que os Conselhos participem das discussões sobre formula-
ções de propostas junto com as assessorias técnicas do MS, 
SES e SMS;

• Que os Conselhos de Saúde estabeleçam os grandes objetivos 
que pretendem alcançar (já que não dá para quererem resol-
ver todos os problemas ao mesmo tempo);

• A instituição de mecanismos legais para que os Conselhos de 
Saúde tenham dotação orçamentária prevista, inclusive no 
PPA, PPI;

• Que os Conselhos garantam mecanismos que vinculem per-
manentemente sua atuação junto às bases para terem apoio, 
por exemplo: a organização de cursos, plenárias, “Saúde na 
praça” ;

• A utilização de pedagogias adequadas e lúdicas nessas dinâ-
micas;

• Inclusão na pactuação da Saúde de outros ministérios e insti-
tuições, garantindo uma visão intersetorial. (legislação);
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• Realização de microconferências regionais, debatendo o tema 
da informação, informática e comunicação em saúde;

• Seminários de gestão colaborativa e integrada;

• Cumprimento do artigo 4, da Lei n.º 8.142;

• Projeto para equipar – informatizar os Conselhos de Saúde e 
este devem participar da construção desses projetos, que não 
podem vir de cima para baixo com tudo definido;

• Escolha e a adoção de software livre, o que permitirá maior 
acesso a todos e barateamento dos gastos públicos;

• Criação de ouvidoria vinculada aos Conselhos como instru-
mento de informação e comunicação e de denúncia, desvin-
culada das Prefeituras e governos estaduais, com autonomia e 
imparcialidade na execução das tarefas.

2. Como a Conferência Nacional de Comunicação, Informação 
e Informática em Saúde (deliberação da 12.ª CNS) pode 
contribuir para o estabelecimento desse pacto?

• Fazendo cumprir o proposto no item anterior. 

3. Como o trabalhador do SuS pode contribuir para a demo-
cratização e qualidade da Comunicação, Informação e In-
formática em Saúde?

• Adquirindo conhecimento, fazendo capacitação, assumindo 
compromisso e se descobrindo como trabalhador do SUS;

• Preparando-se para o exercício de sua função como produtor 
da informação, conhecedor do significado de seu trabalho;

• Informando e explicando com linguagem adequada para o 
usuário do SUS todo o processo de saúde e doença relaciona-
do a ele;

• Atendendo de forma acolhedora, com humanidade e respeito, 
dentro de um tempo digno. Nesse sentido, o uso de tecnolo-
gias da informação pode ajudar, como, por exemplo, o agen-
damento eletrônico de consultas, podendo-se evoluir para a 
utilização de Prontuário Eletrônico do paciente;
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• Criando e-mails para todos os conselheiros, podendo as SES 
constituir -se em provedores de acesso;

• Utilizando-se de abaixo-assinados da população, como óti-
mos instrumentos para denunciar os maus profissionais e ins-
trumentalizar o gestor para sanções pertinentes.

4. Como as Comissões de Comunicação e Informação dos 
Conselhos estaduais e Municipais de Saúde podem contri-
buir para o estabelecimento desse pacto?

• Todos os Conselhos (estadual e municipal) devem criar essas 
comissões, com a participação dos articuladores.

• Essas comissões devem ter as seguintes atribuições:

-  aprovar as propostas de Políticas Estadual e Municipais de 
Informação, Informática e Comunicação em Saúde. Caso as 
SES e/ou SMS incluam nessas propostas a opção de tercei-
rização, estas deverão ser acompanhadas de parecer justi-
ficando essa opção, e incluir as ações de fortalecimento da 
gestão publica da informação e informática em saúde;

-  dar suporte aos conselhos em relação a análises que am-
pliem a compreensão do significado das informações e 
problemas de saúde definidos como prioritários;

-  elaborar Plano de Trabalho a ser submetido aos Conselhos, 
incluindo o aproveitamento de todos os mecanismos de 
comunicação possíveis;

-  criar mecanismos de divulgação das informações relacio-
nadas às ações de saúde e resoluções dos Conselhos, de 
fácil acesso à população, independente do tipo de veicula-
ção;

-  sistematizar e consolidar as informações do SUS para os 
profissionais e conselheiros de saúde, por meio de eventos, 
seminários, etc.

• Divulgar para os promotores (judiciário e ministério público) a 
atuação do Conselho;
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• Definir, nacionalmente, os principais sistemas de informação 
públicos (software), que, com eficiência, atendam as necessida-
des. Foram lembrados o Sigab (informatização ambulatorial), 
o GIL (Gestão de Informação Local , que articula um conjun-
to de sistemas de informações, evitando retrabalho), Hospub 
(informatização hospitalar) e o Sisreg (sistema de informação 
de regulação). São sistemas públicos e a área pública detém a 
capacidade de dar suporte, manutenção e gerência; e

• Fazer valer o estatuto do funcionário público.

PROPOStaS eLabORaDaS PeLOS PaRtICIPaNteS DO 
SeMINÁRIO, a PaRtIR DO “ROteIRO PaRa OS GRuPOS”

Coordenador: Ney Rodrigues Júnior 

Relator:  Agnaldo José Rodrigues da Costa

    bloco 

1.  O que informar e como informar para os conselhos e socie 

dade civil?

• A informação deve fazer sentido para quem produz e para 
quem a recebe;

• Sobre o fundo a fundo;

• Divulgar o plano plurianual;

• Para que serve o conselho;

• Informar e formar os conselhos de classe profissional e entida-
des representativas para atuação no SUS;

• As diversidades dos territórios;

• Sobre educação permanente;

• Plano nacional de saúde e Emenda Constitucional 29;

• HumanizaSUS para todos os profissionais de saúde;

• Divulgar os relatórios, atas, pautas e deliberações do conse-
lho e das ações realizadas além dos seminários, conferências e 
congressos em escolas, colégios, universidades e mídia;
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• Divulgar o orçamento da União, estados e municípios na área 
de Saúde e sua aplicação, bem como os seus cortes;

• Utilizar os meios de comunicação, jornais, internet, cartilhas 
para divulgar as ações de saúde;

• Ter ouvidoria em cada Conselho de Saúde;

• Manter a troca de informações e garantir a audição entre as 
partes;

• Construção do conhecimento para capacitação dos conselhei-
ros em PPI, PAB, PDI e PDR; 

• Responsabilidade civil;

• O que é o SUS;

• Como o SUS deve funcionar;

• Como as instituições estão inseridas e de que forma participam;

• Expor as fragilidades do sistema para que haja melhoria;

• Parcerias entre Conselhos da Criança e Adolescente, Cultura e 
Educação;

• Promover seminários com setores internos da secretaria de 
Saúde para esclarecimento do SUS/controle social e divulga-
ção dos programas setoriais (SES/SMS); e

• “Pensar globalmente/agir localmente”: desenvolver estraté-
gias locais culturais para propagar a informação dos trabalha-
dores do SUS nos seus aspectos positivos. Veículos: exposi-
ção/esquetes, poesias/teatro/vídeo. 

2. O que informar para que o SuS seja conhecido por todos 
os brasileiros?

Que pontos positivos devem ser informados para o seu fortaleci-
mento (Saúde é direito de todos e dever do Estado)

• Que a comunicação de massa seja um compromisso de Estado;

• Usar a espera do telefone para passar informações sobre o SUS;

• Construção de políticas de saúde nos ensinos fundamental e 
médio;
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• Distribuição de material de divulgação na porta dos hospitais;

• Sobre a implementação e utilização do cartão SUS;

• Oficinas, grupos realizados pelos conselheiros para informar 
sobre o SUS à população;

• Que os conselheiros divulguem o SUS por meio de panfletos 
nas praças;

• Informar o que é controle social; 

• Divulgar a logomarca do SUS.

    bloco 

1. Quais são as responsabilidades das três esferas de gover 
no para garantir a democratização e qualidade da comu 

nicação, informação e informática em Saúde?

Na esfera federal,

Na esfera estadual,

Na esfera municipal,

• Compromisso nas três esferas de governo pela integração dos 
Ministérios da Saúde, da Educação e da Comunicação;

• Ações intersetoriais para promover a comunicação e informa-
ção sobre o SUS entre os Ministério da Saúde, da Educação e 
da Comunicação com os demais Ministérios;

• Estabelecimento de ações intersetoriais para promover a co-
municação e a informação sobre o SUS nas secretarias estadu-
ais e municipais;

• Garantia de maior autonomia administrativa para os conse-
lhos municipais;

• Não terceirizar mão-de-obra essencial;

• Reversão da Resolução n.º 333 no que tange o financiamento, 
a organização, a infra-estrutura e representatividade;

• Garantia da implementação do Cartão SUS;

• Garantia de toda rede informatizada;



111

• Que todos os conselhos municipais de saúde possam buscar 
integração com o setor de Coordenação de Informação/Infor-
mática em Saúde, para a implantação e implementação do 
Cadastro Nacional de Conselhos de Saúde.

    bloco

1. O que você acha importante para estabelecer um pacto 
pela democratização e qualidade da comunicação, infor 
mação e informática em Saúde?

• Formalização de compromisso nas três esferas de governo, 
com metas, prazos e recursos definidos, para estabelecimento 
de formato de redes não hierarquizada;

• Garantia de estruturas nos conselhos municipais para capaci-
tação contínua dos conselheiros;

• O SUS como diretriz única interagindo entre as três esferas de 
governo e Conselhos de Saúde com responsabilidade da so-
ciedade civil respeitando a particularidade de cada região;

• Garantia do compromisso de partilhar e difundir as informa-
ções entre os conselheiros e os seus representados;

• Capacitação dos conselheiros nos conselhos municipais, esta-
duais e nacional para facilitar avaliação e deliberação do finan-
ciamento em saúde;

• A consolidação da democracia participativa;

• Garantia  de uma linguagem de fácil entendimento para to-
dos, tanto nas plenárias dos conselhos como para a sociedade 
em relação à saúde.

2.  Como a Conferência Nacional de Comunicação, Informa-
ção e Informática em Saúde (deliberação da 12.ª CNS) 
pode contribuir para o estabelecimento desse pacto?

• Realizando seminários do CNS com os segmentos envolvidos 
para formatação do documento final de Conferência Nacional 
de Saúde;
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• Realizando seminários itinerantes, e que o seminário da Re-
gião Sudeste seja feito no ES;

• Criando comissões de comunicação nas três esferas;

• Garantindo o cumprimento das propostas que foram aprova-
das na 12.ª Conferência Nacional de Saúde;

• Refletindo se ocorrerá a Conferência Nacional de Comunica-
ção e Informação;

• Realizando seminários e oficinas para discutir e aprofundar as 
questões sobre a comunicação, informação e informática;

• Garantindo que o CNS envie para todos os conselhos o relató-
rio dos seminários regionais.

3. Como o trabalhador do SuS pode contribuir para a demo-
cratização e qualidade da Comunicação, Informação e In-
formática em Saúde?

• Incentivando a participação proativa dos trabalhadores nas 
discussões, ações e deliberações nas unidades de trabalho e 
nas instâncias de controle social;

• Informando para todos os níveis o que é o Conselho;

• Garantindo os programas interministeriais entre Saúde e Edu-
cação, VER-SUS e APRENDER-SUS para informar e qualificar a 
formação profissional; 

• Por meio da participação do conhecimento e do controle so-
cial.

4. Como as Comissões de Comunicação e Informação dos 
Conselhos estaduais e Municipais de Saúde podem contri-
buir para o estabelecimento desse pacto?

• Criando, onde não existe, comissões ou câmaras técnicas de  
comunicação e informação de saúde em cada conselho do 
território nacional;
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• Apresentando uma linguagem de fácil entendimento aos 
conselheiros e instituições a importância da comunicação e 
informação, ressaltando seus aspectos operacionais;

• Fazendo divulgação do sistema, por meio de palestras e ofici-
nas onde existir comissão ou câmara técnica de comunicação 
e informação em saúde; 

• Inserindo no site do CNS salas de bate-papo temáticas, inician-
do pela de comunicação, informação e informática em saúde.

ReLaÇãO DOS PaRtICIPaNteS

Nome estado

Agnaldo José Rodrigues da Costa Minas Gerais

Arnaldo Marcolino da Silva São Paulo

Alex Raimundo da Silva Rio de Janeiro

Aluizio Barros da Silva Filho Rio de Janeiro

Ana Lucia Pinto da Silva Rio de Janeiro

Ana Lúcia Fonseca de Lima Rio de Janeiro

Andréa Troccoli da Silva Rio de Janeiro

Angelita dos S. Nascimento Rio de Janeiro

Antonia Maria G. dos Santos Rio de Janeiro

Antonio Carlos dos Santos Cardoso Rio de Janeiro

Antonio Pimentel Reis Rio de Janeiro

Arlete Santos de Oliveira Rio de Janeiro

Bineia C. M. Souza São Paulo

Bruna Abreu da Silva Rio de Janeiro

Carla Xavier dos Santos Kaufmann Rio de Janeiro

Carlos Rodrigues São Paulo

Celina Maria Jose de Oliveira São Paulo

Claudia Risso de Araujo Lira Rio de Janeiro
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Claudio Alves da Costa Minas Gerais

Daniel Coelho do Nascimento Rio de Janeiro

Diane Francisca Ribeiro Vival Rio de Janeiro

Dilma Silva Rio de Janeiro

Diones Ramos da Silva Rio de Janeiro

Divan Rodrigues do Nascimento Rio de Janeiro

Edineia Gonçalves Freire e Silva Rio de Janeiro

Elaine Machado Padrão Rio de Janeiro

Elbert Rodrigues da Silva São Paulo

Eliane Batista Pontes Rio de Janeiro

Eliane Pereira dos Santos Distrito Federal

Elias José da Silva Rio de Janeiro

Fernando César F. Goulart Rio de Janeiro

Fernando Luiz Eliotério Minas Gerais

Geraldo Heleno Lopes Minas Gerais

Gilmar Teixeira Torres Rio de Janeiro

Gilmar Torres Rio de Janeiro

Gilson Junior Machado Rio de Janeiro

Gilson Silva Minas Gerais

Hermano Castro Rio de Janeiro

Ilara Hammerli Sozzi de Moraes Rio de Janeiro

Inesita Soares de Araujo Rio de Janeiro

Irene Batista de Paula São Paulo

Jacyara Provenciano Rio de Janeiro

Jairo Carlos soares de Moraes São Paulo

José Luiz de Souza Ribeiro Rio de Janeiro
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José Ruban D. São Paulo

José Soares Gonçalves Rio de Janeiro

João Menezes Rio de Janeiro

Katia Lerner Rio de Janeiro

Leila Luiza Dutra Ribas Rio de Janeiro

Leonor de Oliveira Costa Rio de Janeiro

Luana Santos de Sant Rio de Janeiro

Lucelaine Francisca da Rocha Rio de Janeiro

Luciene Pereira Nunes Rio de Janeiro

Luciene Soares Reis Rio de Janeiro

Luiz Antonio Santos Rio de Janeiro

Luiz Carlos de Oliveira Rio de Janeiro

Marcia Cristina Mendes Lopes Rio de Janeiro

Marcia S. de Almeida Rio de Janeiro

Marco Antônio Chagas da Conceição São Paulo

Marcos Antonio Bardella São Paulo

Maria Aparecida de Carvalho Desa Minas Gerais

Maria Camila Borges Faccenda Distrito Federal

Maria da Glória Ferreira dos Santos Rio de Janeiro

Maria da Guia T. S. Santos Rio de Janeiro

Maria das Graças da Silva Rio de Janeiro

Maria das Graças de Oliveira Rio de Janeiro

Maria das Graças Mota Melo Rio de Janeiro

Maria de Jesus Santos Oliveira Minas Gerais

Maria do Carmo Leal

Maria do Espirito Santo T. dos Santos Rio de Janeiro
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Maria José R. Luijuamoto São Paulo

Mariana Duarte Rio de Janeiro

Miguel Jorge Gomes de Oliveira Rio de Janeiro

Miguel Murat Vasconcellos Rio de Janeiro

Neide Aparecida Sales Biscuda São Paulo

Neide Diniz Rio de Janeiro

Neide Soares Pinheiro Rio de Janeiro

Neide Teresinha da S. Albuquerque Amapá

Nereu Lopes Rio de Janeiro

Neusa Martins de Oliveira Rio de Janeiro

Ney Rodrigues Junior São Paulo

Norma Vieira da Cunha Rio de Janeiro

Orany Francisco Araujo Sobrinho Rio de Janeiro

Paulian Araújo de Freitas Rio de Janeiro

Paulo Figueiras Tavares Rio de Janeiro

Rafael Cavadas Tavares Rio de Janeiro

Raphael de Sá Marques Rio de Janeiro

Regina Fátima Mercadante Freitas Pires Rio de Janeiro

Regina Maria Machado Rio de Janeiro

Rogério de Jesus Santos São Paulo

Romélia Rodrigues Lima Minas Gerais

Rosancy Tavares Serra Rio de Janeiro

Sandra Maria de Paula São Paulo

Sandra Mendes Kalil Ganm Rio de Janeiro

Sergio Clemente da Silva Rio de Janeiro

Silvia Simões Texeira Nicolau São Paulo
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Tania Cristina Pereira dos Santos Rio de Janeiro

Tania Virgem Dias do Amaral Rio de Janeiro

Terezinha Vilas de Oliveira Rio de Janeiro

Ubiratan Garcia de Oliveira Rio de Janeiro

Vagner Correa Falasck Rio de Janeiro

Valeria da Silva Monteiro Rio de Janeiro

Vera Lúcia de Oliveira Minas Gerais

Verônica A. França Rio de Janeiro

Willer Marcos Ferreira Minas Gerais

Wilma Costa Rio de Janeiro

Wilson Couto Borges Rio de Janeiro

Wilson Roberto Alves Rodrigues São Paulo

COMISSãO De COMuNICaÇãO e  
INfORMaÇãO DO CONSeLHO NaCIONaL De SaÚDe

• Ilara Hammerli Sozzi de Moraes

• Maria Tereza Carneiro Rezende

SeCRetaRIa eXeCutIVa DO CNS

• Alessandra Ximenes 

• Caroline Miranda Coelho

• Maria Camila  Borges Faccenda

• Verbena Melo

• Willian  de Lima Barreto

DIa 22 De OutubRO De 2005

• Reunião com a Comissão de Comunicação e Informação do 
CNS
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Relatório do Seminário Regional de  
Comunicação, Informação e  

Informática em Saúde da Região Sul

LOCaL  Condor Hotel – Curitiba – Paraná

Data: 27 e 28 de outubro de 2005

DIa 27 De OutubRO De 2005

abeRtuRa – 9 horas

Fizeram parte da mesa de abertura:

• Maria Goretti David Lopes – representando o Conselho Esta-
dual de Saúde do Paraná;

• Geusa Dantas Lélis – representando o Conselho Nacional de 
Saúde;

• Sérgio Souto Maior – representando a Secretaria Estadual de 
Saúde do Paraná;

• thaís Santos – representando o Conselho Estadual de Saúde 
de Santa Catarina;

• Silvestre Cachanoski– representando o Conselho Estadual 
de Saúde do Rio Grande do Sul.

Das falas dos componentes da mesa de abertura, destacou-se:

• A importância deste seminário e seus objetivos, que são: de-
bater a Política Nacional de Comunicação, Informação e Infor-
mática em Saúde, visando à sua implementação; consolidar o 
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processo de construção do Cadastro Nacional de Conselhos e 
Saúde (CNCS); incentivar os conselhos estaduais e municipais 
de saúde a constituírem ou fortalecerem as comissões de co-
municação; 

• Possibilidade de rica troca de experiências que o seminário 
poderá proporcionar;

• Breves relatos acerca do processo de implantação do CNCS 
nos estados;

• A necessidade de manter os dados do CNCS atualizados.

MeSa-ReDONDa – “Pacto pela democratização e Qualidade da 
Comunicação e Informação em Saúde”

Coordenação: Maria Goretti David Lopes

eXPOSItOReS

Janine Miranda Cardoso – Grupo de Trabalho de Comunicação e 
Saúde da Abrasco – Apresentou o tema Comunicação, Saúde, Parti-
cipação e Controle Social e instigou a pensar quais as prioridades de 
comunicação para a saúde, o SUS e o controle social. Em sua apresen-
tação, foram abordados os seguintes pontos:

Tradição campanhista

• difusão/imposição das normas e valores sanitários, mudança 
de comportamentos;

• informações sobre doença, tratamento e prevenção;

• ações centralizadas, de cima para baixo; 

• mão única: só um fala e muitos escutam;

• base autoritária: pouco diálogo; 

• visão negativa da população.

Modelos Transferenciais (fórmula simplificada): emissor → mensa-
gem → canal → receptor.

Principais características:

• comunicação como transferência;
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• prioriza o emissor e os meios;

• esquece as pessoas, os processos, as situações; 

• favorece a concentração de poder.

Sistema Único de Saúde (SuS) 

Democracia (liberdade de expressão, diferença de opinião); saú-
de como direito de cidadania (qualidade de vida); descentralização 
(diferentes realidades e necessidades); participação social efetiva (na 
definição de políticas, na gestão e avaliação e acesso às informações, 
tecnologias e espaços públicos).

O que dizem as Plenárias e as Conferências de Saúde

• comunicação com a população;

• comunicação nos Conselhos e Saúde; e

• comunicação nos serviços, ações e nas equipes de saúde.

Democratizar

• Mídia (mais espaço para a saúde, o SUS e o controle social);

• Informação (acesso, agenda, qualidade); 

• Tecnologias (de informação e comunicação).

SuS pede outros modelos e práticas de comunicação

• Comunicação como transferência de informações → diálogo 
que reconheça diferenças;

• Comunicação apenas como campanhas → vínculos mais per-
manentes;

• Diferentes espaços e estratégias (serviços, ações, conselhos, 
etc.);

• Comunicação apenas como meios e tecnologias → prática so-
cial, com diferentes atores, interesses, temas, objetivos;

• Pesquisa e ensino.

Descentralizar a comunicação processos decisórios (o que fazer, 
quando e como produzir) e financiamento;
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Aprofundar o diagnóstico local (quais as prioridades de comuni-
cação para o controle social, contemplando temas, parcerias, infra-
estrutura, equipe).

Alessandra Ximenes da Silva – Secretaria Executiva do Con-
selho Nacional de Saúde/Coordenação de Comunicação e Infor-
mação – Apresentação sobre o Cadastro Nacional de Conselhos e 
Saúde.

Contexto

• 10.ª Conferência Nacional de Saúde/1996;

• II Encontro Nacional de Conselheiros de Saúde/1998;

• 11.ª Conferência Nacional de Saúde/2000;

• Oficina de Trabalho Informações em Saúde para o Controle 
Social/2003;

• 12.ª Conferência Nacional de Saúde/2003; 

• XII Plenária Nacional de Conselhos e Saúde/2004;

• Necessidade de comunicação entre os conselhos; 

• Quatro cadastros existentes:

- 2 CNS

- 1 SIOPS

- 1 SGP / Fiocruz

• Nenhum com definição de rotina para atualização dos da-
dos.

Objetivos

• Manter um único cadastro, atualizado, com identificação 
dos Conselhos e Saúde de âmbito estadual, municipal e DF 
e de seus presidentes; 

• Disponibilizar o cadastro para todos os órgãos do Ministério 
da Saúde, Conselho Nacional de Saúde, Conselhos Estadu-
ais, Conselho do Distrito Federal e Conselhos Municipais.

estratégias

• Utilização da internet para atualização dos dados;
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• Acesso para cadastro e atualização por meio de conta de acesso;

• A conta de acesso será encaminhada aos conselhos estaduais 
(1.º momento) e conselhos municipais (2.º momento); 

• O Sistema de Cadastro Nacional de Conselhos e Saúde foi cria-
do pelo Datasus/MS.

Definições

• Dados do cadastro (na 1.ª etapa)

- identificação (nome do conselho – estadual, Distrito Fede-
ral e municipal);

- endereço (bairro/localidade, complemento, ponto de refe-
rência, CEP);

- telefone, fax e endereço eletrônico;

- dados de funcionamento do conselho (data de criação do 
conselho, instrumento de criação, data da última recompo-
sição do conselho).

• Outros dados do conselho (periodicidade das reuniões, temas 
abordados nas reuniões e adequação à Resolução n.º 333/2003 
do CNS);

• Composição atual do conselho (número de conselheiros, nú-
mero de usuários, número de trabalhadores de saúde, quanti-
dade de prestadores de serviço e número de gestores).

• Dados do cadastro (na 2.ª etapa)

- Dados do presidente (nome completo, sexo, faixa etária, 
segmento, estado, município, bairro/localidade, endereço, 
complemento, ponto de referência, cep, telefone, fax, en-
dereço eletrônico e autorização para divulgação dos seus 
dados).

• Municípios que não têm acesso à internet:

- conselhos estaduais serão responsáveis pelo contato

- poderão utilizar apoio do Datasus nos estados

• Periodicidade de atualização dos dados: anual.
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Projetos Piloto

• Rio Grande do Sul – 496 Conselhos Municipais mais o Conse-
lho Estadual. Foram cadastrados 465 Conselhos Municipais e o 
Conselho Estadual (93.76%; 

• Amazonas – 62 Conselhos Municipais mais o Conselho Esta-
dual. Foram cadastrados todos os Conselhos Municipais mais o 
Conselho Estadual (100%).

estados onde o Projeto já foi implementado

• Acre – Norte 

• Mato Grosso do Sul – Centro-Oeste

• Espírito Santo – Sudeste

• Pernambuco – Nordeste

• Piauí – Nordeste

• Santa Catarina – Sul• Maranhão – Nordeste 

• Bahia – Nordeste 

• Amapá – Norte (27/9/2005)

• Rondônia – Norte (4/10/2005)

• Tocantins – Norte (10/10/2005)

• Rio de Janeiro – Sudeste (14/10/2005)

• Paraná – Sul (26/10/2005)

CNCS e luta social

• O Cadastro Nacional de Conselhos e Saúde oferece uma foto-
grafia da realidade dos Conselhos de Saúde, mas para transfor-
mar esta fotografia em filme, ou seja, para que os dados sejam 
alterados, é preciso luta social. É a sociedade organizada para 
o exercício do controle social que vai mudar esta fotografia, e 
não o cadastro em si. A luta social é um processo histórico e, 
como tal, transforma a realidade lentamente.

Sônia Maria Machado de Souza – Convidada do CNS – Abordou 
o tema informação em saúde, apresentando os seguintes destaques:
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• Informação enquanto instrumento para detectar focos priori-
tários de ação multi e intersetorial, levando a um planejamen-
to responsável e à execução de ações de saúde que condicio-
nam a realidade às transformações necessárias;

• A informação deve ser entendida como direito público a ser 
garantido de forma democrática e eqüitativa;

• O acesso à informação em saúde possibilita um saber que abre 
espaços estratégicos de luta. É um lugar de relações entre os 
diferentes interesses na direção de uma política pública e ao 
exercício pleno de uma Política de Estado;

• Necessidade de combinar ações de comunicação, educação e 
divulgação científica;

• Compromisso ético com a ampliação do acesso à informação 
científica e técnica em saúde como um bem público, essencial 
para o alcance da melhoria da saúde individual e coletiva;

• Informação como instrumento de participação popular: faci-
litar o acesso; criar canais de comunicação; decodificar a in-
formação; capacitar recursos humanos; aproximar equipes de 
saúde da população; criar novos instrumentos;

• A informação só assume uma dimensão política transforma-
dora quando balizada por idéias de justiça, liberdade, igualda-
de, segurança e cidadania;

• Cidadão é aquele que tem consciência de deveres e direitos e 
participa ativamente da sociedade.

alguns desafios

1. Apoiar na disseminação de informação em saúde, a fim de al-
cançar públicos específicos e facilitando a atuação do controle 
social em saúde;

2. Ampliar a produção e disseminação de informações em saúde 
para usuários, profissionais, gestores, prestadores de serviços, 
controle social, ensino e pesquisa, intercâmbio institucional;

3. Facilitar o compartilhamento de dados de interesse para a 
saúde;
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4. Criar espaços de discussão sobre o significado das informa-
ções, o impacto dos indicadores de saúde;

5. Investir na criação de infra-estrutura de comunicação que per-
mita a interoperalidade entre as aplicações e serviços;

6. Induzir a capacidade de produção de mercado de software em 
saúde, especialmente em padrões abertos (compartilhamen-
to de tecnologias);

7. Promover a integração dos sistemas nacionais;

8. Apoiar a prática profissional por meio do ensino a distância, 
protocolos clínicos, acesso eletrônico;

9. Articular os Ministérios da Saúde, da Educação e de Ciência e 
Tecnologia para inclusão de conteúdos relacionados à infor-
mação e informática em saúde em cursos de extensão, cursos 
técnicos, graduação e pós-graduação;

10.  Envolver os pólos de educação permanente na capacitação 
para o uso da tecnologia da informação na operação do siste-
ma de saúde e na utilização das informações de saúde.

Silvestre Sérgio Cachanoski – Presidente do CES/RS

Considerações sobre o Pacto pela democratização e Qualidade 
da Comunicação na Região Sul:

• Foram discutidas aqui várias questões referentes aos direitos 
e deveres que temos, onde nós podemos chegar e o que po-
demos fazer. Como temos a experiência do dia-a-dia, vamos 
colocar um pouco do que nós realmente gostaríamos de ter e 
o que está nos impedindo de chegar até lá;

• A maioria dos Conselhos e Saúde do Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina e Paraná enfrenta problemas parecidos. Nós quere-
mos, durante este seminário, trazer estes problemas para uma 
discussão e elaborar propostas daquilo que queremos imple-
mentar dentro do controle social em nossos estados no que se 
refere à democratização e qualidade da comunicação;

• Muito já se falou daquilo que já temos em termos de legisla-
ção e que não acontece, não se efetiva. Por que ela não é cum-
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prida? O que explica a maior parte das falhas na comunicação 
de dentro dos conselhos e para fora dos conselhos é a questão 
da estrutura dos conselhos. Poucos Conselhos Municipais de 
Saúde têm Secretaria Executiva; muitos não têm sede própria 
nem telefone para se comunicar; muitos Conselhos Municipais 
não têm computador, sendo usado o da Secretaria Municipal 
de Saúde, quando esta dá acesso;

• O maior problema dos Conselhos Municipais de Saúde é a fal-
ta de recursos humanos para repassar e divulgar para a po-
pulação o que está acontecendo e convidá-la a participar do 
processo. Os Conselhos Estaduais também sofrem do déficit 
de recursos humanos;

• Acesso e espaço na mídia – Temos espaço em rádios comuni-
tárias e de abrangência regional, mas na grande mídia (televi-
são e jornais de grande circulação) ainda não temos espaço, a 
não ser de forma esporádica e quando de interesse da própria 
imprensa;

• Recursos financeiros – Precisamos de recursos para publicar 
boletins informativos, produzir programas de rádio, contratar 
recursos humanos, comprar gravador, enfim, ter uma mínima 
estrutura. Não temos estes recursos principalmente porque 
eles não estão previstos no orçamento dos municípios. A res-
ponsabilidade da falta de recursos se deve, em grande medi-
da, ao fato de que a maior parte dos gestores não convida os 
conselhos municipais de saúde para discutirem o orçamento. 
O interesse dos gestores e do legislativo é dizer o que deve e o 
que não deve ser feito em saúde, e não em ouvir a comunida-
de ou deixá-la participar;

• Capacitação – Capacitação de conselheiros é nossa grande 
luta. Nós temos meios de atingir uma comunicação mais ágil e 
rápida. Gostaríamos de ter recursos disponíveis para fazer ca-
pacitação ainda neste ano e dar prosseguimento em 2006. Sa-
bemos que ainda existem conselheiros que não sabem nem o 
que é o Sistema Único de Saúde, nem o que é controle social; 
e é por isso que deixam de cobrar do gestor, deixam de ir até 
um meio de comunicação para divulgar um trabalho que es-
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tão fazendo e desconhecem os direitos e deveres que temos. 
A capacitação em Santa Catarina está acontecendo; já tem um 
projeto de capacitação no Paraná; e aconteceu capacitação no 
Rio Grande do Sul com recursos do gestor estadual;

• É importante a participação em eventos (encontros, seminá-
rios, etc.) para divulgar o trabalho do controle social. É impor-
tante participarmos de encontros no município para dizer que 
o controle social existe e o que é o Sistema Único de Saúde;

• Comunicação e informação nos Conselhos Municipais de Saú-
de do Rio Grande do Sul: boletins informativos; espaço nas 
rádios; interlocução com universidades; apoio de entidades; 
fôlder SUS é legal; livro com a Legislação do SUS.

Debate – PRINCIPaIS QueStÕeS LeVaNtaDaS

• Necessidade de deixar claro ao gestor que os recursos desti-
nados ao Conselho de Saúde pertencem ao conselho, e não 
ao prefeito ou ao secretário de Saúde. Por isso devem ser libe-
rados;

• A discussão sobre o orçamento é imprescindível;

• A importância da capacitação;

• Parceria com entidades e outros conselhos setoriais;

• O Cadastro Nacional de Conselhos e Saúde foi pensado não 
apenas com o olhar técnico, mas teve também a importante 
participação do controle social (desde o seu esboço);

• Solicitação de incluir no CNCS item que registre o número de 
portadores de deficiência (tanto do segmento de usuários 
quanto de outros segmentos) em cada Conselho de Saúde, 
para subsidiar as comissões de portadores de deficiência com 
dados que indiquem adaptações de relatórios, por exemplo, 
ou outras providências;

• Importância do CNCS para identificar os muitos Conselhos de 
Saúde irregulares, com distorção na representatividade e ou-
tros problemas;
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• Solicitação de incluir no CNCS item para registrar a área de 
atuação dos integrantes do segmento de trabalhadores;

• Preocupação com a pequena participação de conselheiros 
neste seminário, em termos numéricos;

• Incentivar a participação de escolas e universidades nos Con-
selhos de Saúde, como, por exemplo, via contratação de esta-
giários das áreas de Comunicação e Informática.

tRabaLHO eM GRuPOS PaRa DISCuSSãO 
e eLabORaÇãO De PROPOStaS

DIa 28 De OutubRO De 2005

INfORMeS DOS eStaDOS

• Representantes dos estados do Paraná (CES/PR), de Santa 
Catarina (CES/SC) e do Rio Grande do Sul (CES/RS), como 
também dos Conselhos Municipais de Saúde de Curitiba (PR), 
Canoas (RS), Arapongas (PR) e Maringá (PR), socializaram in-
formações referentes às atividades realizadas e programadas, 
em especial àquelas relacionadas às ações na área de comuni-
cação e informação.

aPReSeNtaÇãO DaS PROPOStaS eLabORaDaS PeLOS  
PaRtICIPaNteS DO SeMINÁRIO, a PaRtIR DO “ROteIRO 
PaRa OS GRuPOS”

1.º bloco

1.  O que informar e como informar para os Conselhos de 
Saúde e sociedade civil?

O quê?

- O que é o Sistema Único de Saúde, seus princípios e diretrizes, 
seu processo de construção, o controle social;

- Como funciona a política nacional de saúde;

- Como funciona a rede de serviços de saúde;
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- Direitos e deveres do usuário; 

- Educação e cidadania;

- Papel do conselheiro e construção do conhecimento por meio 
de seminários, conferências e outros instrumentos;

- O trabalho e potencialidades dos Conselhos de Saúde;

- Sobre a peça orçamentária e a responsabilidade de cada es-
fera de governo, com o objetivo de responsabilizar o gestor 
quanto à execução do orçamento;

- Alertar quanto à manipulação de dados considerando o con-
flito de interesses com planos privados de saúde e/ou repre-
sentantes da saúde que lidam com dados;

- Recomendar que secretários de Saúde, diretores regionais e 
de setores das secretarias da Saúde não sejam proprietários/
sócios ou diretores de planos privados ou cooperativas de 
saúde;

- Valorizar os pontos positivos do SUS e informar o usuário por 
meio dos trabalhadores de saúde;

- O que é o Conselho de Saúde, o que é ser conselheiro;

- Despertar no cidadão a motivação para ser conselheiro;

- Entidades que compõem o conselho;

- Noções de cidadania, motivação, comprometimento;

- Até onde vai o poder do conselheiro de saúde;

- A questão ética e de respeito aos profissionais de saúde e co-
munidade da área do conselho;

- Instrumentos legais do conselho;

- O que é co-gestão;

- A emancipação comprometida;

- Negociação comprometida com a qualidade dos serviços de 
saúde.
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Como? 

- Divulgar o SUS na mídia e meios de comunicação de massa 
alternativos (rádios e TVs comunitárias, por exemplo);

- Qualidade da comunicação;

- Estruturar os Conselhos de Saúde, em conformidade com a le-
gislação vigente;

- Conhecimento da legislação e resoluções;

- Educação e capacitação/qualificação permanente dos conse-
lheiros, a fim de multiplicar a informação para os usuários;

- Educação em saúde nas escolas, utilizando campanhas já exis-
tentes como ponto de partida (como DST/aids, saúde bucal);

- Valorização da Secretaria Executiva dos Conselhos de Saúde, 
qualificando-a para oferecer informações à população;

- Utilizar formas de comunicação alternativas, mais acessíveis 
à população, com linguagem clara e adequada, como, por 
exemplo, por intermédio do educador popular;

- Buscar formas de comunicação motivadoras, incluindo ativi-
dades lúdicas – teatro, música, jogos;

- Valorizar instrumentos e mecanismos de comunicação capa-
zes de esclarecer os usuários, bem como trabalhar os dados 
visando à sua clara compreensão pela população;

- Construir ações intersetoriais;

- Participação em eventos acadêmicos;

- Por meio do trabalho qualificado dos agentes comunitários 
que compõem as equipes do Programa Saúde da Família;

- Fiscalizar a aplicação de verbas públicas e contrapartida dos 
municípios;

- Instaurar instâncias de ouvidoria, fluxo de informações e meios 
de acesso;

- Adequar à realidade local os canais e instrumentos de comu-
nicação;
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- Realizar pré-conferências de acordo com a realidade local;

- Intensificar a divulgação das conferências para ampliar a par-
ticipação;

- Realizar ciclos de palestras sobre temas pertinentes ao contro-
le social;

- Debater o papel do conselho com as entidades;

- Usar meios de comunicação das entidades que fazem parte 
do conselho para disseminar informações;

- Firmar parcerias para disseminação de informações sobre o 
controle social e participação popular;

- Elaborar cartilha sobre o papel do conselheiro municipal de 
Saúde;

- Parceria com jornais locais;

- Implantar estratégias de educação permanente no processo 
de qualificação dos conselhos;

- Propiciar condições de multiplicação de facilitadores de edu-
cação permanente;

- Criar oficinas de educação permanente sobre o SUS;

- Realizar intercâmbio com outros conselhos e promover ações 
educativas junto ao setor de Educação;

- Fortalecer a intersetorialidade.

2.  O que informar para que o SuS seja conhecido por todos 
os brasileiros? Que pontos positivos devem ser informa-
dos para o seu fortalecimento?

Saúde como direito:

- A legislação;

- Identidade do SUS e seus princípios e diretrizes;

- Direitos e deveres do usuário;

- Esclarecer o que é ação e serviço em saúde; 
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- Interesse e adesão ao tratamento;

- Informações sobre direitos (gestantes, idosos, deficientes, etc.) 
nas portas de entrada do SUS;

- Divulgar experiências exitosas dos SUS, como o Programa 
Saúde da Família, o “MultiplicaSUS” e o “HumanizaSUS” do Mi-
nistério da Saúde, entre outras;

- Acordos e pactuações.

    bloco

1.  Quais são as responsabilidades das três esferas de gover 
no para garantir a democratização e qualidade da comu 

nicação, informação e informática em saúde?

Na esfera federal,

- Acompanhar as ações estratégicas com recursos humanos ha-
bilitados;

- Disponibilização de recursos, desenvolvimento de programas, 
cumprimento da legislação, repasse de informações impor-
tantes aos estados e municípios;

- Garantir dotação orçamentária;

- Garantir equipamentos (computador, TV, vídeo, data-show) 
para os municípios que fizerem o Cadastro de Conselhos e 
Saúde, fornecendo aos Conselhos Municipais, por exemplo, 
equipamentos apreendidos pela Receita Federal;

- Veicular na mídia propaganda motivadora e esclarecedora so-
bre os Conselhos de Saúde;

- Criar mecanismos para garantir a aceitação de sugestões do 
CNS quando da elaboração de materiais informativos e edu-
cativos para as diversas campanhas.

Na esfera estadual,

- Capacitar os agentes comunitários de saúde e equipes do Pro-
grama Saúde da Família;

- Assessoramento técnico aos Conselhos Municipais de Saúde;
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- Articular as Secretarias Executivas dos Conselhos Municipais 
de Saúde;

- Implementação das ações do Ministério da Saúde junto aos 
municípios;

- Repasse das informações com agilidade;

- Desenvolvimento das ações integradas com municípios;

- Cumprimento das exigências legais;

- Apoio técnico;

- Garantir dotação orçamentária no âmbito estadual;

- Garantir incentivo financeiro para municípios que têm Conselhos 
Municipais de Saúde funcionando com bom desempenho;

- Veicular na mídia estadual propaganda motivadora e esclare-
cedora sobre os Conselhos de Saúde;

- Incluir o tema controle social e participação popular nas pro-
pagandas e campanhas de saúde;

- Promover ações de informação em saúde junto a profissionais 
e acadêmicos da área de comunicação social;

- Criar mecanismos para garantir a aceitação de sugestões do 
Conselho Estadual de Saúde quando da elaboração de mate-
riais informativos e educativos para as diversas campanhas.

Na esfera municipal,

- Estimular a educação em saúde na rede local por meio de 
aproximação com associações, escolas, outros conselhos etc.;

- Desenvolver as ações;

- Capacitação dos conselheiros;

- Manter contato com o CES;

- Credenciamento em programas;

- Fiscalizar ações dos gestores Municipais;

- Promover o SUS;
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- Dar condições físicas, humanas e equipamentos aos conse-
lhos municipais;

- Uso dos meios de comunicação para que a sociedade civil co-
nheça a saúde pública;

- Garantir dotação orçamentária no âmbito municipal;

- Garantir condições mínimas (área física, telefone etc.) para o 
adequado funcionamento do Conselho Municipal de Saúde;

- Criar mecanismos para garantir a aceitação de sugestões dos 
conselhos quando da elaboração de materiais informativos e 
educativos para as diversas campanhas.

Responsabilidades das três esferas,

- Capacitação dos conselheiros – planejamento, financiamen-
to e execução – por meio dos Conselhos de Saúde, pólos de 
educação e entidades (planejamento pelo menos bipartite e 
financiamento tripartite);

- Encarar a capacitação enquanto qualificação;

- Estados e municípios devem se apropriar dos recursos dispo-
níveis e, para isso, é necessário conhecer os programas exis-
tentes;

- Intensificar o diálogo e o vínculo entre as três esferas, tendo 
em vista a consideração e respeito às especificidades regio-
nais;

- Unificar o sistema de informações em saúde com o objetivo 
de propiciar uma clara e efetiva compreensão da linguagem;

- Exercer papel educativo para a democratização das informa-
ções;

- Garantia de recursos para o funcionamento das comissões de 
informação e comunicação em todos os Conselhos de Saúde.

    bloco

1. O que você acha importante para estabelecer um pacto 
pela democratização e qualidade da comunicação, infor 
mação e informática em Saúde?
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- Informatização e regulação;

- Regionalização e informação;

- Aproximação das contribuições da academia;

- Incluir novos campos nos formulários SIA/SUS, para contem-
plar a notificação referente a acidentes por animais peçonhen-
tos, intoxicação por agrotóxico e medicamentosa, deficiências 
causadas por acidentes, etc.;

- Criar critérios para que os benefícios sejam socializados;

- Fortalecer a articulação dos Conselhos de Saúde com os movi-
mentos sociais;

- Realização de parcerias entre áreas técnicas e profissionais 
da comunicação, visando ao enriquecimento das formas de 
transmissão das informações em saúde;

- Fortalecer a participação de conselheiros em comissões;

- Apostar no SUS que dá certo;

- Que as pessoas envolvidas em comunicação conheçam o que 
é o SUS;

- Criar um pacto pela informação e comunicação no SUS, por 
meio do estabelecimento de uma Semana Nacional de Infor-
mação envolvendo todos os meios de comunicação e educa-
ção (acadêmicos de cursos das áreas afins);

- Criar uma rede de comunicação – interligada em nível nacio-
nal – entre os Conselhos de Saúde;

- Promover encontros locorregionais entre Conselhos Munici-
pais de Saúde;

- Criar comissões regionais compostas de presidentes de CMS, 
a exemplo dos CRESEMS, para troca de experiências e infor-
mações;

- Realizar regionalmente enquete/pesquisa, por meio de ques-
tionário sintético, sobre o grau de conhecimento dos trabalha-
dores e Conselhos de Saúde em relação ao SUS, objetivando 
despertar em cada um a reflexão sobre seu próprio conheci-
mento;
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- Criar parcerias com escolas e universidades para a divulgação 
da Política Nacional de Saúde e do Controle Social/Conselhos 
de Saúde.  

2.  Como a Conferência Nacional de Comunicação, Informa-
ção e Informática em Saúde (deliberada na 12ª CNS) pode 
contribuir para o estabelecimento desse pacto?

- Considerando que o Brasil tem uma grande extensão geográ-
fica e as realidades são distintas nos municípios brasileiros, a 
conferência nacional será de pouca resolutividade – acredita-
mos que os seminários regionais podem ter mais eficácia;

- Promover seminários de informação e comunicação descen-
tralizados, transformando a atual política de comunicação;

- Direcionar uma política editorial – com linguagem e distribui-
ção adequadas;

- Valorizar a formação e educação popular;

- Deliberando sobre como executar e estabelecendo prazos 
para o cumprimento das propostas elencadas;

- Envolver todos os órgãos de comunicação, em âmbito nacio-
nal, no processo de discussão do tema;

- Criar mecanismos de repasse das informações mais simplifi-
cados, de forma que a interpretação por parte da população 
leiga seja clara e eficaz.

3. Como o trabalhador do SuS pode contribuir para a demo-
cratização e qualidade da comunicação, informação e in-
formática em Saúde?

- Necessidade de receber as informações com linguagem ade-
quada para que possa disseminá-las;

- Divulgar o SUS e colocar em prática os encaminhamentos do 
controle social;

- Implementar o completo preenchimento dos campos do SIA/
SUS para retratar a realidade epidemiológica da população;

- Incentivar a participação nas entidades de classe;
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- Buscar conhecimentos na área de informações e informática;

- Interação entre as entidades coletivas (sindicatos e associa-
ções);

- Ter comprometimento;

- Qualificação profissional;

- Humanização na saúde;

- Ser participativo;

- Envolvimento no processo de conhecimento e aprofunda-
mento da informação;

- Sendo valorizado e chamado a contribuir no processo de or-
ganização da rede dos serviços em seu território de atuação e, 
também, sendo considerado sujeito do processo;

- Mudar a visão e forma de tratamento do usuário do SUS – de 
objeto de atenção para sujeito do processo de conhecimento 
e divulgação do SUS;

- Democratizando as informações recebidas nos diferentes ní-
veis de gestão.

4. Como as Comissões de Comunicação e Informação dos 
Conselhos estaduais e Municipais de Saúde podem contri-
buir para o estabelecimento desse pacto?

- Constituir as comissões de informação e comunicação nos 
Conselhos de Saúde (onde não houver) e incentivar a divulga-
ção dos trabalhos do controle social;

- Devem ser criadas, instrumentadas e informadas para poste-
rior comunicação;

- Devem ter plano de trabalho definido;

- Fortalecer as comissões para que possam dar ressonância so-
cial às decisões do conselho, constando essa atribuição nos 
regimentos dos Conselhos de Saúde;

- Com qualificação que propicie as condições de um efetivo 
controle social;
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- Garantindo junto ao Executivo municipal dotação orçamentá-
ria e/ou meios para a execução de mecanismos de divulgação 
e informação;

- Utilizando todos os meios de comunicação disponíveis nas 
áreas de abrangência dos conselhos;

- Buscando parcerias com os segmentos participantes do con-
selho para a divulgação das informações;

- Promovendo articulação intersetorial em sua área de abran-
gência e priorizando a atuação nas escolas (nível médio e su-
perior).

bIbLIOteCa VIRtuaL eM SaÚDe (bVS/MS)

Apresentação: Rejane Vieira (assessora da Coordenação-Geral 
de Documentação e Informação do Ministério da Saúde)

• A informação como patrimônio cultural e social e como eixo 
transversal das diretrizes, políticas, programas e estratégias da 
gestão da saúde no Brasil. 

• Tomando como diretriz as proposições da 12.ª Conferência 
Nacional de Saúde relativas à difusão do conhecimento, qua-
lificação da produção editorial e inclusão digital por meio da 
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), foi feita a apresentação so-
bre a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS/MS) e a Rede BiblioSUS 
– Rede de Bibliotecas e Unidades de Informação Cooperantes 
da Saúde.

Partindo dos Princípios do SuS

• universalidade

- A informação como direito para o exercício da cidadania e 
para a qualidade da tomada de decisão.

• eqüidade

- Diversificação dos veículos de informação.

- Portadores de necessidades especiais.

- Inclusão social e digital.

- Acesso aos serviços disponíveis na internet.
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- Atendimento a públicos específicos.

- População privada de liberdade, quilombolas, comunida-
des rurais.

• Integralidade

- Inserção de todas as bibliotecas de instituições vinculadas 
ao SUS.

- Uso transparente e integrado de recursos.

- Representatividade nas iniciativas governamentais.

• Descentralização

- Tecnologias e metodologias de trabalho.

- Recursos humanos, qualificação profissional.

- Descentralização de ações da rede.

• Regionalização

- Criação de sub-redes para projetos específicos.

- Mapeamento de comunidades.

- Projetos que atendam às realidades locais.

- Maior capacidade e resolutividade no atendimento ao ci-
dadão.

- Co-responsabilização dos integrantes da Rede.

• Participação Social

- Mapeamento das necessidades reais de informação.

- Exercício da cidadania.

- Transparência governamental.

Dados atuais

Biblioteca Virtual em Saúde

Acervo do nível federal do SUS

Mais de 1 milhão de acessos e 23 mil usuários atendidos virtual-
mente

1.047 publicações em texto completo
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Mais de 70 dicas em saúde

Mais de 200 cartazes com acesso à mídia on-line 

Sítio na internet: www.saude.gov.br/bvs 

Rede BiblioSUS 

Organização das 27 bibliotecas federais do SUS

Inserção de 13 Secretarias Estaduais

Projeto ESTAÇAO BVS

Mais de 260 bibliotecas escolares, secretarias estaduais e munici-
pais, telecentros, universidades 

Sítio na internet: www.saude.gov.br/bibliosus

PaRtICIPaNteS

Número de participantes: 87

Nome Estado Município Conselheiro?

Abrelino Masiero Paraná Presidente 
Castelo Branco Sim

Alessandra Ximenes da Silva Distrito 
Federal Brasília Não

Antonio da Cruz Worma de Souza Paraná União da Vitória Sim

B. Gonçalves Paraná Arapongas Sim

Brasiliano F. da Silva Paraná Paranavaí Sim

Carlos Roberto Rodrigues Paraná Maringá Sim

Carmem  eEneida de O. de 
Andrade

Santa 
Catarina Florianópolis Sim

Caroline Miranda Coelho Distrito 
Federal Brasília Não

Cleuzio Mario Schlogl Santa 
Catarina Blumenau Sim

Cosme Hermes Molo Gni Paraná Toledo Não

Cristiane Alves Montenegro Rio Grande 
do Sul Porto Alegre Sim

Célio Antônio Castellani Paraná Antonina Não
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Daniele Meira dos Santos Paraná Antonina Sim

Debora Cristina Marlene Barbosa Paraná Califórnia Não

Debora Mara Bilonus Paraná Curitiba Sim

Dirceu Grein Paraná Curitiba Sim

Edvaldo Ta Soares Paraná Curitiba Sim

Eliane Campanholo Paraná Lapa Sim

Elizete Sodoski Paraná Cascavel Não

Eufrasio Nei Alves Carvalho Rio Grande 
do Sul Porto Alegre Sim

Eunice Alves Gomes Paraná Paranavaí Não

Fabricio Luciano Rocha Paraná Jacarezinho Não

Genecildo Gotardo Paraná Ponta Grossa Não

Geusa Maria Dantas Lélis Ceará Fortaleza Sim

Guilhermina de Fátima da Silva Paraná Medianeira Sim

Janine Miranda Cardoso Rio de 
Janeiro Rio de Janeiro Não

Janine Silvia da Rosa Santa 
Catarina Lages Sim

Jonas Braz Paraná Maringá Sim

Jorge de Almeida Cupertino Paraná Apucarana Não

Jorge Luiz Bostelamann de 
Oliveira Paraná Curitiba Não

Josiane Ferreira de Liz Paraná Fazenda Rio 
Grande Sim

José Carlos Dutra da Silva Paraná Toledo Sim

José Carlos Leite Paraná Guairá Sim

Lenora Catharina Martins Pinto 
Rodrigo Paraná Antonina Sim

Lisia Hausen Gabe Rio Grande 
do Sul Porto Alegre Sim

Loize Mary Nunes Paraná Paranaguá Sim

Lorelay Rocha Pereira Paraná Curitiba Não

Luci Alfera R. Paraná Telêmaco Borba Não
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Luciana Beatriz Pereira Felix Paraná Paranaguá Não

Luciano Chagas Barbosa Distrito 
Federal Brasília Não

Luiz Antunes Correa Paraná Tamboara Sim

Luiz Fernando França Santa 
Catarina Curitibanos Sim

Madefesa Pacífico Paraná Curitiba Não

Marcon Zerek Paraná Paranaguá Sim

Maria Claudete Pinheiro Paraná Antonina Sim

Maria Eliza Traleski Paraná Antonina Sim

Maria Elvira de Araujo Paraná Foz do Iguaçu Sim

Maria Goretti David Lopes Paraná Curitiba Sim

Maria Regina da Silvia V. Paraná Paranaguá Não

Marina Hiromei Assamume Paraná Paranaguá Sim

Marlene Gomes da Costa Pacheco Paraná Curitiba Não

Marly Ungareti Domingos Paraná Cascavel Não

Mauro Robson Almeida Xavier Amapá Macapá Sim

Maximo F. dos Reis Paraná Curitiba Não

Mirian Bravo Rio Grande 
do Sul Porto Alegre Sim

Oscar Rissieri Paruz Rio Grande 
do Sul Porto Alegre Sim

Paulo Martins da Silveira Rio Grande 
do Sul Canoas Sim

Paulo Sergio Ferreira Dias Rio Grande 
do Sul Cachoeira do Sul Sim

Perla Cristiane Teles Rio Grande 
do Sul Porto Alegre Sim

Rejane Vieira Viana Distrito 
Federal Brasília Não

Renato Hidetaka Yaedú Paraná Telêmaco Borba Sim

Roseli Ferrari Silva Paraná Campo Mourão Não

Rosemeri Lucian Klempouz Santa 
Catarina Canoinhas Sim

Ruy Pedruzzi Paraná Paranavaí Sim
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Silvana Silva de Souza Borri Paraná Curitiba Não

Silvestre Sergio Cachanoski Rio Grande 
do Sul Áurea Sim

Suzana Luzia Kossak Paraná Lapa Não

Sérgio Luiz S. Pereira Paraná Curitiba Não

Sérgio Renato da Cunha Ramos Santa 
Catarina Papanduva Sim

Sônia Cristina Stefano Nicoletto Paraná Cornélio 
Procópio Sim

Sônia Maria Machado de Souza Santa 
Catarina Florianópolis Não

Terezinha Aparecida de Lima Paraná Curitiba Sim

Terezinha de Almeida Donegá Paraná Cascavel Não

Thais Angélica Mendes dos Santos Santa 
Catarina Florianópolis Sim

Tânia Mara Adachi Sasaki Paraná Foz do Iguaçu Não

Valdevino Perroni Paraná Planaltina do 
Paraná Não

Valdir Donizate de Moraes Paraná Jaguapitã Sim

Vanessa Cruz Paraná Curitiba Sim

Vera Lopes Valdovino Rio Grande 
do Sul Cachoeira do Sul Sim

Verbena Melo Distrito 
Federal Brasília Não

Waldomiro Rodrigues de Oliveira Paraná Floresta Sim

Walter Massa de Andrade Santa 
Catarina Florianópolis Sim

Willian Barreto Distrito 
Federal Brasília Não

Wilson R. Mendes Ramos Paraná Araucária Sim

Wolney Rogerio Pereira Júnior Paraná Paranaguá Não

Yvelesi Arlant de Macedo Binati Paraná Arapongas Sim

Zuleide de Fátima O    O. ldoni Paraná Pato Branco Não

Brasília - DF, 4 de novembro de 2005



Relatório do Seminário 
Regional de Comunicação, 

Informação e Informática em 
Saúde da Região Nordeste II
Recife – PE, 17 a 19 de novembro de 2005





149

Relatório do Seminário Regional 
de Comunicação, Informação e 

Informática em Saúde da Região 
Nordeste II

LOCaL: Avenida Moraes Rego, s/nº, Campus da UFPE (Universida-
de Federal de Pernambuco), Cidade Universitária, Auditório do Centro 
de Pesquisas Aggeu Magalhães

Data: 17, 18 e 19 de novembro de 2005

DIa 17 De NOVeMbRO De 2005

abeRtuRa – 19h45min 

Fizeram parte da mesa de abertura:

• Silvia Santos – representante da Fiocruz-PE 

• João alexandre – representante da Secretaria de Estado da 
Saúde de Pernambuco

• alessandra Ximenes da Silva – representante da Secretaria-
Executiva do Conselho Nacional de Saúde

• Marcos Lira – representante do Conselho Estadual de Saúde 
de Pernambuco;

• Luiz trindade – representante do Conselho Estadual de Saú-
de da Bahia

• benedito alexandre de Lisboa – representante do Conselho 
Estadual de Saúde de Alagoas
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• Carlos Henriques da Silva – representante da Secretaria-Exe-
cutiva do Conselho Municipal de Saúde de João Pessoa

Das falas dos componentes da mesa de abertura, destacou-se:

• Saudação aos participantes dos cinco estados presentes no 
seminário – Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe e Bahia;

• Expectativa de que tenhamos um seminário proveitoso;

• Explicação sobre os principais objetivos do seminário: debater 
a Política Nacional de Comunicação, Informação e Informática 
em Saúde, visando à sua implementação; consolidar o pro-
cesso de construção do Cadastro Nacional de Conselhos de 
Saúde (CNCS); sensibilizar os Conselhos de Saúde para consti-
tuição de comissões de comunicação;

• O seminário regional constitui-se em etapa preparatória para 
a realização do Seminário Nacional de Comunicação e Infor-
mação em Saúde, a realizar-se em dezembro deste ano, em 
Brasília; 

• Temário do seminário: Pacto pela democratização e qualidade 
da comunicação e informação em Saúde;

• Constatação de que há pouca informação e conhecimento so-
bre o Sistema Único de Saúde (SUS). As informações que che-
gam à população geralmente são as negativas;

• Necessidade de divulgação sobre a importância do SUS;

• Memória de avanços do SUS e desafios para superar suas difi-
culdades;

• Um dos grandes entraves para o desenvolvimento do SUS é a 
falha na comunicação;

• A construção de um SUS de qualidade depende, entre outros 
fatores, da valorização dos processos de comunicação;

• Importância da dimensão do cuidado para a melhoria da saú-
de da população.
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DIa 18 De NOVeMbRO De 2005

MeSa-ReDONDa – “Pacto pela democratização e Qualidade da 
Comunicação Informação em Saúde”

Coordenação: Maria do Carmo Gomes da Silva (CES/PE)

Expositores

Inesita Soares de Araújo – Grupo de Trabalho de Comunicação 
em Saúde da Abrasco

• Falou sobre Comunicação e Controle Social na Saúde;

• Problema da naturalização dos modos de pensar: idéias que 
são construídas pelos homens na vida social que passam a ser 
consideradas naturais – “é assim que as coisas são!” – como se 
não houvesse outra possibilidade de pensamento;

• Poder de fazer ver e fazer crer: quem consegue fazer com que 
a sua idéia vire verdade aceita socialmente, tem um poder 
enorme (fazer ver – fazer crer);

• Modelo informacional  comunicação autoritária: uns pou-
cos falam para muitos, dão as cartas, as regras do jogo, dizem 
o que é certo e o que é errado. Esse modelo divide as pessoas 
em dois grupos – as pessoas que sabem e têm o direito de 
falar e as que só têm a obrigação de ouvir;

• Numa sociedade democrática, entretanto, é fundamental ado-
tar modos de comunicação que propiciem a circulação das 
muitas vozes, olhares e pontos de vista, ou seja, modos que 
respeitem a diversidade de idéias que circulam na sociedade;

• Pensar e praticar a comunicação na saúde como uma rede de 
relações, em que as pessoas ocupem lugares de interlocuto-
res, não de emissores e receptores: todos têm algo a falar e a 
contribuir, todos podem fazer circular os seus modos de per-
ceber e intervir sobre a realidade;

• Os Conselhos de Saúde têm muitas atribuições relacionadas à 
comunicação e há possibilidades desiguais das regiões. As ques-
tões se acumulam, as dúvidas, as demandas, as insatisfações;
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• Questões para pensar: 1) descentralização da comunicação; 
2) comunicação e desigualdade; 3) empoderamento e comu-
nicação; 4) integralidade e comunicação; e 5) relação com os 
meios de comunicação;

• Empoderamento = apoderamento (apropriar-se de informa-
ção, tecnologias, canais e meios de expressão e circulação);

• Desafio de fazer comunicação na perspectiva da integralidade;

• Página 4: mapeamento da comunicação do SUS e legenda.
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• Tambores do Olimpo e da Grécia – poesia que ajuda a pensar 
a necessidade de as instituições ouvirem as instâncias repre-
sentativas da população.

“Ora, direis

Ouvir tambores

Do Olimpo? Da Grécia?

Vários. Muitos

Mutantes tambores

Dos deuses. Dos homens. Nossos.

Daqui e dali. De lá.

Tambores comuns. De gente.

Do povo da terra. Tambores da vida.

De ontem. Agora. Futuros tambores da ruptura.

Da mudança.

Da dança do cosmo, dos astros, dos mastros.

Atores dos atos da dança.

Dançam quarks, íons, átomos,

E as crianças na beira do rio.

Dançam como Shiva dança.

A dança esperança.

Vê,

É quase primavera,

Dizem os tambores,

- Ainda podemos plantar novos sabores.”  (Soloni Viana)
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José Eduardo Cabral Maia Júnior – Convidado do CNS

• O expositor, da área de Informação em Saúde do Núcleo de 
Epidemiologia (Coordenadoria de Políticas em Saúde da Se-
cretaria de Saúde do Estado do Ceará), apresentou e discutiu 
a definição e objetivo do Sistema de Informação em Saúde, as 
fontes de informação e tipos de informações geradas por esse 
sistema informacional. 

• Definição: Sistema de Informação em Saúde é um conjunto 
de componentes que atuam de forma integrada, por meio de 
mecanismo de coleta, processamento, análise e transmissão 
de informação necessária e oportuna para implementar pro-
cessos de decisão do Sistema de Saúde.

• O propósito do Sistema de Informações, segundo a Organiza-
ção Pan-Americana da Saúde (Opas/OMS), é selecionar dados 
pertinentes e transformá-los em informações para aqueles 
que planejam, financiam, provêem e avaliam os serviços de 
saúde. Daí a importância de ter um sistema de informações 
para nortear a definição das políticas de saúde.

• Objetivo: possibilitar a análise da situação de saúde no nível 
local, análise essa que toma como referencial microrregiões 
homogêneas e necessariamente leva em consideração as con-
dições de vida da população no processo saúde/doença.

• Tipos de informações geradas:

- Demográficas, Socioeconômicas e Ambientais: permitem 
quantificar a população e gerar informação sobre as condi-
ções de vida, número de habitantes, características da sua 
distribuição, condições de saneamento, climáticas, ecoló-
gicas, habitacionais e culturais;

- Notificação de Surtos e Epidemias: detecção precoce de sur-
tos e epidemias;

- Dados de Morbidade: produção de serviços ambulatoriais 
e hospitalares, de investigação epidemiológica, de busca 
ativa de casos, de estudos amostrais e de inquérito;
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- Mortalidade: são obtidos por meio das Declarações de Óbito.

Alessandra Ximenes da Silva – Secretaria Executiva do Conselho 
Nacional de Saúde – Apresentou o Cadastro Nacional de Conselhos 
de Saúde, destacando:

Contexto

• 10.ª Conferência Nacional de Saúde/1996;

• II Encontro Nacional de Conselheiros de Saúde/1998;

• 11.ª Conferência Nacional de Saúde/2000;

• Oficina de Trabalho Informações em Saúde para o Controle 
Social/2003;

• 12.ª Conferência Nacional de Saúde/2003; 

• XII Plenária Nacional de Conselhos de Saúde/2004;

• Necessidade de comunicação entre os conselhos;

• Quatro cadastros existentes:

- 2 CNS

- 1 SIOPS

- 1 SGP / Fiocruz

• Nenhum com definição de rotina para atualização dos dados.

Objetivos

• Manter um único cadastro, atualizado, com identificação dos 
Conselhos de Saúde de âmbito estadual, municipal e DF e de 
seus presidentes; 

• Disponibilizar o cadastro para todos os órgãos do Ministério 
da Saúde, Conselho Nacional de Saúde, Conselhos Estaduais, 
Conselho do Distrito Federal e Conselhos Municipais.

estratégias

• Utilização da internet para atualização dos dados;

• Acesso para cadastro e atualização por meio de conta de acesso;

• A conta de acesso será encaminhada aos conselhos estaduais 
(1.º momento) e conselhos municipais (2.º momento); 
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• O Sistema de Cadastro Nacional de Conselhos de Saúde foi 
criado pelo Datasus/MS. 

Definições

• Dados do cadastro (na 1.ª etapa)

- identificação (nome do conselho – estadual, Distrito Fede-
ral e municipal);

- endereço (bairro/localidade, complemento, ponto de refe-
rência, CEP);

- telefone, fax e endereço eletrônico;

- dados de funcionamento do conselho (data de criação do 
conselho, instrumento de criação, data da última recompo-
sição do conselho).

• Outros dados do conselho (periodicidade das reuniões, temas 
abordados nas reuniões e adequação à Resolução n.º 333/2003 
do CNS);

• Composição atual do conselho (número de conselheiros, nú-
mero de usuários, número de trabalhadores de saúde, núme-
ro de prestadores de serviço e número de Gestores).

• Dados do cadastro (na 2.ª etapa)

- dados do presidente (nome completo, sexo, faixa etária, 
segmento, estado, município, bairro/localidade, endereço, 
complemento, ponto de referência, cep, telefone, fax, en-
dereço eletrônico e autorização para divulgação dos seus 
dados)

• Municípios que não têm acesso a Internet:

- conselhos Estaduais serão responsáveis pelo contato

- poderão utilizar apoio do Datasus nos estados

• Periodicidade de atualização dos dados: anual.

Projetos Piloto

• Rio Grande do Sul – 496 Conselhos Municipais mais o Conse-
lho Estadual. Foram cadastrados 465 Conselhos Municipais e o 
Conselho Estadual (93.76%;



158

• Amazonas – 62 Conselhos Municipais mais o Conselho Esta-
dual. Foram cadastrados todos os Conselhos Municipais mais o 
Conselho Estadual (100%).

estados onde o Projeto já foi Implementado

• Acre – Norte

• Mato Grosso do Sul – Centro-Oeste

• Espírito Santo – Sudeste

• Pernambuco – Nordeste• Piauí – Nordeste

• Santa Catarina – Sul• Maranhão – Nordeste 

• Bahia – Nordeste 

• Amapá – Norte 

• Rondônia – Norte 

• Tocantins – Norte 

• Rio de Janeiro – Sudeste

• Paraná – Sul 

• Rio Grande do Norte – Nordeste

• Goiás – Centro-Oeste

Retorno dos Estados

• O processo de implantação do CNCS tem sido exitoso, entre 
outras razões, por considerar a descentralização.

• Tem havido retorno significativo de boa parte dos estados.

Terezinha Maria dos Santos Farias – Representante do Conselho 
Estadual de Saúde de Pernambuco

• Importância da discussão sobre controle social e comunicação;

• A comunicação torna os seres humanos distintos dos outros 
animais. A comunicação nos faz ser gente, nos torna humanos;

• A luta do movimento social da saúde inverte o sentido socio-
lógico de controle social, que passa a ser entendido como o 
controle da sociedade civil sobre as políticas públicas;
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• Os Conselhos de Saúde desempenham importante papel de 
mobilização e descentralização;

• 147 municípios do estado de Pernambuco já foram cadastra-
dos no Cadastro Nacional de Conselhos de Saúde; faltam 38;

• Comunicação usada para libertação dos grupos sociais x co-
municação usada para manipular os grupos;

• O SUS é uma grande vitória dos grupos e movimentos popu-
lares, que precisam hoje fortalecer o desempenho dos Con-
selhos de Saúde tendo em vista o reforço da luta do controle 
social no SUS;

• Desafios na comunicação entre os segmentos dos Conselhos 
de Saúde;

• Não basta aos Conselhos de Saúde fiscalizar; um grande desa-
fio é descentralizar as ações de saúde, a partir das necessida-
des da população;

• Constata-se um déficit de formação, de capacitação perma-
nente;

• Grande desafio: criar redes de discussão e de diálogo entre as 
três esferas de governo;

• Como superar a fragmentação e trabalhar a intersetorialidade 
das políticas públicas?

• O controle social existe e deve ser fortalecido com a troca de 
saberes, com os nossos instrumentos de comunicação.

 

“Comunicar-se é uma arte
Deve estar em toda parte
De uma forma educativa

De trocas informativas
O ouvinte e o falante

São atores importantes
Tem que haver interação
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Para ter comunicação
Inserir-se o encarte.

Sistematizar a fala
Cuidado no linguajar

Que seja mais uma troca
Educação popular
Saber ouvir os que calam
Saber porque, para quem falou
Arte de comunicar.
Gente e tambores
Sentimentos, dores
Participação coletiva
Retratos, impactos, vidas
Mudanças advindo
Esperança vindo

Valores.”  

(Terezinha Santos, 18/11/2005)

Debate – Na INteRVeNÇãO DOS PaRtICIPaNteS, 
fORaM DeStaCaDOS OS SeGuINteS PONtOS:

• Necessidade de fazer valer as diretrizes da Resolução CNS n.º 
333/03;

• Importância de termos um olhar crítico no trabalho do contro-
le social;

• A garantia de dotação orçamentária e outros desafios depen-
dem de mobilização e luta política;

• Desafio de potencializar a comunicação;

• Falta de divulgação sobre o que é controle social e o SUS;

• Necessidade de capacitação dos conselheiros na área de infor-
mática, pois se constata pouco domínio na área;

• Fortalecer a informatização dos conselhos;
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• Investir na formação e informação;

• Importância da atualização e acessibilidade às informações;

• Preocupação com o preenchimento de notificações;

• Qualificação das pessoas para pensar e desenvolver estraté-
gias de comunicação;

• Importância da criação de comissões de comunicação e infor-
mação nos Conselhos de Saúde;

• O Cadastro de Conselhos é um banco de dados, que vem reve-
lando características e problemas dos conselhos; 

• Experiências acumuladas do controle social apontam para a 
nossa força política;

• Trabalhar a cultura da participação, valorizando o nosso fazer;

• Descentralizar os saberes, a circulação das informações;

• Objetivar nossas metas, estratégias e ações;

• Confusão existente entre ações do SUS e do INSS – necessida-
de de esclarecer a população sobre o que é o SUS;

• Problema da prestação de contas na Zona da Mata no Estado 
de Pernambuco e falta de fiscalização;

• Desafio de retroalimentar as informações;

• Notificações de óbito devem ser preenchidas de maneira cri-
teriosa, para que as informações prestadas sirvam para orien-
tação de políticas;

• Trabalho relevante dos agentes comunitários de saúde;

• Criar condições para o controle social fiscalizar o sistema de 
saúde como um todo;

• Criticar, fiscalizar e propor – tripé fundamental;

• Problema de financiamento dos Conselhos de Saúde;

• Pensar primeiramente na comunicação interna – planos de 
cargos e carreira  (PCCS) – e, em seguida, preocupação com a 
comunicação externa;
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• PCCS: discussão nas Mesas de Negociação;

• Respeitar a linguagem e metodologias utilizadas regional-
mente;

• Preocupação com referência à missão e atribuição dos conse-
lhos – comissões existentes nos conselhos que fazem interlo-
cução com os municípios e promovem a intersetorialidade;

• Introduzir adequadamente os temas e campanhas;

• Profissionais da comunicação ligados aos Conselhos de Saúde 
devem aprender a linguagem do controle social;

• Cadastro Nacional de Conselhos de Saúde: houve discussão 
prévia com diversas instâncias do controle social, para imple-
mentação do projeto;

• Constituição de rede de conselheiros na Paraíba, no Rio Gran-
de do Norte e em Pernambuco, com projeto político-pedagó-
gico da Organização Não-Governamental Centro Nordestino, 
em parceria com conselhos estaduais.

I tRabaLHO eM GRuPOS PaRa DISCuSSãO e  
eLabORaÇãO De PROPOStaS

DIa 19 De NOVeMbRO De 2005

INfORMeS DOS eStaDOS

Os representantes de Pernambuco (Veridiana e Maria do Carmo), 
de alagoas (Benedito Alexandre), da Paraíba (Cláudia), de Sergipe 
(Luci) e da bahia (Luiz Trindade) socializaram informações referentes 
às atividades do controle social em cada estado, destacando:

• Preparativos para a XIII Plenária Nacional de Conselhos de 
Saúde;

• Realização das conferências temáticas;

• Projeto de capacitação e desafios locais;

• Funcionamento das comissões;

• Interação entre o CES e os CMS;
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• Atuação de Conselhos Municipais;

• Previsão de participação no Seminário Nacional de Comunica-
ção, Informação e Informática em Saúde; 

• Atuação das Secretarias-Executivas dos CES.

bIbLIOteCa VIRtuaL eM SaÚDe (bVS/MS) 

Apresentação: Rejane Vieira (assessora da Coordenação-Geral 
de Documentação e Informação do Ministério da Saúde)

• A informação como patrimônio cultural e social e como eixo 
transversal das diretrizes, políticas, programas e estratégias da 
gestão da saúde no Brasil. 

• Tomando como diretriz as proposições da 12.ª Conferência 
Nacional de Saúde relativas à difusão do conhecimento, qua-
lificação da produção editorial e inclusão digital por meio da 
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Foi feita a apresentação so-
bre a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS/MS) e a Rede BiblioSUS 
– Rede de Bibliotecas e Unidades de Informação Cooperantes 
da Saúde.

Partindo dos Princípios do SuS

• universalidade

- A informação como direito para o exercício da cidadania e 
para a qualidade da tomada de decisão.

• eqüidade

- Diversificação dos veículos de informação.

- Portadores de necessidades especiais.

- Inclusão social e digital.

- Acesso aos serviços disponíveis na internet.

- Atendimento a públicos específicos.

- População privada de liberdade, quilombolas, comunida-
des rurais.
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• Integralidade

- Inserção de todas as bibliotecas de instituições vinculadas 
ao SUS.

- Uso transparente e integrado de recursos.

- Representatividade nas iniciativas governamentais.

• Descentralização

- Tecnologias e metodologias de trabalho.

- Recursos humanos, qualificação profissional.

- Descentralização de ações da Rede.

• Regionalização

- Criação de sub-redes para projetos específicos.

- Mapeamento de comunidades.

- Projetos que atendam às realidades locais.

- Maior capacidade e resolutividade no atendimento ao ci-
dadão.

- Co-responsabilização dos integrantes da Rede.

• Participação Social

- Mapeamento das necessidades reais de informação.

- Exercício da cidadania.

- Transparência governamental.

Dados atuais

biblioteca Virtual em Saúde

Acervo do nível federal do SUS.

Mais de 1 milhão de acessos e 23 mil usuários atendidos virtual-
mente.

1.047 publicações em texto completo.

Mais de 70 dicas em saúde.
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Mais de 200 cartazes com acesso à mídia on-line .

Sítio na internet: www.saude.gov.br/bvs .

Rede biblioSuS 

Organização das 27 bibliotecas federais do SUS.

Inserção de 13 Secretarias Estaduais.

Projeto ESTAÇAO BVS.

Mais de 260 bibliotecas escolares, secretarias estaduais e munici-
pais, telecentros, universidades .

Sítio na internet: www.saude.gov.br/bibliosus.

aPReSeNtaÇãO DaS PROPOStaS eLabORaDaS PeLOS 
PaRtICIPaNteS DO SeMINÁRIO, a PaRtIR DO “ROteIRO 
PaRa OS GRuPOS”

1. º bloco 

1. O que informar/comunicar e como informar/comunicar 
para os Conselhos de Saúde e sociedade civil?

O quê?

• Para os conselhos: o que é o CNS; o que são Conselhos de Saú-
de, como funcionam; política de saúde, cidadania; legislação;

• Dos conselhos para a sociedade: funcionamento dos conse-
lhos, localização; resultado das reuniões;

• Do CES para CMS e vice-versa: pauta; deliberações;

• Do Conselho para o Ministério Público, prefeito e secretários: 
o que são Conselhos de Saúde, como funcionam; política de 
saúde, cidadania; legislação;

• O que é o SUS –  sua legislação, abrangência e importância;

• Papel dos conselheiros de saúde;

• Resoluções, deliberações, conferências, seminários e trabalhos 
desenvolvidos pelos Conselhos de Saúde;

• Composição do Conselho de Saúde (princípio da paridade nos 
Conselhos de Saúde e a representatividade);
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• Pontos positivos do SUS;

• Local/endereço do Conselho de Saúde.

Como? 

• Televisão, escola, rádio (oficial, comunitária), grupo de teatro;

• Utilização de recursos audiovisuais, contemplando as necessi-
dades de pessoas portadoras de deficiência;

• Utilizar espaços de terceiros (impressos e/ou radiofônicos) 
para divulgação de notícias do CMS;

• Criar canal oficial de divulgação do Conselho Municipal de 
Saúde;

• Qualificação dos conselheiros para levar às comunidades o 
que são os Conselhos de Saúde e seu papel, por meio de rodas 
de conversas;

• Divulgar formas de acesso a medicamentos de alta complexi-
dade, fazer uma cartilha para os usuários esclarecendo sobre 
os seus direitos, a exemplo do tratamento fora de domicilio;

• Mapear os programas oferecidos à população e divulgá-los 
por intermédio dos meios de comunicação;

• Qualificar os conselheiros para saber o que é o SUS;

• Informar as deliberações do conselho, suas reuniões;

• Cobrar os nossos direitos;

• Informar os serviços oferecidos pelas unidades de saúde;

• Divulgar a sistemática de atendimento do SUS, como, por 
exemplo, solicitação de exames;

• Mobilizar as rádios comunitárias para divulgar os programas 
oferecidos pelo SUS;

• Envolver os representantes da comunidade com as questões 
do SUS;

• Realizar visitas às unidades de saúde para verificar que tipo de 
serviço está sendo oferecido e como está sendo ofertado;
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• Ter apoio do Ministério da Saúde na oferta de computadores 
e uma linha direta para informar a população sobre os seus 
direitos;

• Utilizar o segmento das escolas – Escolas Promotoras de Saúde;

• Internet, rádio, TV, jornais, informativos, fôlderes e todos os 
meios de comunicação disponíveis, com linguagem acessível/
popular;

• Divulgar as informações recebidas para os Conselhos de Saú-
de e sociedade civil, produzindo um efeito multiplicador;

• Elaborar manual básico sobre o papel do Conselho de Saúde, 
conselheiros e comunidade, com o objetivo de subsidiar con-
selhos gestores e outros grupos organizados na comunidade;

• Criar assessoria de comunicação nos Conselhos de Saúde;

• Por meio da capacitação permanente dos conselheiros e deli-
mitar a carga horária (40 horas, no mínimo);

• Por meio da interação com entidades comunitárias represen-
tativas, como, por exemplo, associações de moradores e enti-
dades representativas de trabalhadores;

• Apoderar-se das estatísticas a respeito de informações gerais 
de saúde;

• Respeitando as diferenças dos diferentes grupos – raça/etnia, 
gênero, religião;

• Utilizar as atividades culturais da região para divulgar ações 
do controle social;

• Divulgar amplamente a Resolução CNS n.º 333/03, para que 
chegue às mãos de todos os conselheiros.

2.  O que informar para que o SuS seja conhecido por todos 
os brasileiros? Que pontos positivos devem ser informa-
dos para o seu fortalecimento?

• O que é e como funciona o SUS;

• Mostrar experiências exitosas do SUS;

• Ações de média e alta complexidade;



168

• Gastos na alta complexidade;

• O SUS como espaço de formação dos trabalhadores da saúde;

• Começar a divulgar o SUS que dá certo, ações positivas;

• Divulgar a legislação e as ações do Ministério Público, para 
que a comunidade conheça e busque seus direitos;

• Estrutura, funcionamento e ações do SUS;

• Estratégia de Saúde da Família e Programa de Agentes Comu-
nitários de Saúde;

• Gastos, programas e acesso às ações e serviços;

• Funcionamento dos Conselhos de Saúde;

• Princípios e diretrizes do SUS;

• Sistema de informações.

2. º bloco 

1.  Quais são as responsabilidades das três esferas de gover-
no para garantir a democratização e qualidade da comu-
nicação, informação e informática em Saúde?

Na esfera federal

• Propiciar oficinas de planejamento da informação e da comuni-
cação com a garantia de participação de todos os conselhos;

• Construção de uma política de relacionamento com a mídia 
que garanta a abertura de espaço para a temática SUS e con-
trole social;

• Fazer cumprir as determinações da 12.a CNS, no que diz res-
peito ao tema da Informação, Comunicação e Informática;

• Ministério da Saúde informar, por meio de cartilhas, as respon-
sabilidades dos estados e municípios e os direitos dos usuá-
rios, bem como garantir o repasse dos recursos aos estados.

Na esfera estadual

• Fortalecer os conselhos municipais;

• Fortalecer a comunicação entre o CES e os CMS;



169

• Garantir o orçamento para divulgação das ações e não permi-
tir desvios dos recursos, bem como garantir a contrapartida e 
repasse de recursos aos municípios.

Na esfera municipal

• Capacitação dos conselhos, professores, Ministério Público, 
prefeitos e secretários de saúde sobre o controle social;

• Garantir que os Planos Plurianuais dos municípios contem-
plem dotação orçamentária para estrutura do CMS;

• Garantir o orçamento para divulgação das ações e não permi-
tir desvios dos recursos, bem como garantir a contrapartida.

Responsabilidades das três esferas

• Garantir orçamento e recursos para divulgação e não permitir 
o desvio de recursos;

• Garantir o funcionamento dos Projetos de Informação, Educa-
ção e Comunicação em Saúde (Proiec);

• Maior intercâmbio entre CMS, CES e CNS no repasse das infor-
mações, para chegarem de fato à comunidade;

• Dinamizar a política do SUS, consolidando o aspecto jurídico 
de suas leis orgânicas;

• Implantar o cartão SUS;

• Garantir dotação orçamentária para as atividades e necessida-
des dos conselhos;

• Garantir suporte, espaço físico (sede própria) e toda a infra-es-
trutura necessária para o bom funcionamento dos Conselhos 
de Saúde, a fim de que possam atuar com efetividade e auto-
nomia;

• Revisar a legislação, a fim de que esta seja adequada à Resolu-
ção CNS n.º 333/03;

• Utilizar a mídia oficial para divulgar o SUS – Voz do Brasil, TV 
Câmara, TV Senado, TVs das Assembléias Legislativas, etc.;
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• Parceria com entidades representativas dos trabalhadores e 
usuários por intermédio de seus boletins informativos;

• Quadro informativo indicando as especialidades oferecidas à 
população na rede hospitalar – pública e conveniada – e infor-
mando horários de atendimento, profissionais, etc., devendo 
ser acompanhado e fiscalizado pelo respectivo Conselho de 
Saúde.

3. º bloco 

1. O que você acha importante para estabelecer um pacto 
pela democratização e qualidade da comunicação, infor-
mação e informática em Saúde?

• Estabelecimento de parcerias com órgãos formadores de pro-
fissionais de comunicação;

• Observar o que está estabelecido na Política Nacional, fazer 
com que ela seja cumprida e que a comissão de comunicação 
realize o acompanhamento;

• Garantir a contratação de jornalistas e/ou outros profissionais 
da comunicação para assessorar os Conselhos de Saúde;

• Pressionar para aprovar Lei de Responsabilidade Sanitária;

• Reconhecer as responsabilidades de cada esfera, inclusive no 
que tange à adequação das legislações locais à Resolução CNS 
n.º 333/03;

• Transparência das informações;

• Valorizar a intersetorialidade na luta dos Conselhos de Saúde;

• Poder de mobilização dos Conselhos de Saúde com a comuni-
dade.

2. Como a Conferência Nacional de Comunicação, Informa-
ção e Informática em Saúde (deliberada na 12.ª CNS) pode 
contribuir para o estabelecimento desse pacto?

• Tornar a 1.ª Conferência de Comunicação, Informação e Infor-
mática em Saúde em instância deliberativa;
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• Fazer cumprir as deliberações da 12.a CNS no tocante à Infor-
mação, Comunicação e Informática;

• Que seja garantido o que foi deliberado na 10.ª, 11.ª e 12.ª 
Conferências Nacionais e incorporando o que foi proposto no 
Seminário de Comunicação e Informação em Saúde;

• Cobrar o cumprimento das deliberações da 12.ª Conferência 
Nacional de Saúde;

• Propor e deliberar políticas públicas saudáveis, visando à efe-
tivação da comunicação e informação no controle social;

• Construir pacto entre os diferentes segmentos.

3. Como o trabalhador do SuS pode contribuir para a demo-
cratização e qualidade da comunicação, informação e in-
formática em Saúde?

• Contribuir com a fidedignidade dos dados inseridos nos siste-
mas de informação;

• Transformar as informações verticalizadas do Ministério da 
Saúde em orientações acessíveis à população;

• Adequar as formas de informação e comunicação à realidade 
da comunidade assistida;

• Fornecendo com relação às notificações dados fidedignos, de 
acordo com as diretrizes do SUS;

• Com ética, responsabilidade e socializando as informações;

• Investir na educação permanente; 

• Ser visto como gente e ter seus direitos de cidadania respei-
tados – requisito para o trabalhador poder contribuir para a 
democratização e qualidade da comunicação;

• Compreender seu papel como ator público na área de atendi-
mento, com o fim de fortalecer o controle social;

• Inclusão do item “raça/etnia/cor” em todos os formulários e 
registros da rede de informações do SUS.
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4. Como as Comissões de Comunicação e Informação dos 
Conselhos estaduais e Municipais de Saúde podem contri-
buir para o estabelecimento desse pacto?

• Criação das comissões de comunicação e informação em saú-
de nos conselhos onde não foram constituídas;

• Buscar parcerias para a efetivação da Comunicação e Informa-
ção no âmbito do município e estado;

• Acompanhar, fiscalizar, monitorar e exigir que o pacto seja 
cumprido, devendo a comissão estar qualificada e que sejam 
abertos os canais de comunicação para que a mesma atue;

• Intensificar o intercâmbio entre conselhos municipais e esta-
dual para consolidar as comissões de comunicação;

• Elaborar plano de ação; 

• Procurar os meios de comunicação locais para informar e di-
vulgar todas as ações dos Conselhos de Saúde;

• Promover interação entre os atores do SUS e a sociedade civil 
organizada, a começar no próprio município.

aVaLIaÇãO DO SeMINÁRIO e CONSIDeRaÇÕeS fINaIS

• Sobre as palavras difíceis ouvidas no seminário, a conselheira 
Maria das Graças Leite, do Conselho Municipal de Saúde de Vi-
tória de Santo Antão, escreveu: “Companheiros e Conselheiros 
/ Simplificar as palavras / É nisso que acredito! / Pois Alessandra 
ontem / Trocou sua fina sede / Pela blusa de fuxico. // Nunca digo 
‘estratégia’ / Tenho que dizer ‘esquema’ / Porque na periferia / 
Não se entende de emblema! / Tenho que falar ‘desova’ / E nunca 
de piracema. // Nunca digo ‘paridade’ / Sempre digo ‘repartido’ / 
Se não quem estiver me ouvindo / Pode ficar confundido / Nunca 
digo ‘defecar’ / E sim fazer cocô no pinico. // Nunca, nunca digo 
‘leito’ / Procuro só dizer ‘cama’ / Pois a mulher e o homem / Dela 
entende muito bem, quando se ama / Usa até fora de hora... / 
Sem olhar muito com quem! / Por isso as DSTs / Ficam nesse vai-
e-vem” . 

• Vários participantes parabenizaram a organização do seminá-
rio e a participação dos estados e municípios. Iniciativa impor-
tante.
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•  Seminário – momento histórico. Foi importante para os con-
selheiros se conhecerem e construírem propostas no campo 
da comunicação. Necessidade de fortalecer o nosso controle 
social. Pequeno número de participantes no universo de cinco 
estados.

• A proposta de criar comissões de comunicação nos conselhos 
é ousada.

• O seminário poderia ter propiciado mais contatos e trocas de 
experiências entre os conselhos.

• Proposta de estimular estágio para estudantes de jornalismo 
nos conselhos – trazer a imprensa para o nosso lado.

•  Necessidade de dar continuidade aos trabalhos.

•  Que as propostas não sejam engavetadas.

•  Dar atenção especial aos cadeirantes e deficientes visuais.

•  Importância de saber ouvir.

•  Necessidade de renovação de quadros nos conselhos.

•  Valorizar a participação.

• Importância do temário discutido no seminário. Objetivo do 
seminário foi alcançado.

• Considerando o pouco tempo disponível, o resultado do se-
minário foi extraordinário.

• Boa parte das propostas já pode ser implementada a partir de 
nossas iniciativas.

•  Comunicação implica em relações de poder. Necessidade de 
mexer nas estruturas de poder. Alteração nas relações estado/
sociedade.

•  Riqueza da elaboração de propostas nos trabalhos em grupo.

• Produção de dados para democratização do conhecimento.

PaRtICIPaNteS

Número de participantes: 96
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Nome Estado Município Conselheiro/a?

Abigail Lelis Guedes Pernambuco Jaboatão dos 
Guararapes Sim

Alessandra Ximenes da Silva Distrito 
Federal Brasília Não

Alexandre Correia dos Santos Alagoas Pilar Sim

Alexandre Magno Lins Soares Pernambuco Recife Sim

Amaro Roberto da Silva Pernambuco Gameleira Sim

Ana Kristina Bezerra de Meneses Paraíba Campina 
Grande Sim

André Caldas Cervinskis Pernambuco Olinda Sim

Antonio Jordão O. Neto Pernambuco Recife Sim

Beatriz Barbosa Santos Sergipe Aracaju Sim

Benedito Alexandre Alagoas Maceió Sim

Benedito Roche da Costa Alagoas Maceió Sim

Carlos Antonio Alves de freitasFreitas Pernambuco São Lourenço 
da Mata Sim

Carlos Henrique da Silva Paraíba João Pessoa Não

Caroline Coelho Distrito 
Federal Brasília Não

Claudia SAntos Martiniano Sousa Paraíba Campina 
Grande Sim

Consuelo de Souza Coêlho Pernambuco Olinda Não

Domicio Aurelio de Sá Pernambuco Recife Não

Edmilson José Fonseca Pernambuco Cabo de Santo 
Agostinho Sim

Elaine Cleide Alves Maciel Pernambuco Jaboatão dos 
Guararapes Sim

Eudes Nunes do Nascimento Pernambuco Jaboatão dos 
Guararapes Sim

Flávio Eduardo dos Santos Pernambuco Camaragibe Sim

Francisca Alves Sousa Pernambuco Recife Sim
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Frederico de Souza Leite Pernambuco Recife Sim

Geraldo Adão Santos Minas Gerais Nova Lima Sim

Geusa Maria Dantas Lelis Ceará Fortaleza Sim

Givânia Pereira de Lima Pernambuco Chã Grande Sim

Inesita Soares de Araujo Rio de Janeiro Niterói Não

Iris de Fatima da Silva Pernambuco Jaboatão dos 
Guararapes Sim

Ivan Bandeira de Araujo Pernambuco Aliança Sim

Joab Bezerra de Lira Pernambuco Jaboatão dos 
Guararapes Sim

Jonas dos Arejos de Oliveira Pernambuco Igarassu Não

Jonathan dos Anjos de Oliveira Pernambuco Recife Não

Josefa Nunes de Santana Pernambuco Olinda Sim

José Augusto Couto Santos Sergipe Aracaju Sim

José Eduardo Cabral Maia Jr. Ceará Fortaleza Não

José Wilson de Paz Antunes Pernambuco Recife Não

João Gomes de Oliveira Pernambuco Recife Sim

Júlio Severino da Silva Pernambuco Vitória de 
Santo Antão Sim

Leticia Vieira da S. Araújo Pernambuco Aliança Sim

Lidiane Rodrigues Gonzada Pernambuco Recife Sim

Lina Alves de Marins Pernambuco Recife Sim

Lucia Maria de Fátima Rocha Alagoas Maceió Não

Luciano Chagas Barbosa Distrito 
Federal Brasília Não

Lucicleide Maria da Costa Pernambuco Recife Sim

Lucita Maria Silvino Pernambuco Recife Não

Luiz Frandade Lima Bahia Salvador Sim

Marcia Maria Batista Veras Pernambuco Recife Não

Marcos Costa Lira Pernambuco Quixaba Sim
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Margarete Gomes de Lima Pernambuco Chã Grande Sim

Maria Aparecida de Lima Pernambuco Brejo da Madre 
de Deus Sim

Maria Augusta Lopes da Silva Pernambuco Carnaubeira da 
Penha Sim

Maria das Graças Leite Pernambuco Vitória de 
Santo Antão Sim

Maria de Fátima da Silva Alagoas Maceió Não

Maria de Fátima da Silva Pernambuco Gameleira Sim

Maria de Fátima Novaes Ferraz Pernambuco Recife Não

Maria do Carmo Borges da Silva Pernambuco Recife Não

Maria do Carmo Gomes da Silva Pernambuco Recife Sim

Maria do Socorro Nascimento Vital Pernambuco Recife Sim

Maria Francineide Gama dos Santos Pernambuco Recife Não

Maria Francineide Gama dos Santos Pernambuco Olinda Não

Maria L. S. Barreto Sergipe Aracaju Sim

Maria Leny da Silva Santos Pernambuco Brejo da Madre 
de Deus Sim

Maria Rosimery de Carvalho Pernambuco Recife Não

Marieta L. de Almeida Freitas Pernambuco Aliança Sim

Marinalva Felizardo Pernambuco Jaboatão dos 
Guararapes Sim

Marinalva Maria do Carmo Pernambuco Jaboatão dos 
Guararapes Sim

Mario Roberto Agostinho da Silva Pernambuco Olinda Sim

Marlene Silva de Azevedo Pernambuco Olinda Sim

Marta Valeria Fernandes Costa Pernambuco Recife Não

Melione Lins da Silva Pernambuco Olinda Sim

Mário Fabiano dos Anjos Moreira Pernambuco Recife Não

Natanael Gomes de Albuquerque Pernambuco Recife Não

Nivaldo José Carvalho Pernambuco Recife Não
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Oilda Maria da Silva Pernambuco Recife Sim

Ozana Maria Valença Pinto Alagoas Maceió Não

Pedro José Alves Pernambuco Cabo de Santo 
Agostinho Sim

Reginaldo Cordeiro do Nascimento Pernambuco Recife Sim

Rejane Vieira Viana Distrito 
Federal Brasília Não

Roberto Cesar Pereira Serrado Bahia Salvador Sim

Rosa Augusta Oliveira Rodrigues de 
Melo Alagoas Maceió Sim

Rosimar Pessoa da Silva Pernambuco Recife Não

Sandra Maria Moreira Gama Alagoas Maceió Não

Silvia Bezerra dos Santos Pernambuco Recife Não

Socrates Bezerra da Silva Pernambuco Ibirajuba Sim

Solange Maria de Sa Silva Almeida Pernambuco Itacuruba Sim

Sonildo José Pimentel Pernambuco Gameleira Sim

Surama Maria Viana Lins Pernambuco Cabo de Santo 
Agostinho Sim

Sônia Lúcia Pereira de Almeida Pernambuco Recife Sim

Tatiana de Santa Cruz Ramos Pernambuco Recife Sim

Tereza Cristina de Oliveira Pernambuco Cabo de Santo 
Agostinho Sim

Urias José da Silva Pernambuco Carnaubeira da 
Penha Sim

Valkiria Vieira de Albuquerque Pernambuco Cabo de Santo 
Agostinho Sim

Verbena Melo Distrito 
Federal Brasília Não

Veridiana Ribeiro da Silva Pernambuco Recife Sim

Viviane Cristine Cavalcanti de Melo Alagoas Maceió Não

Willian de Lima Barreto Distrito 
Federal Brasília Não

Recife – PE, 19 de novembro de 2005
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Comissão organizadora dos Seminários 
Regionais de Comunicação, Informação 

e Informática em Saúde

Conselho Nacional de Saúde
Comissão de Comunicação e Informação do CNS
Geusa Dantas Lelis – Conselheira Nacional/FNE/Fentas
Maria Thereza Mendonça de Carneiro Rezende – Conselheira Nacio-
nal/ Conselho Federal de Fonoaudiologia/Fentas
Maria Helena Baumgarten – Conselheira Nacional/Contag
Ilara Hämmerli Sozzi – Conass
Geraldo Adão Santos – Conselheiro Nacional/Cobap

Secretaria executiva do Conselho Nacional de Saúde 
Alessandra Ximenes – Coordenação de Comunicação e Informação 
em Saúde SE/CNS 
Verbena Melo – Jornalista
Willian de Lima Barreto – Assessoria Técnica de Informática 
Caroline Miranda Coelho – Assessoria Administrativa

Relatoria
Maria Camila Borges Faccenda – Assessora Técnica do SE/CNS
Luciano Chagas Barbosa – Assessor Técnico do SE/CNS

Colaboração técnica
Janine Miranda Cardoso – Grupo de Trabalho de Comunicação em 
Saúde da Abrasco
Márcia Farias Morais Silva – convidada da Comissão de Comunicação 
e Informação do Conselho Nacional de Saúde
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Sonia Maria Machado de Souza – Convidada do Conselho Nacional 
de Saúde
Inezita Soares de Araújo – Grupo de Trabalho de Comunicação em 
Saúde da Abrasco.
José Eduardo Cabral Maia Junior – Convidado do Conselho Nacional 
de Saúde

Convidados
Jonas de Souza Cavada – Presidente do Conselho Estadual de Saúde 
do Mato Grosso do Sul
Terezinha Maria dos Santos Farias – Representante da Região Nordeste
Silvestre Sérgio Cachanoski – Presidente do Conselho Estadual do Es-
tado do Rio Grande do Sul
Wilson Carlos Braga Reis – Conselho Estadual de Saúde do Amazonas
Eliane de Medeiros – Secretaria Executiva do Conselho Estadual de 
Saúde do Estado do Rio grande do Norte.
Eliane Pereira dos Santos
Rejane Vieira

brasília/2005
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CONSeLHO NaCIONaL De SaÚDe

Comissão de Comunicação e Informação do CNS
Geusa Dantas Lelis – Conselheira Nacional/FNE/Fentas
Maria Thereza Mendonça de Carneiro Rezende – Conselheira  
Nacional/Conselho Federal de fonoaudiologia/Fentas
Maria Helena Baumgarten – Conselheira Nacional/Contag
Ilara Hämmerli Sozzi – Conass
Geraldo Adão Santos –Conselheiro Nacional/Cobap

Secretaria executiva do Conselho Nacional de Saúde/ 
Coordenações 
Eliane Cruz – Secretária-Executiva do Conselho Nacional de Saúde
Alessandra Ximenes – Coordenadora de Comunicação e Informação 
em Saúde em Saúde – SE/CNS 
Adalgiza Balsemão de Araújo – Coordenadora de Relações Intersetoriais 
– SE/CNS
Lúcia Maria Costa Figueiredo – Coordenadora de Equipe Técnica  
Normativa – SE/CNS

assessoria de Comunicação e Informação em Saúde do CNS 
Alessandra Ximenes – Coordenação
Alessandro Saturno – Jornalista
 Verbena Melo – Jornalista
Silvia Alves – Jornalista
William de Lima Barreto – Assessoria Técnica de Informática 
Caroline Miranda Coelho – Assessoria Administrativa
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