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PRÉ-CONFERÊNCIAS DE SAÚDE: 

- Espaços de democratização da saúde e, consequentemente, de 
fortalecimento do SUS.

- São espaços abertos à ampla participação da sociedade civil 
organizada, dos trabalhadores de saúde e dos gestores/prestadores, 
com o objetivo de avaliar e construir uma política de saúde municipal 
democrática.

- Permitem uma ampla divulgação da conferência, com objetivos eleger 
os delegados, principalmente onde não existem associações formais; 
estimular a participação popular; e levantar problemas de saúde que 
devem ser utilizados na elaboração das diretrizes da política de saúde.



Pré Conferência Municipal de Saúde 

O gestor pode ouvir sua população de forma ampla 
e organizada.
Trata-se de uma grande reunião para discutir a 
saúde das pessoas e o sistema de saúde do bairro e 
STS, onde governo, trabalhadores e usuários farão 
diretrizes para confirmar o certo, modificar o errado 
e construir o novo. Portanto partindo da saúde que 
temos para chegar à saúde que queremos.









As atividades de pré-conferência são os 
espaços e momentos adequados para 
atualização do Mapa da Saúde 
(diagnóstico) Análise da Situação de 
saúde da população, da estrutura das 
Redes de Serviços e de Atenção à Saúde, 
dos processos de trabalho da Secretaria 
Municipal de Saúde e de formulação de 
diretrizes para subsidiar a elaboração do 
Plano Municipal de Saúde, de mobilização 
da comunidade, da escolha dos delegados 
para a Conferência Municipal de Saúde;



“A fila Indiana”

Somos pessoas que possuem qualidades e defeitos...
Em nossa vida, devemos nos imaginar como pessoas que caminham 
em fila indiana, um na frente do outro. Nesse caminho, carregamos 
conosco dois balaios: um que colocamos a nossa frente, onde 
carregamos nossas qualidades que escolhemos deixar visíveis aos 
nossos olhos e outro, que levamos em nossas costas, onde 
depositamos nossos defeitos que preferimos não enxergar. Na 
medida em que caminhamos, olhamos somente nossas qualidades e 
os defeitos dos outros que estão na nossa
frente. É necessário refletirmos sobre nossos sentimentos em 
relação aos outros, afinal temos um cesto de qualidades, mas, 
também possuímos outro com nossos defeitos! 



Quais são os principais problemas de 
saúde percebidos pela população? 

Quais as causas destes problemas? 

O que pode ser feito para resolver ou 
melhorar esta situação?



O Regimento deve 
estabelecer as regras de 
organização, realização e 
funcionamento das 
atividades de pre –
conferência e o 
quantitativo de 
delegados e convidados 
para participar da 
Conferência Municipal 
de Saúde;













Não é Comigo
Esta é uma estória sobre 4 pessoas:

Todo Mundo, Alguém, Qualquer Um, e Ninguém.

Havia um importante trabalho a ser feito e Todo Mundo tinha certeza 
de que Alguém o faria. 
Qualquer Um poderia tê-lo feito, mas Ninguém o fez.
Alguém se zangou porque era um trabalho de Todo Mundo.
Todo Mundo pensou que Qualquer Um poderia fazê-lo, mas Ninguém
imaginou que Todo Mundo deixasse de fazê-lo.
Ao final, Todo Mundo culpou Alguém quando Ninguém fez o que 
Qualquer Um poderia ter feito! 



Quem…
São…
Os… 
Donos… 
Do…
SUS?...





Definir e descrever os princípios e 
diretrizes do sistema de saúde 
brasileiro, o SUS, não é tarefa das 
mais simples, muito menos, breve. 
As dificuldades são varias e de 
diversas ordens.



O Sistema Único de Saúde (SUS), criado pela Lei no 
8.080/1990, também chamada de "Lei Orgânica da 
Saúde", é a tradução prática do princípio 
constitucional da saúde como direito de todos e 
dever do Estado e estabelece, no seu artigo 7º, que 
"as ações e serviços públicos de saúde e os serviços 
privados contratados ou conveniados que integram 
o Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos 
de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da 
Constituição Federal.



O texto constitucional, afirma que o SUS é organizado a 
partir de diretrizes. Já a lei 8.080 de 1990, afirma que o 
SUS ser organizado de acordo com as diretrizes 
dispostas no artigo 198 da constituição e também por 
princÌpios discriminados no texto.

Apesar de aparentemente haver uma referência 
explicita ao texto constitucional, alguns elementos 
apresentados como principios na lei 8.080 são 
exatamente os mesmos que constam como diretrizes do 
texto constitucional. 



Descentralização; Regionalização e 
hierarquização; • Participação da 
comunidade; 
É por intermédio dessas diretrizes, tendo 
em vista o alicerce estrutural dos 
princípios da universalidade, eqüidade e 
integralidade, que o SUS deve se 
organizar.











Enunciado de uma ideia abrangente, que indica caminho, 
sentido ou rumo e estabelece estratégia para o alcance dos 
objetivos do SUS. 

É formulada de forma objetiva, em poucas frases, de modo geral 
em apenas uma ou duas, de modo sintético , e visam delimitar a 
estratégia geral e as prioridades do Plano de Saúde. 

Embora possa conter números e ser fixada no tempo e no 
espaço, isto não é indispensável, pois esse detalhamento cabe 
aos objetivos e metas definidos nos planos de ação. 





Quais são os tipos de diretrizes?

Diretrizes: regionalização, hierarquização, 
cuidado centrado na pessoa, 
territorialização, resolutividade, ordenação 
da rede, população adscrita, 
longitudinalidade do cuidado, participação 
da comunidade.



Dicas para construção das diretrizes

Utilizar verbos no infinitivo.  Ex: Aprimorar, 
Ampliar, Promover, Aperfeiçoar, Fortalecer...

Expressar nas diretrizes ideais abrangentes.

Escrever frases curtas e objetivas, que sejam 
autoexplicativas.



PROPOSTA É…

Ação que deve ser realizada, detalhando algum aspecto 
da diretriz a que se vincula.

As propostas indicarão o que deverá ser feito, orientando 
a execução das ações.

Indica um determinado aspecto de uma diretriz, dando-
lhe um rumo que orientará a ação, podendo ser mais ou 
menos detalhada, aproximando-se de uma meta



PROPOSTA É

O documento sinaliza as ações necessárias 
e o passo a passo para implementação de 
medidas que objetivam, entre outras 
coisas, reduzir filas e ampliar a cobertura 
da Atenção Básica, servindo como guia 
para a gestão pública.



Diretriz X Proposta

Diretriz
APERFEIÇOAR O 
ACESSO E A 
QUALIDADE DA 
ATENÇÃO BÁSICA

Proposta
Elaborar as Linhas de 
Cuidado relacionadas 
à Saúde da Criança, à 
Saúde do Idoso e à 
Saúde Mental. 



Por exemplo:
• Objetivo: efetivar a atenção básica como espaço prioritário de 
organização da Rede de Atenção à Saúde, por meio de 
estratégias de atendimento integral e promovendo a articulação 
intersetorial e com os demais níveis de complexidade da atenção 
à saúde.
• Diretriz: expansão e efetivação da Atenção Básica à Saúde.
• Metas: Para o período de 2023 à 20226
• Ampliar para 90% a cobertura das equipes de Saúde da 
Família.
• Capacitar 100% das novas equipes implantadas e fomentar 
processos de educação permanente em saúde na rede básica.
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