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A necessidade 
de universalização dos 

direitos sociais 
Cidadania, Direitos Sociais e Estado — 
Este é o título de um elaborado traba-
lho apresentado na Pré-Conferência do 
Ministério da Saúde por Sônia Maria Fleu-
ry Teixeira, professora da Fiocruz e da Fun-
dação Getúlio Vargas. Após fazer uma am-
pla análise historica•dos avanços e re-
cuos dos chamados "direitos sociais" 
dentro do regime capitalista — e no 
Brasil em particular — a professora 
faz considerações importantes para o 
momento atual. Diz a professora: "As 
tendências origina-
das no bojo da crise 
financeira previden-
ciaria, de raciona-
lização do modelo 
de prestação dos ser-
viços médicos e de 
integração dos ser-
viços públicos, são 
alvissareiras, em-
bora isoladamente 
incapazes de rom-
per o padrão discri-
minatório de cida-
dania implantado. 
O projeto democráti-
co passa necessaria-
mente pelo rompi-
mento das concep-
ções tradicionais que 
ou subordinam o de-
senvolvimento social 
ao econômico, ou os 
colocam como pólos 
antagónicos. Passa também pelo resta-
belecimento do papel do Estado, des-
vinculando suas instituições dos es-
tritos interesses da acumulação, para 
restaurá-lo nas suas funções públi-
cas". Após lembrar que o dever do Es-
tado é corolário da garantia dos' di-
reitos sociais — já que apenas o Esta-
do pode dar a garantia desse direito 
ti população — a professora Sônia Maria 
afirma: "Nesta conjuntura de transi-
ção, torna-se necessário resgatar, 
concomitanternente, a liberdade e a 
justiça social, e nesse sentido é que 
se diz que há direitos que constituem 
liberdades e há direitos que consti-
tuem poderes, ou seja, direitos soci-
ais; os que constituem liberdades im-
plicam sempre afastamento do Estado, 
enquanto os di:?itos sociais requerem 
a intervenção de uni Estado democrati-
camente controlado". 

Prossegue a professora: "É fato notá-
rio na assistência médica previdencia-
ria não so uma sangria de recursos a- 

través do mar de fraudes e co.rupção, 
mas, talvez o mais grave, a subordina-
çio da política assistencial aos inte-
resses privados, acarretando um siste-
ma de serviços altamente concentrado, 
oneroso, especializado, desordenado e 
potencializador de inqüidades". "A 
saúde, e portanto a assistência médi-
ca, é um serviço essencial e não pode 
ser vista senão como um bem público", 
frisa a professora, acrescentando que 
isso não significa que a solução é, ne-

cessariamente, a es-
tatização do setor. 
Por outro lado, a 
professora faz res-
trições ao chamado 
"modelo pluralis-
ta", porque "a lógi-
ca da acumulação, 
sem um controle pú-
blico, entra em cho-
que com as nec !s-
sidades sociais". O 
dever do Estado ia 

• garantia dos direi-
; tos sociais vai im- 

plicar necessaria-
mente o rompimen- 

; 	 . 	to da política social 
restritiva, em dire-
ção à universaliza-
ção da cidadania. 
Ora, é impossível 
pensar que tudo is-
so ocorra mantendo 

a estrutura atual da previdência, na 
qual o sistema reduziu-se a urna função 
bancária de compra de serviços" — afir-
ma Sônia Maria. Para ela, uma alterna-
tiva seria o regime de concessões pú-
blicas — como existe, por exemplo, na 
área dos transportes e das telecomuni-
cações. "É necessário avaliar a apli-
cabilidade destas experiências ao se-
tor saúde", diz Sônia Maria, destacan-
do que a democrati7 ação do Estado é "o 
outro lado da medalha". imprescindível 
ao exercício de um controle social e-
fetivo. Ao concluir, diz a professora: 
"O resgate da cidadania iniciou-se re-
centemente com a extensão do direito 
de voto aos analfabetos, c c;everá pros-
seguir com a alteração do código cie 
trabalho e da Lei de Greve. No entanto, 
só se consolidará com a ampliação uni-
versal dos direitos sociais, fato que, 
aljrn de definir uma nova situação pa-
ra os trabalhadores, implicara a alte-
ração do modelo econômico de desenvol-
vimento, e a reposição da questão da 
autonomia nacional". 
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'O sistema reduziu-se a uma funçâo bancária", diz Sófia Mana 
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A história da C:\  S 
Resumo elaborado pelo secretário do Comitê Executivo 

da 8P CNS, Otávio Clementino de Albuquerque 

A 1 Et  Conferência Nacional 
de Saúde foi convocada em 
22 de outubro de 1941, 
pelo então ministro Gusta-
vo Capanema, e realizou-
se em novembro daquele 
mesmo ano. O tema foram 
as realizações do antigo 
Departamento Naçional de 
Saúde. A 25 Conferência 
realizou-se nove anos mais 
tarde, em novembro/de-
zembro de 1950, quando 
era ministro Pedro Cillmon. 
Essas duas primeiras con-
ferências, da época era que 
a área da saúde ainda es-
tava subordinada ao minis-
tério da Educação, tiveram 
como preocupação central 
delimitar o espaço institu-
cional da saúde, destacan-
do a importância dos pro-
fissionais do setor. A 35 
Conferência, realizada em 
dezembro de 1963, sob a 
direção do ministro Wilson 
Fadul, teve urna temática 
mais ampla, que abrangia a 
situação sanitária do pais, a 
distribuição das atividades 
médico-sanitárias nos níveis 
federal, estadual e munici-
pal, a inunicipalização dos 
serviços de saúde e a fixa-
ção de um Plano Nacional 
de Saúde. Refletindo a am-
biência política da época, a 
3s Conferência buscou le- 

gitimar um conhecimento 
prévio sobre a situação sa-
nitária da população, e de-
finir formas de atuação, res-
peitando o principio fede-
rativo. A 4? Conferência, 
realizada em agosto/se-
tembro de 1966, sob o 
comando do ministro Leo-
nel Miranda, foi a primeira 
apôs o Movimento Militar 
de 1964, e sua temática 
foi mais restrita, com os 
debates centrados nos as-
pectos pertinentes aos re-
cursos humanos. A 55 Con-
ferência, realizada em 
agosto de 1975, quando era 
ministro Paulo de Almeida 
Machado, apresentou-se 
desnivelada em sua estru-
tura temática. O tema cen-
tral focalizava os aspectos 
doutrinários ligados à ques-
tão saúde, para, em segui-
da, fazer incursões numa 
estrutura programática que 
comutava com urna visão 
sistémica para o setor. A 
65 Conferência, realizada 
também sob a direção do 
ministro Paulo de Almeida 
Machado, em agosto de 
1977, teve ra sua temática 
uma abordagem assimétri-
ca, não tendo os organiza-
Jures se preocupado com a 
harmonia do produto fi .ial. 

Refletiu as perplexidades 
que a sociedade começava 
a vivenciar, e surgiram vi-
sões mais criticas, em re-
Adtado da maior liberdade 
de divulgação de estudos e 
pesquisas. bem corno da 
aparição dos primeiros si-
nais da crise económica. A 
75 Conferência, realizada 
em março de 1980, pelo 
ministro Waldyr Arcover-
de, esteve condicior 
por influências interna,,,,s-
nais de democratização 
dos serviços da saúde, e 
pela necessidade do gover-
no da época de buscar le-
gitimidade. Representou a 
tentativa de estabelecer um 
corpo programático, com o 
objetivo de negociar um 
pacto de transição política, 
sem grandes traumas. Fi-
nalmente, é a vez da 85 
Conferência, a qur! Se rea-
liza num ambiente de ex-

'pectativa de mudança para 
a sociedade. Por isso, a 85 
Conferência deverá refletir, 
na estrutura de sua temá-
tica, aspectos eminente-
,iiente doutrinários, ten-
tando uni resgate histórico 
das preocupações da 'a 
Conferência, acrescida , s 
avanços ocorridos nos últi-
mos 20 anos. 
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RELATÕRIO CONSOLIDADO DOS TRABALHOS DE GRUPO 

CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE 

TEMA 1 -- SAÚDE COMO DIREITO 

_ 	. 

8' Conferência Nar:inrull de Saúde 
Depattarnewo de 	 FVCF 
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RELATóRIO CONSOLIDADO DOS TRABALHOS DE GRUPO 

DA 8 CCNPER2NCIA NACIONAL DE SAODE 

TEMA 1 - SAODE COMO DIREITO 

1. 'Em seu sentido mais abrangente, a saúde . e o conjunto das 

condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio-am- 

biente, trabalho, transporte, emprego e lazer, bem como 	de 

acesso a serviços de saúde. É, assim, antes de tudo,o resulta-

do das formas de organização social da produção, ás quais DO-

dom gerar grandes desigualdades nos níveis de vida. 

2. A saúde não é um conceito abstrato. Define-se num cont. ,.x 

to histórico de determinada sociedade .e em um dado momento de 

seu desenvolvimento devendo ser conquistada, pela população, 

em suas lutas cotidianas. 

3. Direito à saúde significa a garantia, pelo Estado, de con 

dições dignas de vida e de acesso universal e igualitário aos 

serviços de promoção, proteção e recuperação de saúde, em to-

dos os sei s níveis, a todos os habitantes do território nacio-

nal. Deve levar, portanto, ao desenvolvimento pleno do ser hu-

mano em sua individualidade. 

4. Esse direito não se materializa, simplesmente, pela sua 

formalização no texto constitucional. Há, simultans,amente, ne-
cessidade de assegurar meios que permitam efetuar uma política 

de saúde conseqdente e integrada às demais políticas 	sociais 

explicitamente assumidas pelo Estado. 

5. Deste conceito amplo de saúde, e desta noção de direito 

como conquista social, emerge a idóia de que a plenitude do di 

reito à saúde implica em garantir: 

a) trabalho em condições dignas, com amplo conhecimento e con 

trole dos trabalhadores sobre o processo e o ambiente 	de 
trabalho; 

b) alimentação suficiente para todos, segundo as suas necessi-

dades; 

c) moradia higiênica e digna; 
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e.) educação e informação plenas; 

e) qualidade adequada do meio-ambiente; 

f) transporte seguro e acessível; 

g) repousá, lazer e segurança; 

h) acesso à terra para os tfabalhadores rurais; 

i) participação na organização, gestão e controle dos serviços 

e ações de saúde; 

• j) acesso universal e igualitário aos serviços setoriais es:, to 

dos os níveis. 

6. As limitações e obstáculos ao desenvolvimento 'e aplicação 

do direito à saúde são de natureza estrutural. 

7. Extremamente estratificada e hierarquizada, a 	sociedade 

brasileira caracteriza-se pela alta concentração da renda e da 

propriedade fundiária em que se observam coexistindo 	formas 

rudimentares de organizaçao do trabalho produtivo com a 	mais 

avançada tecnologia da economia capitalista. As desiqualdadesre 

gionais e sociais existentes refletem estas condições 	estrutu 

rais e v&m atuando como fatores limitantes ao pleno desenvolvi 

mento de um perfil satisfatório de saúde e de uma 	organização 

de serviços socialmente adequada. 

8. A evolução histórica desta sociedade desigual, culminando 

no período do regime militar, ocorreu quase sempre na prceiença 

de um Estado autoritário que desenvolveu uma política 	social 

mais voltada para o controle das expressões das classes subal 
ternas, impedindo o estabelecimento de canais eficazes para as 

demandas sociais e a correção das distorções geradas pelo mode 

lo econômico. 

9. Na área de saúde, verifica-se um acúmulo histórico cle vi 

cissitudcs que deu origem a um sistema em que predominam 	into 

resses de empresários de atenção médico-hospitalar. O modelo de 

organização do setor público é anárquico e pouco eficaz, goran-

do descrédito junto à população. 

10. Este quadro decore basicamente do seguinte: 

vigncia de uma política de saúde implícita que se efetiva ao 
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sabor de interesses em geral não coincidentes com os dos 

rios dos serviços, acentuadamente influenciada pela aç:'to 	de 

grupos dedicados 	à mercantilização da saúde; 

- debilidade da organização da sociedade civil, com escassa • • 
ticipação popular no processo de formulação e controle das pg 

líticas e dos serviços de saúde; 

- modelo assistencial excludente, disbriminatório,centralizador 

e corrupto; 

- falta de transparéncia na aplicação de recursos públídos, 	o 

que contribui para o seu uso dispersivo, sem atendei às reais 
prioridades nacionais; 

- inadecluada formaçãcl) de recursos humanos tanto em nível tcni 

do como quanto nos aspectos ótico e de consciência social, as 
sociada ã sua utilização em condições insatisfatórias do remu___ 
floração e de trabalho; 

- monopólio do setor de medicamentos e equipamentos pelas gran 
des multinacionais; 

- privilegiamento e desvio da aplicação dos recursos 	públicos 

na rede privada de assistência módica; 

- 	interferência clienUelístia no que se refere à contrafação 

de pessoal; 
o 

- excessiva centralização das decisõcs e dos recursos em nível 
federal. 

11. 	O Estado tem quatro responsabilidades básicas quanta ao 

direito à saúde: 

a) a adoção de políticas sociais e econômicas que propiciem me 

lhores condições de vida sobretudo para os segmentos 	mais 
carentes da população; 

h) definição, financiamento e administração de um sistema 	de 
saúde de acesso universal e equânime; 

c) operação descentralizada de serviços de saúde de acesso uni 

versal e rquanime; 
d) normalização e controle das ações de satide desenvolvidas per 

quaisquer agentes públicos e privados, de forma a garantir 
padrões quarativos adcsivados. 

pa r 
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12 - Para assegurar o direito à sande 	a toda a população brasi 

leira e imprescindível: 

a) garantir a convocação de Uma Assemblêia Nacional Consti 

tuinte livre e soberana, precedida da revogação da legis 

laço autorillria remanescente; 

h) assegurar na Constituição, a todas as pessoas, as condi- 

çOes fundamentais de uma existência digna, 	protegendo 

c acesso a emprego, educação, alimentação, 	remuneraçao 

justa e propriedade da terra aos que nela trabalham; 

c) renegociar a diviOa externa em base mais faiJoráveis a s(, 

berania e aos interesses nacionais; 

d) implantar uma reforma agrária que responda jis necessida-

des e aspiraçOes dos trabalhaderes rurais; 

e) estimular a organização da população e sua interferência 

nos nncleos decisórios, nos vários níveXs, assegurando o 

controle social sobre as açSes do Estado, mediante repre 

sentaçEo e participação atravês de conselhos eleitos pe 

la comunidade; 

f) fortalecer os estados e municípios, através de uma ampla 

reforma tirbutária; 

g) estabelecer compromiss'os orçamentários ao nível da união, 

estados e municípios para o adequado financiamento 	das 

açOes de sande. 

13 - 	necess5rio que se intensifique o movimento de mobilizaç 

popular para garantir 	que a Constituinte inclua a ques- 

tão da sailde dentre os problemas prioritários, 	 para 

quem 	se inscreva na futura Constituição: 

a) a caracteriaç:o da sande de cada indivíduo como um 
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coletivo de significante preocupação por parte das poli 

ticas sociais e objeto de gestão pública; 

h) a garantia da extensão do direito à saúde e'do 	acesso 

equanimé aos serviços de promoção, prevenção e restaura-

ção da satide, de todos os níveis, a todos os habitantes 

dc territ6rio nacional. 

C) .a caracterização dos serviços de saúde e atenção m-èdica 

como serviços públicos essenciais. 
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RELATÓRIO CONSOLIDADO DOS TRABALHOS DE GRUPO 

8 CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAODE 

TEMA II -- REFORMULAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE SAODE 

1' i(iit,( : do E•d' 

Conferitel., fix.-•tonal de Saúde 
• ,f! ! ,.lente 	 FVCF 

v 	 - Feit; 	; 	C .3 
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RELATÓRIO C=SOLIDADO DO TRABALHO DE GRUPO 

DA 8a. CONILRE::CIA NACIONAL DE SAGDE 

TEMA 2 - REFORMULAÇ/i0 DO SISTEMA NACIONAL DE SAGDE 

A reestruturaçao do Sistema Nacional de Sal5d,,  deve re:3u1 

tar na criação de um Sistema Único de Saúde que 	efetivaente 

represente a construção de um novo arcabouço institucional. 

2. No nível federal, este novo sistema deve ser coordenado 

por um único Ministério. Esta unicidade de comando deve ser re 

produzida nos I. -eis estadual e municipal. 

3. O novo Sistema Nacional de Saúde deve reger-se nnlos su 

guintes princípios; 

a) referentes à organização dos serviços 

- universalização em relação à cobertura populacional; 

- ecfflidade em relação ao acesso dos que_ necessitam de aten 

ção; 

- descentralização na gestão dos servoços; 

integralização das aç3es, superando a dicotomia preventi 
vo-curativo; 

- unidade na condução das políticas setoriais; 

- regionalização e hienarquização das unidades; 

- participação da população na formulação da política, pia 

nejamento, gestão, execução e avaliação das açOes de saú 

de; 

- fortalecimento do papel do município. 

b) atinentes às condiç(Ses de acesso e qualidade 

- atendimento oportuno segundo as necessidades; 

-.respeito à- dignidade dos usuái-ios por parte dos servi(fo-

res, especialmente por parte dos médicos; 

- atendimento de qualidade compatível com o estãgio do c ::he 

cimento e recursos disponíveis. 

c) relacienad:ps coma política de recursos IrJmanosl 

remneração condigna e isonoinia salarial meaiante  

beleeimento de plano Je cargos e salãrios; 
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eapacitação c reciclagem permanente; 

- admissão através de concurso público; 

- estabilidade no emprego; 

- composição multi-profissional das equipes; 

- compromOSso dos servidores com os usuãrios; 

- cumprimento da carga hórãria contratual; 

direito a greve e sindicalização dos proiissionais de saú 

de. 

	

4. 	(redação 1) - O grande objetivo a ser alcançado, dado ser o 

cuidado à saúde uma ação 3minentemente não lucrativa e um de 

ver do Estado, é a progressiva estatização do sistema,o que po 

derá ser alcançado através de uma retração continuada dos re 

cursos repassados ã rede privada e a expansão cm paralelo 	da 

rede pública. 

4. (redação II) - O objetivo a alcançar é a imediata e integral 

estatização do sistema de saúde, dado Ser o cuidado à 	saúde 

uma ação eminentemente não lucrativa e um dever do Estado. 

4. (redação In - O principal objetivo a ser alcançado j a inte 

gral gestão pública dos prestadores .privados. Estes passarão a 

ter controlados seus procedimentos operacionais e direcionadas 

suas ações no campo da saúde ,sendo, tambC.m, coibidos cr3 lucros abusiw.s. 

Pretende-se, dessa folma, recuperar o papel diretivo da ação 

estatal neste setor. 

	

. 	As atribuições bãsicas c1(.: cada nível do Governo devem ter 

por fundamento o carãter federativo da nossa Rco2ública, de tal 

modo a romper com a centralização que esvaziou, nas décadas re 

contes, o poder e as funç5es próprias das unidades 	fedaradas 

e da seus munic:pios. O SISTEMA ÚNICO DE SAODE deve retorçar, 

neste sentido, a autonomia política, administrativa e financei 

ra dos estados e municípios. 

6. 	No SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, o nível federal teria como 

ilbuições principais: 

- formulaçjío e ccr.dução da política naciom,1 de saúde; re 

gulamentação das norwis de relacionamento entre° 

público e o setor privado; forulação de nornis e o 
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acompanhamento e avaliação das ações decoberLura aseis 

tencial; condução e execução de programas emergenciais 

que escapem às possibilidades de intervenção das Unida 

dos Federativas; definição das pDlíticas setoriais de 

tecnologia, saneamento, recursos humanos; insumos bEisi 

os, financiamento e informações; 	determinação de pa 

dr5es de qualidade homogóneos para os setores públieo 

e privado. 

Permanecerão no âmbito da competencia do novo órgão fede 

ral os serviços de referancia nacional e os serviços e ativLda 

des considerados estratógicos para o desenvolvimento do sistema 

de saúde, tais como: órgãos de pesquisa, de produção de imuno 

biológicos, de medicamentos e'de equipamentos. 

t;. 	Todos os serviços federais de caráter local que tenham re 

lação direta com o atendimento à população, com exceção dos r= 

cionados anteriormente, ser'sio transferidos aos as Lados e .uni 

clpios, segundo planos e programas a serem elaborados conjunta 

mente 7elas instituições participantes e as representações da 

sociedade organizada, e que considerem a viabilidade politica 

e a factibilidade tócnico-financeira da transferancia. 

9. 	No nível Estadual, destacam-se as seguintes funções: 

gestão, planejamento, cordenação,controle e avaliação 

da política nacional de saúde ria Unidade Federativa (UF); 

resLonsabilidade pela elaboração do plano diretor 	de 

saúde da UF, que deverá orientar a integração das ati-

vidades do sub-sistema estadual de saúde, incluindo as 

atividades do setor privado; prestação de serviços de 

saúde, vigilância sar.litária e epidemiolOgica, e outros 

de responsabilidade do sistema em coordenação com os 

sistemas muniCipais; gen:macia do sistema estadual do 

informações de saúde; compatibilização das normas e dl 

retrizes federais com o quadro jurídico-legal da UF e 

as peculiaridades dos sistemas de saúde estadual e re 

gionais; responsabilidade pelos serviços de abrangan _ 
cia estadual ou regional, especialmente os de caráter 

secundário e terei5rio, e por aqueles outros progra- 

mas, projetos ou atividades que não possam, 	.)ear seu 

custo, cspecialiaação ou grau de =plexidadc, ser (Le.o 

cutados pelos municlios. 

, 
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10. O nível Municipal deverá exercer um papel predominantemen 

te executivo dependendo das características do município,caben 

do em cada caso particular precisar as suas atividades em es 

treita Coordenação com o nível estadual. Como diretriz básica, 

minimamente o Município terá a seu cargo serviços básicos 	de 

saúde e saneamento. 

11. A maioria dos municíp4 os das capitais, assim como de ou 

tros municípios de grande e médio porte, poderão ter a seu car.  

go a gestão integral do sistema municipal de saúde. 

12. Os hospitais universitários e das Forças Armadas 	devem 

estar funciona3mente integrados ao SISTEMA ONICO DE SAÚDE, sem 

prejuízo das funções de ensino e pesquisa dos primeiros. 

13. O relacionamento do poder público com a rede privada pres 

tadora de serviços deve fundamentar-se no controle oficial efe 

tivo sobre esses serviços. 

14. Isso implica em alterar a modalidade de remuneração dos 

serviços prestados, não só para minimizar as conhecidas distor 

ções como, também, para impedir a discriminação entre pacien 

tes. 

15. As novas relações devem possibilitar a intervençF,c gover 

namental --que pode chegar a desapropria;ão-- senipre que carae 

terizada a reincid&ncia em fraudes ou Uma repetida conduta do 

losa. Trata-se, por conseguinte, de aplicar no campo da saúde, 

instrumentos de rroteção da sociedade similares àqueles 3a ado 

tados nas relaçõe do governo com outros setores. 

16. A ampliação da presença oficial na prestação direta 	de 

serviços médico--assistenciais envolve: 

a) o incremento da oferta exclusivamente através de entidades 

estaduais, municipais e comunitárias; 

b) congelamento, nos níveis atuais do número de contratosecfe 

denciamentos com serviços privados e profissionais autõnol 

mos; 

c) revisão dos incentivos concedidos ã chamada medicina de (-fru _ 
po. 

1/. 	N maior participação do setor público como pre:- tador dt• 

serviços, entretanto, :36 sc! configura viâvel e snc:d1Hent 

sejável caso haja o aprimoramento de seus prucediment 
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ciais para que possa operar com maior eficiéncia e o atuac.nto de 

seu grau de resolutividade cio modo a conquistar a confiança de 

sua clientela. 

13. (redação I) - Com relação ao aparelhe setorial produtor 	de 

bens, proa3e-se: 

a) fortalecimento dos laboratórios estatais e da indústria na 

cional farmacéutica e de equipamentos de saúde; 

b) estatização gradual de setores estratégicos na área de pro 

dução de insumos como os imunobiológicos, sangue e hemoderi 

vados. 

18. (redação II) -.Com  relação ao aparelho setorial produtor 	de 

bens, propõe-se: 

a) fortalecimento da indústria estatal nacional de medicamen 

tos, hemoderivados, imunobiológicos e equipamentos; 

b) estatização imediata da indústria farmacéutica e dos bancos 

de sangue. 

19, (redação 1) 	Controlar e fiscalizar rigorosamenteapropagan- 

da e a qualidade dos insumos de uso setorial, 	principalmente 

no que se refere a medicamentos e alimentos. 

19. (redação II) -.Proibir a propaganda comercial de medicamentos 

e produtos nocivos ã saúde. 

20. 	As Ações Integradas de Saúde deverão ser reforçadas c re 

formuladas de tal maneira que se convertam de fato numa estra- 

tégia para implantação do Sistema OLico de Saúde, 	nos moldes 

aqui delineados. 

21. 	As atuais instâncias de coordenação das AIS (CIS, CRIS, 

CLIS e/ou CIMS) deverão ser ampliadas, possibilitando uma am 

pia participação das entidades da sociedade organizada. 

22. 	Será constituído um novo Conselho Nacional de Saúde, com 

posto por representantes dos Ministérios da área Social, 	dos 

governos estaduais e municipais, e das entidades civis de cará 

ter nacional, cujo papel principalasera o de orlent.ar  o de:awol 

vimento e avaliar o desempenho do Sistema único de Saúde. 

".` . 	 Deverão tambEm ser formados Consenos dc Saúde a níveis 

local, municipal, regional e estadual, compostos Ca rela,.~1taa 

tea 	'tos pela cvnunida,.1 ,2.(uujir:ios e pretridor, 
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ço), que permitam a participação plena da sociedade no planeja 

mento, execução e fiscalização dos programas de saúde. 

24. É necessária a formulação de uma política de aeservolvi 

meno científico e tecnológico em saúde, contemplando particu 

larmente a produção de insumos, equipamento, wedicamentos. 	e 

materiais bio-módicos, segundo as prióridades a serem estabele 

cidas na política nacional de saúde. 

25. Neste sentido, 6 necesLário antpliar o espaço de atuação 

..Vou de investimento de setor público nesses setores estratgi 

cos, especialmente no. referente a pesquisa, desenvolvimento e 

produção de vacinas c soros para uso humano, assim como 	apro 

fundamento no conhecimento 2 utilização de formas alternativas 

de atenção à saúde. 

26. Pata garantir este processo é preciso uma ampla revis-o 

das formas de relacionamento entre o setor público e as empre 

sas nacionais e internacionais, de meira a que as relações 

contratuais preservem a soberania na,...ional e protejam as inova 

ções geradas internamente. 

27. P. indispensável 'garantir o acesso da população às infor 

mações necessárias ao controle social dos serviços, conferindo 
maior transparência ao setor de saúde. 

28. A continuidade da VIII Conferência Nacional de Saúde de 

ve ser assegurada através do aprofundamento das teses debati , 

das e do estudo dos Temas Específicos como forma de subsidiar 

a Assembléia Nacional Constituinte e formulação de legislação 

complementar. 
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17 a 21 de março de- 

RELATÓRIO CONSOLIDADO DOS TRABALHOS DE GRUPO 

CONFERÊNC IA NACIONAL DE SAODF 

TrmA III -- FINANCIAMENTO DO SETOR 

dr.• 
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