
 

 
 

1ª CONFERÊNCIA LIVRE DE SAÚDE DO FÓRUM DOS CONSELHOS 
ATIVIDADES FIM DA SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO – 

1ªCLFCAFS/SP. 
 

Tema Central: 
GARANTIR DIREITOS E DEFENDER O SUS, A VIDA E A DEMOCRACICLA – AMANHÃ VAI SER 

OUTRO DIA – SUS 
 

Modalidade: 
1ª CONFERÊNCIA LIVRE DE SAÚDE DO FCAFS/SP 

Data: 31/01/2023, das 9h às 17h. 
 
OBJETIVO:  
Formular diretrizes que subsidiarão a construção dos Planos de Saúde Municipal, Estadual e 
Nacional para o próximo quadriênio 2024/2027. 
 
MOMENTOS DURANTE A CONFERÊNCIA: 
1º momento: Abertura Oficial e esclarecimento sobre o regimento e regras; 
2º momento: Debates e problematização; 
3º momento: Elaboração de propostas; 
4º momento: Votação das propostas e decisão dos delegados. 
 
EIXO TEMÁTICOS DA 1ª CONFERÊNCIA LIVRE DE SAÚDE DO FCAFS/SP 
I - O Brasil que temos. O Brasil que queremos. 
II - O papel do Controle Social e dos movimentos sociais para salvar vidas. 
III - Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia. 
IV - Amanhã será outro dia para todos. 
 
PARA AUXILIAR O DEBATE DOS EIXOS: 
Os temas abordados abaixo deverão ter como foco a participação dos diversos Profissionais 
da área da Saúde, com propostas que envolvam e contemplem o trabalho destes Profissionais 
dentro das políticas públicas de Saúde nos âmbitos municipal, estadual e federal. 
 
EIXO I – O BRASIL QUE TEMOS 

1) Avaliar a desigualdade e iniquidade presentes no município e Estado 
2) Como as políticas de saúde podem reduzir as desigualdades e iniquidades 
3) Quais políticas públicas de saúde ainda não existem e seu município e Estado 
4) Como concretizar e fortalecer políticas públicas rumo à equidade e integralidade do cuidado 
5) Políticas de vigilância em saúde – promoção da saúde e prevenção de agravos 

 
EIXO II – CONTROLE SOCIAL 

1) Como ampliar a Participação Social para manutenção e construção do SUS 
2) Como expandir a representação da sociedade na Gestão? 
3) Como ampliar o exercício da cidadania no processo de Participação Social do SUS 
4) Como a ética determina a conduta da Participação Social na efetivação do SUS 



 
5) Educação permanente para o controle social para o exercício da função 
6) Aumentar participação social nas discussões sobre orçamento público e políticas públicas 

 
EIXO III – GARANTIR DIREITOS E DEFENDER OS SUS, A VIDA E A DEMOCRACIA 

1) Reorganizar o SUS – evitar sofrimento, salvar vidas e garantir bem-estar 
2) Pactuações regionais – acesso às ações e serviços de saúde 
3) Como proteger os trabalhadores de saúde em seu exercício profissional 
4) Recursos do sus – reduzir déficits crônicos, fragilidades e qualificar relações entre público e 

privado 
5) Acesso às informações de saúde – direito à informação 

 
EIXO IV – AMANHÃ SERÁ OUTRO DIA PARA TODAS AS PESSOAS 

1) Progresso científico e tecnológico – minimizar desigualdades socioeconômicas 
2) Ciência e novas tecnologias – como afetam a qualidade de vida das pessoas 
3) Conhecimento científico e tecnológico – como contribuem para o fortalecimento do SUS e 

ampliar acesso da população aos benefícios 
4) Formação, qualificação e atualização dos profissionais de saúde 
5) Fixação dos profissionais de saúde nos territórios. 

 
 


