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APRESENTAÇÃO 

Este Documento Orientador tem como objetivo contribuir 
com as discussões na etapa municipal e, para tanto, se faz 
necessário estabelecer um paralelo entre os eixos temáticos 
da 17ªCNS e temas correspondentes propostos pela Comissão 
Organizadora da 21ª Conferência Municipal de Saúde de 
São Paulo e da 9ª Conferencia Estadual de São Paulo. A 
intenção é estimular os diálogos, desenvolver os debates 
e o aprofundamento de questões delicadas e urgentes 
relacionadas ao Sistema Único de Saúde (SUS).

As Conferências de Saúde devem reunir cidadãs e cidadãos pela 
defesa da garantia de direitos e em atenção às necessidades 
da sociedade. Deve-se, portanto, ter a participação expressiva 
de gestores, prestadores, trabalhadores e usuários do Sistema 
Único de Saúde (SUS), pois quanto maior a representatividade, 
melhor a legitimidade das conferências como instâncias 
colegiadas dos vários segmentos. Dessa oportunidade de 
avaliação e debate da situação da saúde nos territórios resulta 
a formulação de diretrizes que subsidiarão a construção 
dos Planos de Saúde Municipal, Estadual e Nacional para o 
próximo quadriênio. Ressalta-se que as proposições, em todos 
os âmbitos, devem estar atreladas aos princípios e diretrizes do 
SUS. Para o Município de São Paulo, que está no segundo ano 

1 Esse texto foi baseado nos documentos:
Documento Orientador da 9ª Conferência Estadual de Saúde – São Paulo Apoio aos Debates
Documento Orientador para a 17ªCNS Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia 
– Amanhã vai ser outro dia



21ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE SÃO PAULO

4

da gestão eleita em 2020, a oportunidade traduz-se em avaliar 
o caminho percorrido, até então, à luz do Plano Municipal 
de Saúde elaborado no primeiro ano de gestão. Frente aos 
inúmeros ataques à democracia e aos direitos sociais, o 
centro dos debates das Conferências de Saúde em 2022 e 
2023, tem como tema “Garantir Direitos e Defender o SUS, a 
Vida e a Democracia - Amanhã vai ser outro dia”, para que o 
povo brasileiro possa reafirmar o valor da vida, o caminho do 
desenvolvimento sustentável e da cidadania que merece ter. 

A fim de contribuir para o sucesso da 17ª Conferência Nacional 
de Saúde, e tomando como base as determinações legais, 
os debates nas etapas preparatórias, sobretudo no âmbito 
municipal, são essenciais para que as cidadãs e cidadãos 
que utilizam os sistemas de saúde locais contribuam na 
formulação das  diretrizes que orientarão o Plano Municipal de 
Saúde. É importante avaliar as conquistas e as dificuldades do 
último quadriênio, medir os resultados alcançados e projetar 
os cenários e caminhos para os próximos anos. Para isso, é 
fundamental fazer uma análise crítica, coerente, sistemática 
e compreensível do SUS que temos, nos municípios e Estado, 
para contribuir com proposição ao SUS que necessitamos 
e queremos. A fim de subsidiar essa ampla discussão é 
essencial fomentar uma visão panorâmica da situação atual, 
de modo a traduzir as singularidades do nosso município. 
Importante ressaltar que as conferências de saúde têm por 
responsabilidade mobilizar diversas áreas e segmentos da 
sociedade brasileira, por meio da representação de gestores 
de saúde, trabalhadores e movimentos sociais - para um 
debate democrático e articulado, na perspectiva de um 
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novo pacto social que alcance a redução das enormes 
desigualdades sociais e um projeto de transformação para 
devolver à sociedade os direitos sociais já conquistados, como 
o direito à saúde, à moradia, à educação, à previdência social, 
à alimentação, ao trabalho e à renda, ao meio ambiente 
saudável e à vida digna, segura e sem violência. 
Dessa forma, o Documento Orientador da 17° Conferência 
Nacional de Saúde (CNS) inicia o texto dizendo que as 
conferências de saúde produzem novas manhãs para a 
democracia e para a vida das pessoas. A realização das 
Conferências de Saúde caracteriza-se como um momento 
ímpar para mobilizar e estabelecer diálogos com a sociedade 
brasileira acerca das necessidades e prioridades para 
cada território, da saúde como direito e em defesa do SUS, 
destacando:

• Garantir a democracia e saúde como direitos de cidadania, 
imprescindíveis à qualidade de vida, liberdade de expressão e 
participação,
 
• Fortalecer o SUS como política pública, projeto de 
Nação e fator de desenvolvimento, fortalecendo seu caráter 
público, com equidade, universalidade e integralidade para 
assegurar resolutividade da atenção à saúde, estruturada de 
forma regionalizada, descentralizada e hierarquizada, com a 
participação popular;

• Assegurar o direito constitucional da Seguridade Social 
e o financiamento adequado, transparente e suficiente, com 
sustentabilidade orçamentária do SUS;
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• Garantir a participação da comunidade, com 
efetivo controle social, especialmente o fortalecimento e 
aperfeiçoamento dos conselhos de saúde, de modo a garantir 
a transparência, a lisura e integridade na gestão pública e 
melhorar a relação entre a sociedade e os gestores, respeitando 
seu caráter deliberativo.

Dessa forma, este documento orientador pretende estimular 
e contribuir com os amplos diálogos que acontecerão na 
sociedade ao longo de todo o processo da 21ª Conferência 
Municipal de Saúde de São Paulo, etapa da 9ª Conferência 
Estadual de Saúde de São Paulo e da 17ª Conferência Nacional 
de Saúde. Os quatro eixos propostos pelo Conselho Nacional de 
saúde e respectivos temas propostos pelo Conselho Estadual 
de São Paulo para essa discussão serão:
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EIXO Temas

Eixo 1- O Brasil que temos. O Brasil que 
queremos:
“O Brasil que temos. O Brasil que 
queremos”: 
Sugere uma reflexão sobre o que sociedade 
e governo precisam para alcançar a 
qualidade de vida para nossa Nação.

Determinantes e 
condicionantes 
para a qualidade 
de vida

Investimentos 
necessários 
para atingir

Eixo 2- O papel do controle social e dos 
movimentos sociais para salvar vidas.
Propõe uma análise da participação social 
como mecanismo de fortalecimento da 
cidadania e como essa participação pode 
contribuir para aproximar a sociedade do 
Estado. 

Participação 
Social: Cidadania, 
Ética e 
Responsabilidades

Investimentos 
necessários 
para atingir

Eixo 3- Garantir direitos e defender o SUS, a 
vida e a democracia
promove um debate sobre a defesa de um 
Sistema Único de Saúde universal, 100% 
público, com equidade no acesso às ações e 
serviços de saúde, integralidade do cuidado 
e financiamento adequado e suficiente.

- O acesso da 
população em 
tempo oportuno 
- O cuidado 
integral
Regionalização 
e Redes 
Regionalizadas de 
Atenção à Saúde

Investimentos 
necessários 
para atingir

Eixo 4 - Amanhã será outro dia para todos, 
todas e todes
Dá a oportunidade para debater a gestão 
do trabalho como eixo organizacional 
no processo de modernização do SUS 
e as contribuições que a produção de 
conhecimentos técnicos e científicos, 
ajustada às necessidades e consequências 
socioeconômicas e culturais, trará para a 
gestão das políticas públicas do País.

Políticas e ações 
de gestão, 
educação, ciência 
e tecnologia e 
inovação em 
saúde

Investimentos 
necessários 
para atingir
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EIXO I - O BRASIL QUE TEMOS. O BRASIL QUE QUEREMOS
 
Na esteira de Paulo Freire, que nos ensinou que “(…) Todo 
amanhã se cria num ontem, através de um hoje (…). Temos 
de saber o que fomos, para saber o que seremos”, para que 
possamos fazer novas manhãs do Brasil que queremos, é 
fundamental traçar um panorama do Brasil que temos, 
e entendermos de quem são as responsabilidades pelo 
esfacelamento dos compromissos institucionais, imposto ao 
país, particularmente nos últimos quatro anos.

O Brasil que temos é o país que, desde o golpe de 2016, vem 
sendo submetido à crise do capitalismo e da civilidade; aos 
ataques à democracia; ao aumento da pobreza, do adoecimento, 
dos sérios riscos para as mulheres, para a população negra, 
para as mulheres negras, para as populações LGBTQiA+, para 
as pessoas com deficiência, pessoa idosa, para as pessoas em 
situação de rua e população imigrante, ao desmonte radical 
da seguridade social; à exploração e degradação da vida de 
trabalhadores (as) do campo, das cidades e das florestas. 
Enfim, uma tragédia que é fruto da política econômica 
implementada e aprofundada com o contexto da pandemia 
e com as equivocadas estratégias para o seu enfrentamento.

“Quem inventou a fome são os que comem. 
Ah, comigo o mundo vai modificar-se.

Não gosto do mundo como ele é”.
(Carolina Maria de Jesus)
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O BRASIL QUE TEMOS

O Estado Democrático de Direito com garantias e liberdades 
constitucionais são os pilares de uma sociedade plural e livre 
e tem como finalidade impedir os abusos do aparato estatal 
e o viés autoritário com constantes ameaças às populações 
historicamente menos representadas. Dessa maneira, a 
democracia avança, com a universalidade da liberdade de 
expressão sem sofrer censura estatal, a transparência e 
publicidade no trato da coisa pública e a independência entre 
os Poderes da República. Mas é preciso que a sociedade civil 
fique atenta às tentativas de retirada de direitos e liberdades e 
que não se cale diante de atos de perseguição a quem pensa 
diferente.
 
Contudo, para acontecer uma ruptura democrática não é 
preciso de um plano, basta uma sequência de acontecimentos, 
uma escalada de retaliações, um líder que não obedeça às 
regras e uma ameaça à ordem política. Recentemente vivemos 
a cultura das fake news, impondo à sociedade as mazelas das 
notícias fraudulentas. Os ataques à imprensa, à sociedade 
civil e às Instituições Políticas promoveram a polarização por 
meio do desrespeito aos oponentes com o firme propósito de 
minar as estruturas democráticas. Para recolocar o país nos 
trilhos, não basta evitar os radicalismos, é preciso ir além e 
criar um amplo pacto democrático em prol de justiça social 
e da redução de desigualdades. A sociedade brasileira está 

2 Escritora brasileira, Carolina Maria de Jesus é autora do livro Quarto de Despejo, entre outras 
obras. Sua história de vida, relatada no livro-diário, é repleta de luta, superação e sofrimento - 
tratava-se de uma mulher, negra e favelada no Brasil do século XX.
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organizada de maneira desigual e determinadas classes 
sociais encontram-se em condições estruturalmente menos 
vantajosas do que outras. Essa condição foi agravada durante 
a pandemia de Covid-19. A pandemia trouxe repercussões e 
impactos sem precedentes, não apenas de ordem sanitária e 
epidemiológica, mas também nos aspectos socioeconômicos, 
políticos e culturais, sobremaneira agravados pelas 
desigualdades estruturais do Brasil. A taxa de pobreza 
aumentou acentuadamente, evidenciando a dependência 
das famílias brasileiras do apoio financeiro do Estado. Há 
de se registrar ainda, o flagelo da situação de pobreza. 
Habitações precárias, falta de segurança pública, fome e 
insuficientes ofertas de serviços públicos que fragilizam as 
condições de saúde da população. As profundas divergências 
socioeconômicas no país são problemas históricos. A pobreza 
e a riqueza são igualmente patológicas para a sociedade. A 
primeira porque é economicamente prejudicial e a segunda 
porque transforma o poder econômico em poder político, 
corroendo a democracia . A pandemia agravou as condições 
das pessoas mais pobres, daquelas em situação de rua, das 
privadas de liberdade, das migrantes, das pessoas idosas, 
daquelas que vivem em territórios rurais, das que vivem em 
favelas, sobretudo da população negra que vive nos grandes 
centros urbanos ou são remanescentes quilombolas, e os 
povos indígenas . Por fim, não passa despercebido o discurso 
de ódio, o discurso do medo, o racismo estrutural, o preconceito 
religioso, a violência coletiva e interpessoal, a crise ambiental, 
o negacionismo aos consensos científicos, o combate ao 
desenvolvimento científico e os conflitos culturais.
O Brasil que temos desde meados de 2016 é o país da 
perseguição a movimentos e organizações sociais; do 
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aumento do contingente de imigrantes de pessoas e famílias 
em situação de pobreza extrema e em situação de rua, da 
fome, da insegurança alimentar, da inflação dos preços dos 
alimentos, do desemprego e da falta de moradia, como 
mostram diversas pesquisas . Há de se registar que por trás 
da fome, temos o flagelo sobre as crianças, sobre as mulheres, 
sobre a população negra, sobre os idosos e sobre as pessoas 
com deficiência.
 
É o país do agravamento das desigualdades que levam à 
miséria dos grupos sociais e regiões historicamente mais 
afetadas, que haviam sido minimamente equalizadas no 
período anterior; vale aqui uma consideração importante 
sobre o impacto dos desmontes sobre as mulheres. Além 
de penalizar os mais pobres, a escolha da condução política 
é asfixiar ainda mais as mulheres. Grande contingente de 
mulheres chefes de família que perderam seus empregos, 
suas casas e que hoje não sabem como dar de comer para 
suas crianças. Toda vez que o país, o mundo, ou uma sociedade 
estão passando por alguma dificuldade, as primeiras a serem 
afetadas são as mulheres, apesar de serem elas a carregar a 
sociedade. A política econômica também se presta à violência 
de gênero, que transborda das falas e comportamentos de 
autoridades públicas e fica evidente nas consequências 
da configuração das políticas. Mais uma vez, a violência e a 
política econômica como duas faces da mesma moeda.

3 A grande riqueza e a grande pobreza são igualmente patológicas para a sociedade https://
www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/ladislau-dowbor/grande-riqueza-e-grande-pobreza-sao-
igualmente-patologicas-para  
4 Os impactos sociais da Covid-19 no Brasil: populações vulnerabilizadas e respostas à pandemia 
https://cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/os-impactos-sociais-da-covid19-no-brasil-
populacoes-vulnerabilizadas-e-respostas-a-pandemia/18289?id=18289&id=18289  
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É o país do desvio de fatias do orçamento público para os 
que vivem de rendas. O orçamento federal destina mais de 

50% para o pagamento da dívida externa em detrimento da 
aplicação em políticas públicas para a população brasileira. A 
condução política tem escolhido premiar os credores e punir 
a população, que produz o orçamento público com seus 
impostos e contribuições 

É o país dos ataques contra a educação e contra a ciência e 
tecnologia que, aliados à fome e à miséria, asfixiam tanto o 
direito de acesso ao ensino por parte da maioria da população, 
quanto à produção de conhecimentos necessários para o 
desenvolvimento social, científico e tecnológico no país, além 
de impedirem a geração de empregos e renda para o povo 
brasileiro. É o país do desfinanciamento da Saúde agravado 
com a Emenda Constitucional nº 95, de 2016 (EC 95), que 

5 Conforme dados da pesquisa divulgada em: https://portal.fgv.br/noticias/brasil-atinge-novo-
recorde-brasileirossem-condicoes-se-alimentar-mostra-pesquisa; https://www.cartacapital.com.
br/sociedade/fome-cresce-no-brasile-atinge-331-milhoes-de-pessoas-em-2022/ e 
https://olheparaafome.com.br/wpcontent/uploads/2022/06/Relatorio-II-VIGISAN-2022.pdf
6 Conforme dados publicados em: https://www.dmtemdebate.com.br/lucrar-com-a-dor-oxfam-
lanca-relatoriosobre-riqueza-acumulada-na-pandemia/ 
7 A Oxfam Brasil é uma organização da sociedade civil brasileira, sem fins lucrativos e independente, 
criada em 2014 para a construção de um Brasil com mais justiça e menos desigualdades
8 Forbes é uma revista de negócios e economia
9 https://piaui.folha.uol.com.br/materia/farra-ilimitada/ 

“Lucrar com a dor”: relatório sobre riqueza acumulada na pandemia  Veja 
a pesquisa realizada pela   Oxfam . De acordo com dados da Forbes , desde 
2020 existem mais 573 multimilionários, perfazendo atualmente um total 
de 2.668. Se em 2000 a sua riqueza correspondia a 4,4% do PIB global, agora 
representa 13,9%. Os 10 homens mais ricos detêm uma riqueza maior do 
que os 40% da população mundial mais pobre e os 20 mais ricos totalizam 
uma fortuna maior do que o PIB de uma das regiões da África.
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congelou os gastos da União com despesas primárias por 20 
anos, ferindo o núcleo essencial do direito que é a garantia 
de recursos orçamentários para a sua sustentabilidade; do 
desfinanciamento do Município de São Paulo, com um corte 
de 42% do financiamento SUS.
  
É o país da ausência de estratégias para a implementação 
da Política Nacional de Vigilância em Saúde e da fragilização 
do Programa Nacional de Imunizações (PNI), reconhecido 
até então como modelo mundial, reduzindo os indicadores 
de vacinação  e expondo a população brasileira a uma maior 
carga de doenças inclusive as doenças já controladas;
 
É o país que negligencia a implementação da Política 
Nacional de Saúde Integral da População Negra, impactando 
negativamente nos resultados da pandemia, sindemia  e de 
endemias para essa população, é o país do desmonte da Política 
Nacional de Atenção Integral a Saúde das Mulheres (PNAISM) 
e do ataque à Política Nacional de Saúde Mental e à Rede 
de Atenção Psicossocial (Raps), impondo um duro ataque às 
conquistas do Movimento Nacional da Luta Antimanicomial 
(MNLA) e ao princípio do tratamento em liberdade para todas 
as pessoas;

O BRASIL QUE QUEREMOS

As condições de bem-estar físico, mental e social são parte 
do conceito de qualidade de vida, que é mais abrangente, 
compreendendo também o nível de independência e as 
interrelações humanas. A saúde, como um componente da 
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qualidade de vida, aliada ao meio ambiente saudável, ao acesso 
à educação, cultura e lazer, a condições de emprego e renda 
e a uma habitação digna, possibilitam a sustentabilidade da 
vida humana. Porém, o desenvolvimento e a riqueza de um 
povo podem se tornar fontes de iniquidade, na medida em que 
têm o potencial de influenciar e afetar negativamente a sua 
qualidade de vida, já que as desigualdades têm custos sociais 
e econômicos, que refletem na distribuição dos recursos de 
saúde entre diferentes grupos populacionais.

Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica 
de um país, tendo como determinantes e condicionantes, entre 
outros, a alimentação, o saneamento básico, o meio ambiente, 
a atividade física, o acesso aos bens e serviços essenciais, 
ou seja, as ações que se destinam a garantir às pessoas e à 
coletividade condições de bem-estar físico, mental e social.

Desde 2018, o Estado tem se afastado dos seus deveres 
constitucionais, por meio do desmonte da democracia e da 
participação popular, agravando as desigualdades, impondo a 

10 Fonte Folha UOL:  https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/09/governo-corta-42-da-saude-e-
depende-de-emendas-para-cumprir-gasto-minimo.shtml
11 Conforme noticiado em: https://butantan.gov.br/noticias/queda-nas-taxas-de-vacinacao-no-
brasil-ameaca-a-saudedas-criancas e https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2022/07/
menores-de-12-anos-pagaram-com-vidapor-atraso-nas-vacinas-diz-epidemiologista/
12 Sindemia: conceito criado pelo antropólogo-médico estadunidense Merrill Singer, na 
década de 1990, para designar as combinações sinérgicas entre a saúde de uma população e 
os respectivos contextos sociais, econômicos e culturais, aí incluídos os recursos disponíveis 
(hospitais, ambulatórios, medicamentos, especialistas etc. https://www.scielo.br/j/edreal/a/
FtpkV5RY3Q64nvBdvxbSXwg/?format=pdf&lang=pt 
Sindemia global refere-se às interações entre as pandemias de desnutrição, de obesidade e 
de mudanças climáticas, problemas de saúde pública que coexistem na maioria dos países do 
mundo atualmente. A partir da combinação e da sinergia entre as pandemias, são produzidas 
consequências tanto para a saúde humana quanto para o meio ambiente.[1] O conceito foi 
divulgado no relatório “A Sindemia Global da Obesidade, da Desnutrição e das Mudanças 
Climáticas”, elaborado pela Comissão de Obesidade The Lancet em 2019.
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perda de direitos e adoecendo as pessoas. o Brasil necessita de 
um amplo processo de reconstrução nacional na perspectiva 
de construir um “Amanhã” com a garantia de Direitos, com 
o SUS fortalecido, o respeito à Vida e à Democracia e à 
institucionalidade definida constitucionalmente. Assim, a 21ª 
CMS caracteriza-se como instrumento da luta de resistência e 
de reconstrução do Brasil que queremos. Um país no qual o 
Estado esteja voltado para a garantia dos direitos do seu povo e 
promova o desenvolvimento da nação. O Brasil que queremos 
é um país de justiça social, de inclusão, de democracia, de 
liberdade e de um SUS forte. O modelo econômico que

13 Determinantes Sociais da Saúde e Determinantes Sociais das Iniquidades intraurbanas em 
Saúde: a mesma coisa? O debate continua e será tema da 10a Conferência Internacional de 
Saúde Urbana (ICUH 2011) - https://dssbr.ensp.fiocruz.br/determinantes-sociais-da-saude-e-
determinantes-sociais-das-iniquidades-intraurbanas-em-saude-a-mesma-coisa-o-debate-
continua-e-sera-tema-da-10a-conferencia-internacional-de-saude-urbana-icuh-2011/  
14 Lei Orgânica do SUS – Lei 8080/90 - http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm  

Vamos refletir!!!

1. Em que medida as desigualdades e iniquidades são reconhecidas e estão 
presentes na nossa cidade?
 
2. Como as políticas de saúde podem contribuir na redução das 
desigualdades e iniquidades presentes nas diversas regiões do município 
de  São Paulo?
 
3. Considerando que o direito à saúde é oportunizado por meio de políticas 
públicas que visam a qualidade de vida de todos, todas e todes: Quais 
políticas ainda NÃO estão implementadas no nosso município? O que 
fazer para colocá-las em prática?
 
4. Como concretizar ou fortalecer políticas públicas essenciais para alcançar 
a equidade e a integralidade do cuidado, garantindo o direito à saúde de 
todos, todas e todes?
 
5. De quer forma as políticas de vigilância em saúde podem contribuir na 
promoção da saúde e prevenção de agravos no município?
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impõe a exclusão e que privilegia o lucro e a financeirização 
da economia é antagônico à saúde que queremos. O modelo 
econômico predatório, que destrói a natureza e a vida para a 
acumulação de lucros, não produz saúde.
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EIXO 2 - O PAPEL DO CONTROLE SOCIAL E DOS MOVIMENTOS 
SOCIAIS PARA SALVAR VIDAS

A participação social se institucionalizou a partir da Constituição 
Cidadã por meio dos Conselhos e das Conferências, traduzindo 
uma nova forma de manifestação e de representação de 
demandas da sociedade junto ao Estado. A participação 
social é uma conquista, não uma concessão. É uma atividade 
perene, um processo que deve ser compreendido a partir 
da concepção ética da responsabilidade. Se os movimentos 
sociais e as organizações da sociedade civil, no passado, 
influenciaram progressivamente a consolidação dos direitos 
democráticos, também, nos dias de hoje, a participação social 
é a ferramenta para garantir que a Constituição seja respeitada 
e cumprida no combate às desigualdades. Há uma crescente 
demanda por participação da sociedade e controle social no 
acompanhamento das Políticas Públicas instituídas no Estado, 
já que quanto mais participação social, maior a transparência 
e, consequentemente, menor a corrupção.
 
Quando a Constituição Federal assegura o direito universal à 
saúde e o dever do Estado em garantir esse direito, cria para 
o cidadão e cidadã o dever ético de participar na tomada de 
decisões e o princípio da responsabilidade pela coisa pública, 
inserido como diretriz a ser observada na organização e 
funcionamento do SUS. A maior lição que podemos tirar da 
importância da participação social na tomada de decisões 
pelos governantes, frente aos desafios públicos, é a atuação 
das instâncias de participação social na defesa do SUS, por 
meio dos Conselhos de Saúde e a participação efetiva da 
sociedade civil organizada na constituição de processos 
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transformadores, individuais e coletivos, capazes de defender 
o SUS, salvar vidas e fortalecer a democracia.

A PANDEMIA DA COVID-19

A pandemia desnudou a crise global do capitalismo, seu 
impacto no aprofundamento das desigualdades e injustiças 
sociais, e, com ela, veio a necessidade de recolocar no centro 
do debate o desafio da garantia de acesso a serviços de saúde 
como direito social para a população. A pandemia mostrou 
que, como numa tempestade, navegamos em barcos distintos, 
que potencializam a iniquidade. Sem políticas sociais para a 
produção de equidade, há iniquidade; essa é uma equação 
conhecida . Em âmbito nacional, a falta de articulação 
intersetorial, o desfinanciamento do SUS, o desmonte da 
Atenção Básica à Saúde, junto à sua dissociação com Vigilância 
em Saúde e a ausência de uma política de testagem massiva 
tiveram impacto negativo no desenvolvimento da pandemia 
no Brasil. Assim podemos destacar que a participação e 
o Controle Social tem um papel fundamental na luta pela 
saúde. Sabemos sem nenhuma dúvida que milhares de vidas 
perdidas poderiam ter sido evitadas  e preservadas se o país 
tivesse adotado ações adequadas e coordenadas em âmbito 
nacional. Problemas nas notificações de infecção pela Covid-19 
geraram o agravamento da invisibilidade das populações 
historicamente colocadas em situação de vulnerabilidade, 

15 Conforme noticiado em: https://www.brasildefato.com.br/2020/08/18/covid-mata-mais-entre-
trabalhadores-quedependem-do-transporte-coletivo
16 Conforme noticiado em: https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2021/10/brasil-
ultrapassa-600-milmortes-covid-muitos-evitaveis
17 R. Bras. de Dir. Urbanístico – RBDU I – Belo Horizonte, ano 6, n.10, p. 151-172, jan./jun. 2020
Racismo e impactos da COVID-19 na população da cidade de São Paulo – Vitor Coelho Nisida e Lara 
Aguiar Cavalcante 
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como é o caso da pessoa idosa, das pessoas com deficiência, 
população negra, população em situação de rua, população 
do campo, das águas, das florestas, ribeirinhas, quilombolas, 
povos ciganos, população imigrante e povos indígenas. 
Vimos as iniciativas relapsas; agora é preciso identificar e 
responsabilizar os agentes dessas iniciativas. Os dados sobre 
óbitos por COVID-19 apontaram para uma maior mortalidade 
de pessoas negras, mostrando que a pandemia operou como 
mais um fator agravante na reprodução das desigualdades 
e das condições sociais impostas à população negra.  No 
município de SP o Instituto Polis realizou uma pesquisa 
para analisar as iniquidades , em relação a taxa de  óbito por 
COVID-19 por faixa etária e raça/cor, no gráfico abaixo é possível 
observar a alta taxa de mortalidade em pessoas com mais de 
70 anos e na população negra essa taxa é maior ainda:  
Esses mapas mostram quais as áreas da cidade registram 
as maiores taxas de mortalidade do COVID 19 onde há  
“sobremortalidade” , isto é, regiões em que o número de 
óbitos observados é maior que o de óbitos esperados, essas 
regiões tem maioria de população negra. O número de óbitos 
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esperados que está abaixo do número de mortes esperados 
são de maioria de população branca.

Sugerimos que cada região do Município de São Paulo discuta 
sua realidade, envolvendo nas pré-conferências a participação 
dos técnicos da CEINFO, que podem auxiliar na analise das 
informações sobre mortalidade e também sobre tratamento 
e vacinação. Outro aspecto a considerar é sobre as formas 
como os conselhos de saúde das unidades e das Supervisões 
técnicas de saúde enfrentaram a pandemia em cada região.   
O Conselho Municipal de Saúde (CMS) manteve reuniões 

18 Fonte - Instituto Polis: Abordagem territorial e desigualdades raciais na vacinação contra Covid-19 
- Instituto Pólis.pdf
19 Consulte Boletim CEINFO:  https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/
arquivos/ceinfo/capas_publicacoes/Boletim_CEInfo_Dados_2022.pdf 
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periódicas com a Coordenadoria da Vigilância em Saúde para 
acompanhamento da pandemia. O atraso na compra das 
vacinas no tempo adequado, a disseminação de falsas notícias 
e a falta de campanhas dirigidas à população sobre vacinação 
e cuidados para enfrentamento à pandemia impactaram 
no atingimento de cobertura vacinal adequada. O empenho 
e o compromisso dos conselhos de saúde, dos movimentos 
comunitários, sociais e sindicais, aliados a atuação destemida 
das trabalhadoras e dos trabalhadores da saúde e dos serviços 
essenciais com a sustentação do SUS, de fato, salvaram vidas.
O Conselho Nacional de Saúde (CNS), a partir de março 
de 2020, intensificou sua atuação junto à população e às 
autoridades brasileiras, em especial gestores e gestoras 
públicos, parlamentares e agentes responsáveis pela tomada 
de decisões emergenciais por meio da publicação de 
recomendações; notas públicas; moções; pareceres técnicos; 
campanhas; manifestos e cartas abertas sobre os vários temas 
relacionados à pandemia.
Por todo o país, os conselhos municipais e estaduais também 
tiveram papel central na proposição de medidas fundamentais 
para o enfrentamento da pandemia e no combate a fake news 
nos seus territórios. Participaram de Centros de Operações 
de Emergências em Saúde Pública (COE) contribuindo 
para as tomadas de decisões e integraram ou propuseram 
Grupos de Ação/Comitês Populares de enfrentamento à 
Covid-19, cujas ações foram além das específicas do ponto 
de vista sanitário, como o enfrentamento à fome e exigência 
e implementação para a organização da vacinação nos 
territórios. Com o objetivo de criar um movimento amplo, 
com base em evidências científicas e respeito à Saúde da 
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população brasileira, para enfrentar a pandemia da Covid-19, 
o Conselho Nacional de Saúde uniu-se a várias organizações 
da sociedade civil das áreas da Saúde, Ciência, Tecnologia, 
Comunicação, Educação, Meio Ambiente, Trabalho e demais 
Políticas Públicas para a constituição da Frente pela Vida, que 
produziu os mais diferentes materiais, dos quais se destaca o 
Plano de Enfrentamento a Covid19, que elaborado de modo 
participativo, abrange colaborações dos diversos campos de 
conhecimento na expectativa de ampliar o debate e cobrar 
do Estado o seu papel no enfrentamento da crise de saúde.

O Conselho Municipal de Saúde de São Paulo (CMS) manteve 

Vamos refletir?

1. O que fazer para ampliar a Participação Social como um instrumento 
de exercício de luta pela democracia na manutenção e na construção 
deliberativa do SUS?
 
2. Como expandir a representação da sociedade nos espaços de gestão?
 
3. Como ampliar o exercício da cidadania no processo de Participação 
Social no SUS?

4. De que modo a ética determina a conduta da Participação Social na 
efetivação do SUS?
 
5. Como fortalecer os processos de educação permanente para o controle  
A Ética do Controle Social na Saúde e os Conselhos de Saúde

https://revistabioetica.cf m.org.br/index.php/revista_bioetica/article/
download/368/468 social, visando uma formação que contemple temas da 
atualidade e amplie o entendimento das competências necessárias para o 
exercício da função de relevância pública?
 
6. Como aumentar a participação da sociedade nas discussões e decisões 
sobre o orçamento público e as políticas públicas?
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reuniões periódicas com a Coordenadoria da Vigilância em 
Saúde para acompanhamento da pandemia. Suas atividades 
não tiveram interrupção devido à introdução, de maneira 
definitiva, das tecnologias que permitiram a colaboração e 
trabalho à distância, facilitando a participação de um número 
maior de pessoas.

O SUS como existe hoje não foi criado por decisão do gestor, 
mas sim pela herança e esforço coletivo dos movimentos 
sanitarista e social; sendo assim, a participação social é o que 
mantém o SUS vivo e a gestão pública deve trabalhar em 
conjunto com a participação da comunidade na gestão do 
SUS, de forma a juntar o conhecimento acadêmico, técnico e 
popular na execução das políticas sociais, pois a união desses 
diferentes espaços possibilitará a transformação da realidade 
da população. 

A força da participação da comunidade no SUS pode ser 
constatada durante o enfretamento da pandemia da COVID-19, 
que ainda não acabou, porém recrudesceu sensivelmente 
graças ao posicionamento incansável dos conselhos e demais 
instâncias participativas exigindo o cumprimento de medidas 
para seu enfretamento e lutando para que todas as esferas 
sociais e públicas se unissem para sua mitigação. 

É importante destacar o cenário de ataque à democracia 
participativa, atualmente inviabilizando o aprimoramento 
do SUS, porém não há dúvidas que o controle social no 
SUS oportuniza o melhoramento das ações de governos 
tornando-as mais efetivas, eficientes, eficazes, transparentes 
e democráticas. Esse é o valor da participação social e do 
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CMS, em atuação suprapartidária, com objetivo de promover 
direitos e melhorar as condições de vida das pessoas, seja em 
tempos de pandemia, seja em qualquer outro tema. A união 
entre governo e participação social é a principal força que nos 
move rumo a um desenvolvimento social, sustentável, solidário 
e com direito pleno à saúde para todas e todos, conforme rege 
nossa Constituição de 1988 .
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EIXO 3 - GARANTIR DIREITOS E DEFENDER O SUS, A VIDA E 
A DEMOCRACIA

SUS como expressão do direito humano à saúde
A saúde como direito humano, previsto na Constituição, 
integrante da Seguridade Social e organizada por meio do 
SUS, nos remete a um Estado Democrático de Direito que 
oportuniza o acesso através de políticas públicas, voltadas às 
necessidades de saúde das pessoas com toda sua diversidade 
e pluralidade. Fruto da conquista histórica da mobilização 
popular que se materializou na 8ª Conferência Nacional de 
Saúde, marco da participação da sociedade na construção de 
propostas e deliberação da política pública de saúde.

O SUS, como expressão da realização do direito humano 
à saúde, é considerado a maior política de inclusão social, 
amparado nos seus princípios e diretrizes fundamentais – 
sistema universal de saúde e da determinação social da saúde 
- que retroalimenta a democracia. A urgência da concepção 
ampliada da saúde se colocou ainda mais em evidência no 
contexto de grave crise humanitária vivenciada durante a 
pandemia da Covid-19. E traz a necessidade de resgate do 
processo civilizatório, já que, como disse Arouca: “A Reforma 
Sanitária (...) é um projeto civilizatório, que, para se organizar, 
precisa ter dentro dele valores que nunca devemos perder, 
pois o que queremos para a saúde, queremos para a sociedade 
brasileira”.

Materializar esses princípios e esse conceito cotidianamente 
é a nossa tarefa como sociedade, o que nos convoca à 
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participação nos espaços de luta, por meio dos movimentos 
sociais e institucionais, como o do controle social garantido 
constitucionalmente. O enfrentamento à COVID 19 evidenciou 
a importância do Sistema Único de Saúde (SUS) na garantia 
do direito à saúde do Povo Brasileiro e o papel estratégico das 
políticas de saúde no desenvolvimento soberano do país. E 
disso se confirma a importância que o SUS representa para a 
democracia e o desenvolvimento humano, social e econômico 
do nosso País.
 
A participação da comunidade é garantida na Constituição, 
por meio do seu Artigo 198; além disso, a inscrição da diretriz 
de participação social como parte do SUS, por meio de órgãos 
colegiados de controle social, delimitou os novos contornos 
da participação social, por meio dos conselhos e conferências 
de saúde. A ideia advém do período da redemocratização 
e da mobilização no Movimento Sanitário, em meio ao 
período da ditadura civil-empresarial-militar, reflexo literal 
de sangue, suor e lágrimas da sociedade civil organizada 
coletivamente e, principalmente, da aliança estratégica entre 
movimentos sociais, trabalhadoras e trabalhadores, usuárias 
e usuários da saúde. Nesse sentido, os direitos conquistados 
constitucionalmente são fruto de luta nas ruas, mobilização 
popular e participação direta do povo na garantia e 
concretização desses direitos em seus territórios e cotidianos. 
O que nos convoca a radicalizar ainda mais na participação 
em todos os espaços. Já que a Democracia Participativa 
compreende que os cidadãos e cidadãs debatam e votem 
diretamente sobre as principais questões de seu interesse, 
sem a necessidade de haver intermediários. A população tem 



21ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE SÃO PAULO

21ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE SÃO PAULO

27

o direito de participar diretamente das tomadas de decisões.
A participação e o controle social se materializam nos órgãos 
colegiados criados para conduzir o SUS, caminham juntos 
com o propósito de produção e acesso à saúde, materialização 
de direitos e exercício de cidadania. O Brasil, em seu contexto 
histórico de extremos de desigualdades, é o único país do 
mundo a se propor a um sistema nacional de saúde de acesso 
universal, integral e equânime, por meio da regionalização, 
descentralização e participação social. Atender esses vários 
“brasis” é um grande desafio, considerando principalmente 
que a organização do SUS e a concretização de seus princípios 
e diretrizes repercute diretamente na condição de saúde das 
pessoas.

PRINCIPOS E DIRETRIZES DO SUS

UNIVERSALIDADE: Saúde é DIREITO de TODAS as pessoas; 
EQUIDADE: Respeito às diferenças e atenção à necessidade 
de cada pessoa; 
INTEGRALIDADE: Entendimento de que as pessoas são 
um todo: território, cultura, família; e a atenção deve ser da 
prevenção à reabilitação; 
DESCENTRALIZAÇÃO: Os três níveis de gestão são 
corresponsáveis, de forma cooperativa e de acordo com sua 
capacidade, pela atenção em saúde: munícipio, estado e união;
REGIONALIZAÇÃO: Forma de organizar o SUS com cooperação 
entre regiões, para atender todas as necessidades da população 
daquela localidade; 
HIERARQUIZAÇÃO: Organização do SUS que considera as 
Redes de Atenção que se interrelacionam, com a Atenção 
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Básica como principal porta de entrada e coordenadora do 
cuidado; 
CONTROLE E PARTIIPAÇÃO SOCIAL: Princípio estruturante do 
SUS que considera que o povo deve participar ativamente nas 
decisões que envolvem a política pública de saúde.

Para efetivar esse fortalecimento se faz necessário manter 
a defesa contundente da revogação da EC95 e discutir o 
financiamento do SUS articulado com o debate acerca do 
modelo de cuidado à saúde alinhado as demandas de saúde 
do tamanho do povo brasileiro. Nesse sentido, é importante 
apontar que o SUS apresentou e apresenta avanços e 
retrocessos, produto das mudanças sociais, culturais, políticas 
e econômicas. Resgatando a história, a saúde sempre esteve 
em disputa como direito versus mercadoria, sujeita às leis da 
economia e do comércio, o que confronta o direito humano 
relativo à vida, à saúde e ao desenvolvimento. Nessa balança, o 
que está em jogo é a disputa para que a política comercial - do 
lucro - não se sobreponha à política social - da vida. É central 
a defesa da soberania diante da ameaça à sustentabilidade 
do acesso universal, a posição firme contra toda a forma 
de privatização da saúde, especialmente dos repasses 
para as (OSS) Organizações Sociais de Saúde; retomada do 
complexo econômico industrial da saúde na perspectiva do 
desenvolvimento do país, e do reforço à sustentabilidade 
tecnológica do SUS e defesa do licenciamento compulsório. 

20 Qual o Valor da Participação Social para a Tomada de Decisões na Esfera Pública em Tempos de 
Pandemia? - Fernando Zasso Pigatto).
https://www.rets.epsjv.fiocruz.br/sites/default/files/arquivos/biblioteca/covid19-volume3.pdf  pg.122
21 A Ética do Controle Social na Saúde e os Conselhos de Saúde - https://revistabioetica.cfm.org.br/
index.php/revista_bioetica/article/download/368/468 
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Além disso, fortalecer a Atenção Básica (AB), com Agentes 
Comunitários de Endemias (ACE) e Agentes Comunitários 
de Saúde (ACS) demais profissionais, articulada à Vigilância 
em Saúde, Educação Popular em Saúde e outras políticas 
voltadas para as demandas dos territórios e das populações, 
principalmente as populações negras, pobres, periféricas, 
indígenas e de pessoas com deficiência e com patologias e a 
população idosa; retomar o PNI como programa estratégico, 
reconhecido internacionalmente, como referência de proteção 
e promoção da saúde. A Importância da Comunicação em 
Saúde e o direito à informação para a ação Conforme aprovado 
pela 1ª Conferência Nacional Livre de Comunicação em Saúde 
(1ªCNLCS), ocorrida de 18 a 20 de abril de 2017, com o objetivo 
central o de “Discutir a democratização do acesso da população 
às informações sobre saúde”, os direitos à informação e 
à comunicação em saúde são pilares fundamentais para 
garantia do direito à saúde e para o exercício da democracia 
e da cidadania. Urge a atualização da Política Nacional de 
Informação e Informática em Saúde (PNIIS), cuja revisão foi 
concretizada pela publicação da Portaria nº 1.768, de 30 de 
julho de 2021. A PNIIS precisa ser implementada no sentido de 
subsidiar os processos de produção e difusão do conhecimento, 
gestão, organização da atenção à saúde e controle social, com 
integridade e transparência, de modo garantir o direito de 
acesso público a informações fidedignas sobre a situação e 
organização do sistema de saúde, e outras informações que 
caracterizem os territórios para o exercício de governança, por 
parte do controle social e de gestão propriamente dita.

O SUS em números: o quadro a lado mostra alguns dados do 
Brasil e seu correspondente na cidade de São Paulo
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Indicadores Brasil Município de são Paulo

Esperança de vida ao nascer 76,8 anos (2019) 77,13 anos (2018)

População que depende 
exclusivamente do SUS

150.000.000 
aproximadamente

6.638.023

Número de pessoas com 
plano de saúde privado

59.724.000 - 29,2% da 
população brasileira

5.614.000 - 49,5% da 
população paulistana

Consultas ambulatoriais 4,1 bilhões de 
tratamentos 
ambulatoriais/ano

8.175.319

Consultas médicas 1,4 bilhão de consultas 
médicas/ano

23.849.589

Internações 11,5 milhões de 
internações/ano

626.487

Porcentagem estimada 
de pessoas cobertas pela 
Estratégia da Saúde da 
Família

56% 47,4%

Consultas para mulheres 619 milhões de 
atendimentos/ano

Em 2021 foram 
2.459.668 consultas 
para mulheres com 
profissionais de nível 
superior, não apenas 
médicos e enfermeiros

Número de partos 
realizados

2,7 milhões de partos 
realizados/ano

67.737

Número de transplantes 
realizados

Mais de 27 mil 
transplantes/ano

9.086 no estado de São 
Paulo

Número de pessoas 
atendidas pelo SAMU

150 milhões de pessoas 
atendidas/ano

Número de ACS 257.061 8.240

Número de imunobiológicos 
ofertados

48 49 entre vacinas e soros
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E na sua STS como é o SUS em números?

Vamos refletir?

1. Como reorganizar o SUS com a agilidade necessária para evitar o 
sofrimento da população, salvar vidas e garantir o bem-estar?
 
2. De que forma fortalecer as pactuações regionais a fim de assegurar 
acesso da população às ações e serviços de saúde?
 
3. Como proteger os trabalhadores e trabalhadoras de saúde em seu 
exercício profissional?
 
4. De que modo aproveitar ao máximo todos os recursos do SUS para 
reduzir os déficits crônicos, as fragilidades e qualificar as relações entre o 
público e o privado?
 
5. Como promover o acesso da população às informações sobre saúde, 
fortalecendo a comunicação e garantindo o direito à informação?
 
6. De que maneira assegurar o financiamento do SUS de forma a alcançar 
sua sustentabilidade e fortalecer os processos de transparência no uso dos 
recursos públicos? 
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EIXO 4 - AMANHÃ SERÁ OUTRO DIA PARA TODOS, 
TODAS E TODES

A saúde resulta do cuidado prestado em redes e serviços de 
saúde, mas também por políticas econômicas e sociais que 
a promovam. Como disse Sérgio Arouca na abertura da 8ª 
CNS, para ter saúde é preciso que as pessoas “tenham direito 
à casa, ao trabalho, ao salário condigno, à água, à vestimenta, 
à educação, às informações sobre como dominar o mundo 
e transformá-lo. Que tenham direito ao meio ambiente que 
não os seja agressivo, e que, pelo contrário, permita uma 
vida digna e decente. Direito a um sistema político que 
respeite a livre opinião, a livre possibilidade de organização 
e autodeterminação de um povo, e que não esteja todo 
tempo submetido ao medo da violência, daquela violência 
resultante da miséria, e que resulta no roubo, no ataque. Que 
não esteja também submetido ao medo da violência de um 
governo contra o seu próprio povo, para que sejam mantidos 
interesses que não são do povo”. (Sergio Arouca, 1986, discurso 
de abertura da 8ª CNS).

A vida que abarca a saúde que queremos não está apenas no 
corpo como pele, ossos e órgãos. A vida inclui as sensibilidades, 
os sentimentos, os afetos, os desejos e os pensamentos, como 
também a história e as ancestralidades. A vida não se valora 
pela capacidade de produção/trabalho e produção de riquezas, 
que devem caber nela as diferentes formas de existência. 
As pessoas têm produção histórica para escrever a história, 
resistir, unir e ampliar rumo às exigências dos seus direitos ao 
trabalho, à proteção social, à cultura, à democracia e à vida. O 
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SUS que queremos, precisa combater o preconceito:
Canção de Genival Oliveira Gonçalves, mais conhecido pelo 
seu nome artístico GOG, disponível no álbum CPI da Favela, e 
que nos mobiliza também pela voz de Maria Rita, entre outros 
artistas. Disponível em: https://www.letras.mus.br/gog/317599/

Pesquisa publicada prova
Preferencialmente preto, pobre
Prostituta, pra polícia prender
Pare, pense, por quê?
Prossigo
Pelas periferia praticam perversidades, PMs
Pelos palanques políticos prometem, prometem
Pura palhaçada, proveito próprio
Praias, programas, piscinas, palmas
Pra periferia? Pânico, pólvora, pápápá!
Primeira página
Preço pago? Pescoço, peito, pulmões perfurados
Parece pouco?
Pedro Paulo, profissão: pedreiro
Passa-tempo predileto: pandeiro
Preso portanto pó passou pelos piores pesadelos
Presídios, porões, problemas pessoais, psicológicos
Perdeu parceiros, passado, presente
Pais, parentes, principais pertences
PC, político privilegiado preso parecia piada

22 Disponível no álbum CPI da Favela, e que nos mobiliza também pela voz de Maria Rita, entre 
outros artistas. Disponível em: https://www.letras.mus.br/gog/317599/ 
23 Rosa Luxemburgo foi uma filósofa e economista marxista polaco-alemã. Tornou-se mundialmente 
conhecida pela militância revolucionária ligada à Social-Democracia da Polônia, ao Partido Social-
Democrata da Alemanha e ao Partido Social-Democrata Independente da Alemanha.
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Pagou propina pro plantão policial
Passou pela porta principal
Posso parecer psicopata
Pivô pra perseguição
Prevejo populares portanto pistolas
Pronunciando palavrões
Promotores públicos pedindo prisões
Pecado, pena, prisão perpétua
Palavras pronunciadas pelo poeta, irmão
(Rapp/hip hop Brasil com “P”)

Estamos fazendo um novo amanhã. A 21ª CMS de São Paulo é 
convocada a apontar desafios e rumos para a saúde e para as 
políticas públicas nos próximos quatro anos.

1. Lembrando que “Quem não se movimenta, não sente 
as correntes que o prendem” (Rosa Luxemburgo ), a soma 
das forças sociais e políticas em torno do fortalecimento da 
democracia participativa caracterizam a luta do povo por 
democracia para nos contrapormos ao avanço do retrocesso.
 
2. O Estado tem a responsabilidade por implementar 
políticas públicas que garantam qualidade de vida social, 
cultural, educacional, econômica, sanitária, civil e política 
a todas, todes e todos, sem privilégios ou discriminações, e, 
portanto, não pode eximir-se de propor leis que garantam 
justiça à toda a população. Políticas públicas que não promovem 
ativamente a inclusão, não produzem saúde e democracia. A 
inclusão se refere a cada pessoa e coletividade, com padrões 
éticos de pensamento e ação. Não se trata apenas de interesses 
majoritários, mas do respeito e acolhimento às diferenças que 
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se expressam nos territórios, pessoas e populações. A ética que 
media as ações para a liberdade e para a democracia é o limite 
da inclusão. Os fascismos e o negacionismo que produzem a 
morte não são direitos e eliminam a vida e a democracia. A 
liberdade de expressão não inclui a destruição da opinião e da 
vida alheia. Não há liberdade sem responsabilidade com as 
vidas.
 
3. A luta contra a desigualdade social e as perspectivas 
para uma outra sociedade, para novos mundos viáveis, são 
imperativas para a superação da contradição estrutural de 
um país onde as pesquisas apontam que um de cada quatro 
brasileiros e brasileiras não tem comida suficiente em casa, ao 
mesmo tempo em que notícias revelam que altos executivos 
dos bancos afirmam que não conseguem gastar todo o 
seu dinheiro, por mais criativo que sejam. Essa luta passa 
por: a) combater a perversa concentração de renda gerada 
pela exploração do trabalho; b) promover a ruptura com as 
desigualdades estruturais e injustiças dos diferentes Brasis; c) 
combater o racismo, o capacitismo (preconceito contra pessoas 
com deficiência), o machismo, a LGBTfobia e a objetificação 
do corpo e da vida de pessoas e grupos sociais, e d) defender 
a soberania alimentar do país e o papel da agricultura familiar 
na segurança alimentar.
 
4. Nesse momento histórico, é fundamental reafirmar as 
premissas construídas há décadas, por pessoas que lutaram 
no cotidiano para retomarmos o caminho que garanta as 
conquistas do povo brasileiro. Considerando que a saúde 
e o desenvolvimento social andam juntos no Brasil, faz-se 
urgente fortalecer um movimento de reconstrução nacional, 
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o que exige uma ampla participação da sociedade numa 
articulação entre trabalhadores/as, usuários/as e gestores/
as comprometidos. Há necessidade de reconstruir os pactos 
federativos que têm sido implodidos nos últimos anos. 

5. É fundamental fortalecer a compreensão de que o sistema 
de saúde no Brasil é único, por seguir os mesmos princípios e 
diretrizes, que precisam ser respeitados para garantir o seu 
caráter universal, integral, público e de acesso gratuito que 
atua na promoção, proteção e recuperação da saúde, a fim 
de superar os desafios a ele impostos e garantir sua gestão 
pública, democrática e participativa, focada nas necessidades 
de saúde do povo. O SUS, assim definido, é patrimônio do 
povo brasileiro! Não para qualquer estratégia de privatização 
do SUS.
 
6. É fundamental romper com o crônico subfinanciamento, 
que avança para o desfinanciamento do SUS, revogando a 
Emenda Constitucional nº 95, exigindo que a União aplique 
na saúde, no mínimo, 10% das suas receitas correntes brutas 
(RCB), ou seu equivalente na receita corrente líquida (RCL), 
além da incorporação de novos recursos para atender o 
direito constitucional à saúde com financiamento suficiente 
e adequado.
 
7. Os pontos de atenção da saúde pública, sejam ações, 
serviços ou redes de atenção, devem ser estratégicos e 
dinamizadores do SUS em nossas vidas, como loco de 
promoção, educação libertadora, prevenção e recuperação da 
saúde, com práticas e valores que fortalecem o enraizamento 
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coletivo e o sentido de pertencer a algo para além de cada um 
de nós. Cada ponto de atenção do SUS é fundamental para 
incluir, para produzir justiça, para denunciar injustiças e para 
cuidar de todas, todes e todos, dialogando com seu contexto 
e com seus saberes. O momento exige a retomada do pacto 
de solidariedade e de horizontalidade para cuidar de quem é 
mais vulnerabilizado pelas políticas implementadas.
 
8. O financiamento suficiente para a saúde deve valorizar os 
trabalhadores e trabalhadoras de saúde, executores de ações 
de relevância pública, com: a) a implementação de políticas 
que garantam empregos protegidos e trabalhos justos com 
salários, jornadas e ambientes de trabalho dignos, saudáveis 
e seguros; b) o investimento na carreira do SUS, no trabalho 
em equipe multiprofissional e interdisciplinar, na educação 
permanente em saúde, no aperfeiçoamento, na especialização 
e na formação em saúde, em serviço e comunidade para 
garantir o vínculo entre a população, as equipes de saúde e 
o SUS; c) a implementação efetiva da vigilância em saúde, 
bem como da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e 
da Trabalhadora alinhada com demais políticas públicas, no 
âmbito do SUS; d) a ampliação da regulação social da formação 
das profissões da saúde, fortalecendo a avaliação da relevância 
social e sanitária dos cursos e o acompanhamento pelos 
conselhos de saúde em cada território da implementação dos 
mesmos.
 
9. As universidades e instituições de ensino precisam 
entender-se como parte do SUS, assim como todos os pontos 
das redes de atenção precisam constituir-se em campos 
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de aprendizagem prática. O controle e a participação social 
também precisam constituir espaço para a aprendizagem 
na saúde. A defesa da autonomia das universidades que 
atuam em áreas de relevância para o desenvolvimento social, 
também é fundamental para o Brasil que queremos. O Estado 
deve retomar o financiamento da ciência & tecnologia, o 
investimento para a atualização tecnológica das universidades, 
o fortalecimento da função social das universidades e o 
estímulo à indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a 
extensão.
 
10. A defesa da Atenção Básica no SUS com o acesso ampliado 
das famílias às ações de prevenção, promoção e resolução 
dos problemas mais frequentes, com garantia de horários 
suficientes e períodos distintos para cuidados ambulatoriais 
nas UBS para os diferentes grupos sociais em sua dinâmica 
cotidiana. A atenção básica precisa ser resolutiva, compatível 
com as necessidades da população em cada território, e 
capaz de ordenar o cuidado nas diferentes redes de atenção. 
Não se trata de cardápios de procedimentos, mas da gestão 
do cuidado à população em cada território, respeitando a 
participação e os saberes existentes.
 
11. Como estabelecem as diretrizes do SUS, as ações 
preventivas devem ser prioritárias, fortalecendo as ações de 
vigilância em saúde, pela busca da cobertura de 100% do 
território nos municípios menores, por meio da Estratégia de 
Saúde da Família, e, nas grandes e médias cidades, a priorização 
da cobertura das regiões de maior vulnerabilização social. O 
financiamento da atenção básica deve ter como referência a 
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população a ser atendida e as características dos territórios. 
É preciso retomar o financiamento de base universal para a 
atenção básica, definindo mecanismos de acompanhamento 
e qualificação.
 
12. O enfrentamento à pandemia mostrou que as ações 
de vigilância em saúde, em especial das vigilâncias sanitária 
e epidemiológica no território, devem estar incorporadas na 
implementação da política de ciência e tecnologia, para dar 
maior agilidade e autonomia na incorporação e aquisição de 
tecnologias de saúde. A organização dos serviços e redes e a 
incorporação de tecnologias devem atender às necessidades 
de suporte às linhas do cuidado e devem estar articuladas com 
as ações de promoção da saúde, de assistência aos usuários 
e de acesso a medicamentos, no âmbito da atenção básica 
como porta de acesso ao sistema de saúde.
 
13. O Brasil precisa estruturar uma rede de institutos de 
ciência e tecnologia municipais e estaduais, instituições 
federais de ensino superior e técnico, assim como as 
atuais escolas de saúde pública, desenvolvendo uma rede 
permanente de ensino e extensão, sob coordenação nacional, 
que seja capaz de acompanhar, avaliar e monitorar as ações 
locais, articulando e envolvendo os diferentes segmentos 
e territórios, contribuindo na identificação de demandas e 
propostas de intervenção necessárias à consolidação do SUS.
 
14. O setor saúde também é fator de desenvolvimento social 
e econômico, com geração de emprego e desenvolvimento 
local. Para garantir o SUS que atenda às necessidades do povo 
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e reduza a dependência externa de tecnologias, é necessário 
promover os investimentos estratégicos no desenvolvimento 
e ampliação do complexo econômico industrial da saúde, 
destinados a garantir a produção de imunobiológicos, 
hemoderivados, vacinas, equipamentos, medicamentos, 
ingredientes farmacêuticos ativos, intermediários de síntese 
articulado com um componente da produção nacional 
fortalecido e financiado adequadamente, assegurando a 
soberania e o direito de acesso da população. Enfim, a saúde 
que queremos precisa de um Brasil soberano, democrático e 
livre. Que reconhece a democracia participativa, o processo 
eleitoral democrático, a institucionalidade democrática e a 
participação social. A 21ª Conferência Municipal de Saúde 
de São Paulo, etapa da 9ª Conferência Estadual de Saúde 
de São Paulo, e da 17ª Conferência Nacional de Saúde como 
formuladora de diretrizes para o Brasil que queremos, é 
convocada a defender a saúde como direito, com a suavidade 
do humano e a radicalidade que a vida requer.
 
Para isso, como nos alertou Thiago de Mello  precisa ser um 
“Ato Institucional Permanente” para o fortalecimento dos 
direitos:  
Artigo I Fica decretado que agora vale a verdade. Agora 
vale a vida, e de mãos dadas marcharemos todos pela vida 
verdadeira. 
Artigo V Fica decretado que os homens estão livres do jugo da 
mentira. Nunca mais será preciso usar a couraça do silêncio 
nem a armadura de palavras. O homem se sentará à mesa 
com seu olhar limpo porque a verdade passará a ser servida 
antes da sobremesa.
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Artigo XIII Fica decretado que o dinheiro não poderá nunca 
mais comprar o sol das manhãs vindouras. Expulso do grande 
baú do medo, o dinheiro se transformará em uma espada 
fraternal para defender o direito de cantar e a festa do dia que 
chegou. 
Artigo Final Fica proibido o uso da palavra liberdade, a qual 
será suprimida dos dicionários e do pântano enganoso das 
bocas. A partir deste instante a liberdade será algo vivo e 
transparente como um fogo ou um rio, e a sua morada será 
sempre o coração do homem.

Vamos refletir?

1. Em que medida o progresso científico e tecnológico contribui para 
minimizar ou aprofundar as desigualdades socioeconômicas e como fazer 
para que seus efeitos sejam os menores possíveis?
 
2. De que forma a ciência e as novas tecnologias afetam a qualidade de vida 
das pessoas e como fazer para que seus efeitos sejam potencializados?
 
3. Como ampliar o acesso da população aos benefícios gerados pelo 
conhecimento científico e tecnológico e de que modo essas novas 
tecnologias
 
4. Como fomentar e fortalecer políticas de formação, qualificação e 
atualização dos profissionais de saúde que visam a integração ensino-
serviço-comunidade?
 
5. De que forma vencer os desafios de fixação dos profissionais de saúde 
nos territórios? 

24 https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2014/03/estatutos-do-homem-indignacao-do-
poeta-contra-o-arbitrio-tambem-completa-50-anos-6390/ 
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