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CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE – Ministério da Saúde 
 

 

Relatoria sobre a PAUTA da 59ª Reunião Extraordinária do Conselho Nacional de Saúde 

 

Data: 06 e 07 de abril 2016. 
Local: Plenário do Conselho Nacional de Saúde “Omilton Visconde” – Ministério da Saúde, 
Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Anexo B, 1º andar – Brasília/DF. 

  

OBJETIVOS DA 59ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA: 
 
1. Apreciar a apresentação das áreas técnicas do Ministério da Saúde em torno do 

desabastecimento de medicamentos e vacinas, o quadro epidemiológico da Sífilis e o 
combate ao Aedes Aegypti. 

2. Apreciar a análise do 3º Relatório da Prestação de Contas Quadrimestral - Ministério da 
Saúde. 

3. Analisar e deliberar acerca dos pareceres da Comissão Intersetorial de Recursos 
Humanos - CIRH. 

4. Apreciar e deliberar acerca da minuta de Resolução proposta pelo Grupo de Trabalho de 
Ciências Humanas e Sociais da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - CONEP. 

5. Realizar o debate sobre a recomposição das Comissões do Conselho Nacional de Saúde 
para o triênio 2015-2018. 

6. Realizar o Ato Público em Defesa do SUS. 

 

Antes do início da Reunião recebi 05 DVD’s com Vídeos sobre o tema Aids/IST e Direitos Humanos, do 
Conselheiro Alexandre Frederico de Marca – Suplente da Confederação Nacional do Comércio de Bens e 
serviços e Turismo (CNC), além do livro sobre os 10 anos do CEN-Aids e um Manuel de Implantação de 
programas e projetos de prevenção ao HIV e Aids no local de trabalho; agradeci imensamente e conversamos 
sobre a Reunião da CNAIDS ocorrida em data de 05/04/2016; fazer consulta no portal (internet) do CNC, do 
Espaço saúde – sobre estes materiais todos que estão disponíveis  
 

DIA: 06 DE ABRIL DE 2016 – INÍCIO: 9H – TÉRMINO: 19H 

 
 
9h às 9h30 

ITEM 01 – EXPEDIENTE  
  APROVAÇÃO DA PAUTA 59ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA E DAS ATAS DA 276ª E DA 279ª 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CNS 
Coordenação: Geordeci Menezes de Souza – Conselheiro Nacional de Saúde / Cleoneide Paulo 

Oliveira Pinheiro - Conselheira Nacional de Saúde 

Pauta apresentada aprovada na integra, por unanimidade. 
Atas 276ª e 279ª Reuniões Ordinárias do CNS aprovadas. 
 
9h30 às 11h 

ITEM 02 – RADAR - Coordenação: Ronald Ferreira dos Santos – Presidente do Conselho Nacional 
de Saúde / Edmundo Dzuawi Omoré – Conselheiro Nacional de Saúde 
Convidados - Eduardo de Azeredo Costa – Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos 
Estratégicos – SCTIE/MS / Marcos da Silveira Franco – Representante da Secretaria de Vigilância 
em Saúde – SVS/MS 

 Recrudescimento da Sífilis; 

 Combate ao Aedes Aegypti; 

 Desabastecimento de medicamentos e vacinas. 
 

Combate ao Aedes Aegypti – são pelo menos 30 anos de infestação pelo mosquito, e mesmo com 
os investimentos até locais onde não era esperado ela já chegou (ex. RS/SC); grandes epidemias 
em regiões Sudeste / Nordeste, mas tinham períodos de maior recrudescimento e depois queda, 
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porém estamos numa fase de grande circulação desde 2015; sudeste fortemente atingida pela 
Dengue; vírus Chicunguya em 2013 (caribe) e ocorre a entrada no Brasil em 2014 (Feira de Santana 
– BA – vírus africano / Oiapoque – vírus asiático) com sintomas graves que podem durar vários 
meses inclusive; em 2015 se introduz uma nova infecção que depois de investigado descobre-se na 
Bahia que era o vírus Zica, que era notificado apenas na polinésia francesa – relatos de ocorrência 
da Síndrome de Guilhan Barret, e disseminação em vários estados do Nordeste, com notificação de 
casos de microcefalia 6 meses após a introdução; ocorrência em vários municípios de PE e as 
investigações verificaram várias teses, onde os achados laboratoriais levaram a acreditar que 
poderias ser via vetor (mosquito / vírus), e então relacionou-se com o Vírus Zica; declarada 
Emergência Nacional pela Presidência da república quanto a epidemia emergente de Zica-Vírus; e 
neste momento temos o início do surto epidêmico de gripe H1N1, requisitando que a vacinação 
possa ser antecipada ao seu calendário normal, pois está insuficiente frente a disseminação do vírus 
pelo país; mas a vacina, quando o surto já começou, não consegue conter a expansão da 
disseminação, sendo necessário que se tomem as medidas de profilaxia conjuntamente com as 
medidas de  
Recrudescimento da Sífilis – DAF - Medidas adotadas quanto ao abastecimento de 
Benzilpencilina; laboratórios nacionais produzem a Benzetacil (penicilina G benzatina / sinônimo da 
Benzilpencilina Benzatina) mas dependem de insumos produzidos pela China, que dependem da 
renovação do registro sanitário pela ANVISA junto a estes laboratórios e ao fornecedor; correção de 
inespecificidades do insumo chinês levaram a pedir resolução junto ao produtor internacional; foi 
pedido que se fizesse a importação; Benzetacil potássica para sífilis neo-natal ainda possui 
dificuldades para regularizar o abastecimento nacional; problemas de produção da FURP resolvidos; 
questão do preço veio a tona (produtores com preço de 3,00 e 9,00 reais), bem como dívidas de 
estados nas compras, levaram a compra centralizada; princípio do direito do produtor de parar de 
produzir, que requerem “alertas” da ANVISA sobre os laboratórios;  
Manifestação Moysés –  
Preocupação com Públicos mais Vulneráveis – citar pessoas com imuno supressão e depressão, e 
a emissão ou atualização da Nota Técnica sobre vacinação de Pessoas Vivendo com HIV e 
Aids para o H1N1 (2009/2010), que já foi emitida na última vez que ocorreu o surto desta gripe; 
verificar a organização de linhas cuidado que promovam um atendimento rápido a populações de 
maior prioridade / vulnerabilidade; 
Sífilis – emissão de panoramas epidemiológicos sobre a situação nacional – casos por tipo, óbitos 
(principalmente de fetos e crianças recém nascidas); 
Solicitei a companheira Vânia (Pastoral da Criança – CNBB) que tratasse da Penicilina Cristalina 
(uso em Sífilis Terciária – uso no internamento hospitalar); foi apoiado;  
Outras falas – solicitado informação sobre a crise das vacinas na Atenção básica, e soro antiofídico 
(Arilson - CONASEMS) citando os problemas na região sul do país, onde em certos lugares não 
existe uma ampola de soro para populações rurais; 
Respostas – desenvolvimento de teste para diagnóstico do Zica-virus, na fase aguda; Instituto 
Butantã está ainda em processo de adaptação a normas antigas que precisam ser cumpridas, para 
poder produzir e fornecer vacinas e soros;  
Penicilina Potássica (Cristalina - 5 milhões) ainda é preocupante e está se tentando resolver; 

 
 
11h às 12h30 

ITEM 03 – COMISSÃO INTERSETORIAL DE ORÇAMENTO E FINANCIAMENTO – COFIN 
Coordenação: André Luiz de Oliveira – Conselheiro Nacional de Saúde /                                          
Kátia Maria Barreto Souto – Conselheira Nacional de Saúde 
  

Apresentação dos representantes do Ministério da saúde – restos a pagar vem grande parte de 

Emendas Parlamentares que não conseguiram sem implementadas até o final do ano passado, por 

previsões orçamentárias que precisavam ser publicadas (3 últimos meses), e ficou por resolver; as 

emendas no ano passado do tipo impositivas e de empenho, são diferentes; Ronald - pedido de 

fazermos uma Oficina ao CNS (04 horas) sobre financiamento em virtude dos novos (as) 

Conselheiros (as) para que entendam as nuances do tema e possam se posicionar melhor; 

Orientação Moysés –  
Na parte de liquidação inadequada está demonstrado, e cabe análise pelo movimento social – 

apresentação da RAG 2015: 
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39 AQUIS. E DISTRIB.MEDICAMENTOS/DST/AIDS 99,68 78,11 
 

Devo enviar isto para a ANAIDS discutir e chamar o movimento social a analisar de forma mais 

incisiva qual a repercussão sobre o conjunto dos estados e Municípios que estão sendo financiados 

pelo Fundo a fundo (Portaria 3.276 / 2013), e verificar dentro das METAS 90/90/90 da UNAIDS a 

repercussão do não cumprimento da meta Orcamentario-financeira de Aquisicao e distribuição dos 

medicamentos de IST/Aids/HV. E isto representa apenas a parte de aquisição e compra de 

medicamentos de DST/Aids, e ainda carece de análises sobre outras partes da política nacional; 

solicitar apoio de Rodrigo Pinheiro com seu conhecimento para trazer subsídios a esta discussão e 

verificarmos formas de expandir / amadurecer esta discussão; 

 
12h30 às 14h 

ALMOÇO 
 
14h às 15h30 

ITEM 04 – COMISSÃO INTERSETORIAL DE RECURSOS HUMANOS - CIRH 

Coordenação: Cleoneide Paulo Oliveira Pinheiro - Conselheira Nacional de Saúde / Jurandi 

Frutuoso - Conselheiro Nacional de Saúde 

Conselheira Maria Alindelita – analises da CIRH sobre solicitações que instituições de ensino sobre 

abertura de cursos diversos; 

Proposta de uma Reunião Ampliada da CIR a ocorrer em 23/05/2016, com a  participação de até 20 

Conselheiros – para discutir o papel e objetivos da CIRH e os rumos da Formação em Saúde no 

SUS; buscaram solicitar que os Conselhos de classe sejam envolvidos no convite; verificar nos 

Fóruns (trabalhadores + Usuários) as vagas diante de uma paridade (ex. 5 + 5 + 10);  

 
15h30 às 17h 

ITEM 05 – COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA - CONEP 
Coordenação: Francisca Rêgo Oliveira Araújo – Conselheira Nacional de Saúde / Ronald Ferreira 
dos Santos – Presidente do Conselho Nacional de Saúde  

Conselheiro Jorge Venâncio - Informes sobre o PL 200 (Senador Aloisio Nunes)– aspectos dos 

encaminhamentos ocorridos no parlamento sobre este projeto de lei; houve retrocessos no parecer 

mais atual sobre a participação de representantes de Usuários nos CEP’s, impondo regras como 

serem “da instituição” onde reside o CEP, o que limite a dificulta conseguir este tipo de 

representação; uma mudanças tida como retrocesso, tiraria o CONEP do âmbito do CNS e ligariam 

a ANVISA, tirando nosso papel de controle social sobre a ética em pesquisa (feita proposta pela 

ANVISA);QUESTÃO DO Tratamento Pós-Estudo – existem direitos que seriam retirados, como o 

patrocínio fosse somente até a comercialização do produto, gerando uma explosão de judicialização 

de medicamentos, visando apenas o lucro do setor privado e o ônus recaísse sobre o setor público 

do país (SUS); anulariam os “Bancos Biológicos” já aprovados pelo CONEP, e retrocederiam os 

avanços com pesquisa no país; ou seja, estes pontos precisam ser melhorados, mas não tem 

menção a alguma audiência neste momento; perspectivas de mobilização, com contato com a 

Senadora Lidice da Mata e o Dep. Oto Alencar (ambos Bahia); tramita na CAS (Comissão de 

Assuntos Sociais) do Congresso, se solicitou que tramitasse também na Comissão de Direitos 

Humanos, pois os direitos do sujeito de pesquisa vem sendo atacados e tenta-se tirar muitos 

avanços conquistados neste país; Mário Scheffer e Ligia Bahia já mostraram em pesquisa, que o 

lobby desta discussão vem sendo financiado muito fortemente pela indústria farmacêutica e planos 

privados de saúde, portanto os interesses por trás do lobby que muda as decisões sobre o PL criam 

uma pressão negativa sobre os direitos do sujeito de pesquisa; precisamos AUMENTAR a 

MOBILIZAÇÃO sobre as novas atualizações que ocorreram ao PL nos últimos tempos – precisamos 

de informes (escritos) mais claros sobre as mudanças, pontos favoráveis (avanços) e negativos 

(desafios atuais) que colocam em risco o sistema; deveríamos promover “Jornadas de debates 

sobre a proteção do sujeito de pesquisa no Brasil frente ao PL 200”;  

Esta será uma SESSÃO HISTÓRICA conseguindo a aprovação desta Resolução do CNS sobre a 
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ética em Pesquisa no país;  

Manifestação Moysés –  
- tratei sobre a importância da participação dos usuários nos CEP’s, pela experiência prática de 

representação junto ao CEP-MCO/UFBA (2008/2013); discorri sobre a dificuldade de mobilizar e 

agregar representações dos movimentos sociais de usuários, e seus ativistas/militantes, por conta 

do trabalho voluntário e que demanda um aprendizado técnico (sobre ética) muito árduo, o que não 

parece motivante externamente; precisamos melhorar e insistir na participação dos Usuários e seu 

papel; 

- citei o interesse e envolvimento do Movimento Aids – ANAIDS (a exemplo da ABIA – GTPI) e 

nossas posições a cerca dos direitos dos sujeitos de pesquisa e sobre propriedade intelectual, 

principalmente no campo do HIV/Aids/HV, onde temos eventos sendo realizados sobre o tema da 

propriedade intelectual; onde nem sempre os interesses dos usuários de pesquisa eram respeitados 

e nem os benefícios das pesquisas chegam como é do interesse do movimento social para os 

usuários do SUS;  

- manifestei apoio a que a CONEP seja defendida como instância do Controle Social como ambiente 

tripartite de diálogo da sociedade sobre o campo da pesquisa com seres humanos no país, e não 

meramente um órgão ligado ao executivo (ANVISA/MS), meramente cartorial e burocrático que 

poderia sofrer pressões negativas de setores privados de mercado;  

 

 
17h às 18h30 

ITEM 06 – INFORMES E INDICAÇÕES 

Coordenação: Cleoneide Paulo Oliveira Pinheiro - Conselheira Nacional de Saúde / Edmundo 

Dzuawi Omoré – Conselheiro Nacional de Saúde 

 

Conforme documentos no documento da PASTA fornecida para esta reunião; 

INFORMES: 
1 – Informe sobre o XXXII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS, 
que ocorrerá entre os dias 01 a 04 de junho de 2016, em Fortaleza/CE; Atenção para o 
encerramento das inscrições em 13 de maio de 2016; 
2 – Informe sobre o trabalho do Tribunal de Contas da União, em cooperação com o Instituto Rui 
Barbosa e 26 Tribunais de Contas do Brasil, com o objetivo de obter e sistematizar informações 
sobre governança e gestão em saúde nas organizações da administração pública estadual e 
municipal; 
3 – Informe sobre Saúde Mental; Apresentação: Presidente do CNS Ronald Ferreira dos Santos; 
aprovada atividade em 17 e 18/05, conforme discutido no Fórum de usuários em 05/04/2016 
(Carmen defendeu); 
4 – Informe sobre Dia Mundial da Saúde em Belo Horizonte/MG; Apresentação: Conselheiro Eni 
Carajá;  
 
INDICAÇÕES: 
1 – O Ministério da Saúde solicita a indicação de um representante para participar do Comitê 
Consultivo da Estratégia Nutrição para o Crescimento do Brasil; 
Indicação: Usuários – Paula Johns / ; 
 
2 – O Ministério da Saúde, em atenção à Portaria Nª 479, de 23 de março de 2016, solicita a 
indicação de dois representantes (Titular e Suplente) para participar da Câmara Técnica de 
assessoramento e apoio as ações da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do 
SUS; 
Indicação: Usuários – proposto: Adriano Félix (Associação Brasileira Superando Lupus) retirou nome 
06/04 – Titular; e Eny Carajá (MORHAN) retirou nome 06/04 / Márcia Patricia (ABRASO) - Suplente; 
 
3 – O Ministério da Saúde, em atenção à Portaria Nª 480, de 23 de março de 2016, solicita a 
indicação de dois representantes (Titular e Suplente) para participar do Grupo de Trabalho para a 
qualificação da Concessão de Cadeiras de Rodas no âmbito do SUS; 
Indicação: Titular: Gilson; Suplente: Lauriluce; 
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4 – O Ministério da Saúde, em atenção à Portaria 227, de 19 de fevereiro de 2016, que redefine o 
Comitê Gestor da Política Nacional de Promoção à Saúde – CGPNPS, solicita a indicação de dois 
representantes (Titular e Suplente) para sua composição; 
Indicação:  
 
5 – VIII ENCONTRO ESTADUAL DA ARTICULAÇÃO NACIONAL DA EDUCAÇÃO POPULAR E 
SAÚDE - ANEPS/SERGIPE e V ENCONTRO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS, 
COMPLEMENTARES EM POPULARES DE SAÚDE; Atenção: Solicita a indicação do Conselheiro; 
Data: 29 de abril a 01 de maio de 2016; Local: Aracaju/SE; Indicação: Vanilson +  
 
6 - CONFERÊNCIA NACIONAL LGBT –  
Data: 24 a 26/04; Local: Brasília/DF; Vagas: possibilidade da participação de 03 membros – 
Carmen, Moysés e Gilson; 

 
18h30min  

LANCHE 
 

DIA: 07 DE ABRIL DE 2016 – INÍCIO: 9H – TÉRMINO: 12H 

 
 

ITEM 08 – COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES DO CNS 
Coordenação: Mesa Diretora 

Fiz menção a algumas comissões – positivo união com Hanseníase e mencionei que a Ciadaids já 

possuía a Tuberculose agregada a algum tempo; sugeri um calendário mínimo para todas as 

comissões com equilíbrio e balanceamento; efetividade deve ser discutida – comissões que com 1 

só reunião produziram, não tiveram seus resultados trazidos ao Pleno das reuniões pela Mesa 

Diretora (Ex. CIEPCS e atualização do Plano Nacional de EPCS); devemos buscar otimizar a 

participação com vistas a efetividade – produtividade e pertinência em cada espaço; - Apoio – 

Adriano (Reumatismo); 

Wanderley – lembrou que havia uma posição simplista, de negar reuniões a Comissões, por 

justificativas de financiamento, prejudicando sua efetividade; 

André – unir bandeira e forças, avaliação positiva de diferenciar os espaços inovando com a união 

de algumas questões, antes segregadas; 

Pensar no Dimensionamento – Efetividade – Transversalidades agregadoras – repensar 

fragmentações que fragilizam – pensar em Integralidade e Transversalidade unindo segmentos e 

discussões ainda parece uma estratégia  – seria adequado, estrategicamente, buscar não criar 

atitudes corporativistas ou isolacionistas, apenas pela defesa de pautas especificas, quando o 

momento politico exige mais união e solidariedade dos movimentos, por causas mais amplas e 

agregadoras.  

Para ANAIDS – ATIVISTAS que se propõe a participar de Comissões precisam sinalizar (por e-mail) 

,antes do momento de INDICAÇÃO de nomes à mesa Diretora, sobre emitir um “Compromisso 

Público” com o movimento Aids no cumprimento das agendas destas comissões que ocuparemos; 

O pleno do CNS está exigindo PENSAR e discutir melhor a proposta trazida pelo GT, ampliada 

pelas sugestões colhidas nesta data; SOLICITEI como encaminhamento que o conjunto destas 

propostas + sugestões seja encaminhado aos Fóruns do CNS - Usuários / Trabalhadores da Saúde 

/ Gestores-Prestadores para irem discutindo e afinando posicionamentos, de forma a finalizar o 

processo na próxima reunião; não haveria um momento especifico (seminário / workshop) para isto; 

foi acatado meu encaminhamento; 

COFIN – CIEPCS – CIRH – CONEP - precisam de novas indicações; mas indicar agora criaria duplo 

processo; 

Esclarecimento – cada ENTIDADE pode se inscrever para participar de ate 09 Comissões 

(indicação de outros Representantes / Assessores da entidade), e o Representante da entidade no 

CNS (Conselheiro /a) pode ocupar 02 Comissões, inclusive podendo Coordenar alguma comissão 
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de acordo com a pauta; 

- Aqui cabe uma avaliação da ANAIDS e das entidades de Diabetes (suplentes da ANAIDS), sobre 

suas INDICACOES – quando o processo de organização e definição das Comissões finalizar, 

provavelmente em Maio/2016; após a definição de como ficarão as comissões, as entidades devem 

apresentar formalmente suas indicações as comissões; 

 

 

 
 

 
 
12h  

ITEM 09 – DIA MUNDIAL DA SAÚDE – ABRAÇO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE 
Coordenação: Mesa Diretora 
Ronald Ferreira dos Santos – Presidente do Conselho Nacional de Saúde 
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Marcelo Castro – Ministro da Saúde – registrado que o Ministro da Saúde não se fez presente na 
reunião; 
Mobilização – ato publico; abraço simbólico ao Prédio do Ministério da Saúde, por membros do CNS 

e do próprio MS; 

 

 
 

 
 
 

 

DIA: 07 DE ABRIL DE 2016 – INÍCIO: 14 HS – TÉRMINO: 18 HS 

 08 DE ABRIL DE 2016 – INÍCIO: 09 HS – TÉRMINO: 17 HS                  

 

2ª OFICINA DE PLANEJAMENTO DO CNS – 
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– Grupo 04 (Eixos 13 + 14/15/16) – Coordenação Conselheira Cleuza – Relatores: Cleo e Jorge – 
Apresentação: Moyses; 
- Definições sobre a MISSAO do Conselho Nacional de Saúde para o Triênio 2016/2018; 
- Definição das Propostas ao Planejamento estratégico do CNS, através da finalização dos GT’s 
sobre a analise dos Eixos da XV Conferencia Nacional de Saude; 
 
Mesa Diretora ficou no compromisso de enviar par o conjunto de Conselheiros o produto do 
Planejamento, de modo a socializarmos com nossas bases representativas. 
__________________________________________________________________________  

 
Observações – 
- No mês de Maio esta estabelecida a participação de Luis Medeiros (1º Suplente) na Reunião 
Ordinária do CNS, por conta do rodizio de participação; qualquer INFORME ou pronunciamento em 
nome da ANAIDS devera ser enviado por mim, após consulta a nosso movimento, e encaminhado a 
Luis Medeiros em Maio, no dia da reunião; 
- Deveremos verificar a mudança na agenda de Junho, onde o 2º Suplente Sergio Metzger, deveria 
participar, pois ainda estará cumprindo o tratamento de Quimio e Radioterapia; devo propor algum 
mês do 2º Semestre para fazer a substituição comigo; 
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__________________________________________________________________________  

 
Moyses L. Toniolo de Souza – Conselheiro Nacional de Saúde – Titular Usuário / Patologias / 
ANAIDS 
 
 
Brasilia,08/04/2016. 


