Sugestão de roteiro para o conselho municipal avaliar as etapas municipais da 14a
Conferência Nacional de Saúde
Uma das maneiras para fortalecer o Controle Social no Sistema Único de Saúde (SUS) é participar das
decisões nas Conferências Municipais de Saúde.
O conselho municipal de saúde, em conjunto com a secretaria de saúde tem a responsabilidade de elaborar as
orientações e a metodologia de organização da etapa municipal da 14ª Conferência Nacional de Saúde.
Como foi o processo de organização da conferência municipal? Houve participação do Conselho de
Saúde?
Os convites para participar da conferência devem prever o maior número possível de representações de
instituições, entidades e movimentos do município, além de envolver a população nos eventos preparatórios
para a conferência.
Como a sociedade foi convidada para a conferência? Houve adesão da população? (organizações,
movimentos e indivíduos)?
Ao definir data e local, é preciso contemplar o tempo de preparação e as condições adequadas, como espaço
físico para acomodar todas as pessoas previstas para participar do evento. Alem disso, ver com clareza quais
as despesas e como financiar.
O local e o tempo para a conferência foram adequados?
Uma estratégia de mobilização é utilizar os meios de comunicação com linguagem e conteúdo de interesse
para a sociedade local. Podem ser utilizados todos os meios de comunicação acessíveis, como murais, faixas,
rádios, jornais e revistas, auto-falantes, Internet. Além disso, iniciativas de comunicação e informação, como
o uso de telões, podem transmitir a conferencia para um grupo maior de pessoas. Depois de realizar a
conferência é necessário informar a população sobre os seus resultados.
Como foi organizada a divulgação da conferência?
A metodologia da conferência deve privilegiar o debate em grupos. Os grupos de discussão devem ter
roteiros e perguntas para o debate, divididos por temas, com definição prévia de relatores para registrar a
discussão. A comissão de organização pode elaborar metodologia e orientar os participantes dos grupos
sobre como definir prioridades do relatório, selecionar temas e fazer encaminhamentos para transformar as
propostas em ações para melhorar as condições de saúde da população.
Os trabalhos de grupo tiveram tempo suficiente para o debate? Foi utilizada uma metodologia
participativa para os grupos? As propostas foram divididas conforme cada realidade, ou seja,
propostas para o município, o estado e nacionais?
Ter acesso aos relatórios finais das ultimas conferências de saúde contribui para a preparação dos
participantes da conferência.
O texto da conferência municipal está disponível?
No final da conferencia são eleitos os delegados que vão participar da etapa estadual e nacional da 14ª
Conferência Nacional de Saúde.
Como foi a eleição de delegados para a etapa municipal?
Elaboração: Clóvis Boufleur, representante titular da CNBB no Conselho Nacional de Saúde, Gestor de
Relações Institucionais da Pastoral da Criança.

