
divido em várias etapas, culminando na etapa na-
cional, marcada para ocorrer de 4 a 7 de agosto de 
2019. (1)

ETAPA MUNICIPAL 16ª CONFERÊNCIA  
NACIONAL DE SAÚDE (8ª+8)

Nas Etapas Municipais da 16ª Conferência 
Nacional de Saúde (8ª+8) os participantes têm 
o objetivo de analisar as prioridades locais de 
saúde e formular propostas no âmbito dos mu-
nicípios, referentes ao tema e aos eixos temáticos 
da 16ª CNS, com base em Documento Orientador, 
bem como e elaborar um relatório � nal, nos prazos 
previstos no regimento. Nas conferências munici-
pais serão eleitos, de forma paritária, os delegados 
e as delegadas que participarão da Etapa Estadual. 
(1) 
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16ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE (8ª+8).
DEMOCRACIA E SAÚDE

A cada quatro anos, a sociedade civil se or-
ganiza para um amplo processo de debates e re-
� exões sobre a saúde em todas as regiões do país 
que tem como objetivos: Construir as diretrizes e 
políticas públicas para o Plano Nacional de Saúde; 
Defender o Sistema Único de Saúde (SUS) e Lutar 
pelo bem-estar de todos os brasileiros e todas as bra-
sileiras. Esse processo, denominado conferências 
nacionais de saúde, inicia com os debates promo-
vidos em diferentes espaços, que são realizados 
como atividades preparatórias para as discussões 
nos municípios, estados e Distrito Federal, até cul-
minar em um encontro nacional. É dessa forma que 
a 16ª Conferência Nacional de Saúde (CNS) (8ª + 8) 
está sendo construída, ou seja, como um espaço 
democrático para a construção de políticas públi-
cas de saúde no Brasil, sendo que esse processo é 

Figura 1.  16ª Conferência  Nacional de Saúde (8ª+8). Fonte: Conselho Nacional da Saude.



O tema principal da 16ª Conferência é “De-
mocracia e Saúde” e os eixos temáticos são: Saúde 
como direito, Consolidação dos princípios do Siste-
ma Único de Saúde (SUS) e Financiamento do Sis-
tema Único de Saúde (SUS).

Com o objetivo orientar as discussões nas eta-
pas municipais, estaduais e do Distrito Federal, é 
elaborado pela Comissão Organizadora da Confe-
rência e aprovado pelo Pleno do Conselho Nacio-
nal de Saúde o Documento Orientador, atenden-
do ao disposto no Regimento da 16ª Conferência 
Nacional de Saúde (=8ª +8) aprovado pela Resolu-
ção CNS nº 594, de 09 de agosto de 2018.

O documento aborda as questões relaciona-
das ao tema central e aos eixos temáticos de� nidos 
para a 16ª CNS (8ª+8) a partir do acúmulo do que 
foi produzido no âmbito do Conselho Nacional de 
Saúde nos últimos anos e da consulta a documen-
tos o� ciais e produções acadêmicas relacionadas. 
Ao � nal do texto relacionado a cada um dos temas, 
estão sugeridas duas Perguntas Estimuladoras para 
o Debate. 

Os participantes serão eleitos em etapas mu-
nicipais, estaduais, territoriais e livres, obedecendo 
a uma série de regras regimentais que garantam a 
diversidade da população brasileira. Além da so-
ciedade em geral, as etapas da conferência devem 
contar com participação de conselheiros de saúde 
municipais, estaduais e nacionais, representantes 
de movimentos sociais e entidades do Brasil, seja 
em territórios urbanos ou rurais. 

Acesse o Documento Orientador no seguinte 
link e utilize-o para os debates no seu município:

Link: http://conselho.saude.gov.br/16cns/as-
sets/� les/Documento_Orientador_Aprovado.pdf

No Documento Orientador também pode ser 
consultadas as Regras para o Processo de Eleição 
de Delegados/as para a etapa nacional. Para saber 
a distribuição de vagas de delegados por municí-
pio, acesse o REGIMENTO DA 10ª CONFERÊNCIA 
ESTADUAL DE SAÚDE DA BAHIA: 

Link: http://www5.saude.ba.gov.br/portalces/
Regimento%2010a%20-%20FINAL%20REPUBLI-
CADO.pdf

FIQUE ATENTO!

O Prazo para a realização das Conferências 
Municipais de Saúde foi ampliado para 30 
de abril de 2019 e deve acontecer em todos 
os municípios.

CALENDÁRIO DAS CONFERÊNCIAS:

Etapa Municipal:

Até 30 de abril de 2019

Etapa Estadual: 

09 a 13 de junho de 2019 – Salvador  Ba

Etapa Nacional: 

04 a 07 de agosto de 2019 – Brasília - DF

COMO O PROFISSIONAL DE SAÚDE DA 
ATENÇÃO BÁSICA PODE CONTRIBUIR 
COM A ETAPA MUNICIPAL DA 16ª CNS?

Por meio das conferências territoriais, livres, 
pré-conferências, as equipes de AB podem provo-
car a discussão sobre os eixos temáticos da 16ª CNS 
e fomentar a sua comunidade/população sobre a 
importância da participação da conferência mu-
nicipal que será realizada no seu município, infor-
mando sobre local, data, objetivos da etapa muni-
cipal, sobre as demais etapas (estadual e Nacional) 
e, principalmente, estimular a discussão de temas 
importantes para a Saúde que estão relacionados 
com a realidade local, tendo como eixos: a saúde 
como direito; a consolidação dos princípios do 
SUS; e o � nanciamento do SUS. 

Com esta estratégia espera-se estimular a po-
pulação neste debate e envolvê-los para a partici-
pação na etapa municipal em seu município, for-
talecendo o controle social e empoderamento da 
população. Importante que convidem o conselho 
de saúde do seu município para participação desse 
espaço de discussão, bem como representantes de 
movimentos sociais da sua comunidade, de insti-
tuições, lideranças comunitárias para esta etapa.

Ainda, as equipes podem, também, utilizar as 
Salas de espera para a realização desse movimento 
de divulgação e discussão dos eixos temáticos com 
a sua comunidade. Todo encontro com o usuário é 
importante para este espaço de provocação e mo-
bilização social. 



REFERÊNCIAS:

Brasil. CONSELHO NACIONAL DOS SECRETÁ-
RIOS DE SAÚDE. CONASEMS. Disponível em: http://
conselho.saude.gov.br/16cns/index.html Acesso 
em 05 de abril de 2019.

Bahia. Conselho Estadual de Saúde. Disponí-
vel em: http://www5.saude.ba.gov.br/portalces/
index.php?option=com_content&view=article&i-
d=760&catid=13&Itemid=59 Acesso em 05 de abril 
de 2019

VOCÊ SABIA...

Que a ideia de “8ª + 8 = 16ª”, surge como 
forma de enfatizar a 8ª Conferência que 
foi o primeiro evento de participação 
social na saúde, em âmbito nacional, 
aberto à sociedade. O resultado desse 
grande encontro da população brasileira 
em Brasília gerou as bases para a seção 
“Da Saúde” da Constituição Brasileira em 
1988. A proposta temática para o even-
to é um resgate a memória da 8ª Confe-
rência Nacional de Saúde, realizada em 
1986, considerada histórica por ter sido 
um marco para a democracia participati-
va e para o SUS.

DICAS DO TELESSAÚDEBA!

Reserve um espaço 
da agenda da equipe 
e utilize o documento 
orientador para esti-
mular o debate entre 

os trabalhadores;

Planeje os espaços de 
mobilização social na 

sua comunidade e esti-
mulem a discussão e 

re� exão com a popula-
ção sobre as questões 

que estão relacionadas 
com as prioridades de 
saúde da sua comuni-

dade;

Assista em equipe às 
webpalestras reali-
zadas com foco nas 
Pré-conferências da 
Saúde que estão dis-
poníveis no  YouTube. 

https://www.youtube.
com/CanalTelessau-

deBA

Ainda, pode solicitar 
uma teleconsultoria 
para as dúvidas que 

surgirem no processo 
de organização e exe-
cução das discussões e 

mobilização Social.

TELESSAÚDEBAINDICA

 Página da 16º conferência 
Municipal com outras orienta-

ções: http://conselho.saude.gov.
br/16cns/index.html

Perguntas e respostas sobre a 
16ª Conferência Nacional de 

Saúde: http://conselho.saude.
gov.br/16cns/perguntas_e_res-

postas.html

Con� ra o Regimento da 16ª 
Conferência Nacional de Saúde 
(8ª+8): http://conselho.saude.

gov.br/16cns/assets/� les/Regi-
mento%20-%2016CNS.pdf


