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Quem somos

O Conselho Nacional de Saúde (CNS) é a instân-
cia deliberativa e fiscalizadora do SUS no âmbito 
nacional. É um órgão colegiado, com representa-
ção de diversos setores da sociedade brasileira, en-
tidades nacionais de trabalhadores, prestadores de 
serviço e governo. Com papel relevante para a so-
ciedade brasileira, o CNS foi constituído em 1937, 
mas durante muito tempo seu papel foi consulti-
vo e técnico, e seus componentes eram indicados 
pelas instituições públicas, não tendo participação 
da sociedade. Trabalhava com questões internas do 
Ministério da Saúde, mesmo assim exerceu papel 
importante na saúde pública.

Após a promulgação da Constituição de 1988 
e da Lei Orgânica da Saúde (n.º 8.080/90 e n.º 
8.142/90), a saúde ganhou rumos diferentes, pas-
sando o Conselho Nacional de Saúde a ter poder 
decisivo e deliberativo. 

O processo histórico por que passou o Conselho 
e o fortalecimento do controle social no País con-
solidaram-se como peças importantes do planeja-
mento estratégico e na implementação de políticas 
de saúde no Brasil. 

Lei Federal n.º 8.142/90, em seu § 2.°, define: 
“O Conselho de Saúde, em caráter permanente e 
deliberativo, órgão colegiado composto por repre-
sentantes do governo, prestadores de serviço, pro-
fissionais de saúde e usuários, atua na formulação 
de estratégias e no controle da execução da políti-
ca de saúde na instância correspondente, inclusive 
nos aspectos econômicos e financeiros, cujas deci-
sões serão homologadas pelo chefe do poder legal-
mente constituído em cada esfera do governo”.
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Who we are!

The National Council of Health (CNS) is a deli-
berative and survailance instance of the Brazilian 
Single Health System in the national scope. It is a 
collegiate organ with several sectors of the Bra-
zilian society, national labor entities, services and 
government. With a with a relevant role for the 
Brazilian society, the National Council of Health 
was established in 1937, but for a long time its role 
was consultive and technical and its members were 
appointed by public institutions, with no participa-
tion of society. It worked with internal issues of the 
Ministry of Health, even so it has had an important 
role in Public Health.

After the approval of the 1988 Constitution and 
of the Health Organic Law (8.080/90 and 8.142/90 
respectively), health took other direction, going 
through the National Council of Health having 
decision and technical power

 

The historic process the Council went through and 
the strengthening of social control in the country 
solidified as an important part of strategic planning 
and in the implementation of health policies in 
Brasil.

Federal Law 8.142/90 in its 2nd article defines: 
The National Council, in deliberative and permanent 
character, colegiated organ composed b yrepresenta-
tives from government,services, health professional 
and users acts in the formulation of strategies in the 
control of execussion of health policies in the cor-
responding economic and financial instances, deci-
sions which will be approved by the chief of state 
legally constituted in each level of government.
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Reuniões do CNS

As reuniões do Conselho Nacional de Saúde 
acontecem mensalmente, na primeira quinzena do 
mês, e, extraordinariamente, quando existe a ne-
cessidade de discutir temas urgentes.

National Health Council meetings

The meetings of the National Health Council occur 
monthly in the 1st 15 days of the month and extra-
ordinarily when urgent themes are to be discussed.

O controle social no SUS

A Carta de Ottawa, resultado da Conferên-
cia Internacional sobre Promoção à Saúde (Ca-
nadá, 1986), ressalta que “a promoção da saúde 
começa com a participação efetiva da comuni-
dade na eleição de prioridade, na tomada de de-
cisões e na elaboração e no desenvolvimento de 
estratégias para alcançar melhor nível de saúde”.

No Brasil, a conquista da saúde como “direito 
de todos e dever do Estado” está assegurada na 
Constituição Federal de 1988. Esse processo foi 
uma luta iniciada pela sociedade civil organizada e 
consagrada com a promulgação na Carta Magna. 

O SUS, pautado pelos princípios norteadores da 
universalização, descentralização, comando único 
em cada esfera de governo, regionalização, hierar-
quização, integralidade da atenção, participação 
popular e eqüidade, representa importante con-
quista e possibilita o resgate da cidadania para os 
brasileiros.

O controle social, entendido como acompanha-
mento, fiscalização e controle das políticas públi-
cas no Sistema Único de Saúde (SUS), tem sido 
fundamental na construção e no fortalecimento 
deste sistema universal, pois a participação popu-
lar, garantida na Constituição de 1988 e incorpo-
rada pelo SUS (após a Lei Orgânica da Saúde n.º 
8.080/90 e n.º 8.142/90), possibilitou a construção 
de um novo cenário na saúde. 
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Os Conselhos de Saúde e as Conferências de Saú-
de, instâncias que  viabilizam a participação dos ci-
dadãos nas decisões das políticas de saúde no Brasil, 
são importantes exemplos de participação popular. 
As conferências (a nacional acontece a cada quatro 
anos, e as estaduais e municipais, de acordo com a 
deliberação do Conselho de Saúde) definem as di-
retrizes gerais das políticas de saúde. Os Conselhos 
de Saúde, hoje constituídos em quase todos os mu-
nicípios e em todos os estados do País, têm “caráter 
permanente e deliberativo” e atuam na formulação 
e no controle da execução das políticas de saúde.  

Nos 20 anos de existência do SUS, a partir da pu-
blicação da Lei Orgânica da Saúde, o controle social 
tem sido responsável pelo processo de construção 
de novas relações na saúde e do fortalecimento do 
SUS. Vale lembrar os aspectos positivos na imple-
mentação dos Conselhos de Saúde e as suas gran-
des lutas travadas na perspectiva de efetivação do 
SUS, a mobilização contra a privatização por meio 
da participação social, o financiamento do SUS na 

conquista da EC 29 e o desafio de fazer cumprir o 
caráter deliberativo dos conselhos, entre outros.

Os cidadãos têm direito de participar, discutir 
e fiscalizar o governo nas três esferas (nacional, 
estadual e municipal) por meio dos Conselhos e 
Conferências de Saúde, espaços conquistados pela 
sociedade civil organizada.

A história construída pelos movimentos sociais 
consolidou-se de forma irreversível na área da 
Saúde e tem uma característica inédita, a partici-
pação popular na deliberação das políticas públicas 
de saúde. 

No Brasil, conselhos, conselheiros, sociedade ci-
vil organizada e alguns governos lutam pelo forta-
lecimento do SUS, por ser a saúde um “direito de 
todos e dever do Estado”. 
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Social Control

The Ottawa Charter for Health Promotion, result 
of the First International Conference on Health 
Promotion (Canada 1986), it punctuates that 
Health promotion begins with the people’s effective 
participation in the process of enabling people to 
prioritize, increase control over decision making, 
and to improve strategies, to reach a better level 
of health.

In Brazil conquering Health as a “right for 
all and a duty of the State” is warranted by the 
1988 Federal Constitution. This process was a 
struggle begun by the organized civil society and 
consacrated by the confirmation of the “CARTA 
MAGNA” (Constitution).

The Brazilian Single Health System (SUS), guided 
by the universalization principles, descentraliza-
tion, single command in each sphere of govern-
ment, regionalization, hierarquization, integrality 
of attention, citizen’s participation and equity re-

presents an important conquest and brings forth 
the possibility of saving citizenship for Brazilians.

Social control understood as follow-up, monito-
ring and control of the policies in the Single Health 
System (SUS) has been fundamental in the cons-
truction and strenghthening of this universal, as 
the popular participation, warranted by the Cons-
titution of 1988 and incorporated by SUS (after the 
Organic Health Law 8.080/90 and 8.142/90), made 
it possible to build a new scenary in health.

The Health Councils and Health Conferences are 
instances that assures the citizens participation in 
the health policy decision making in Brazil, these 
are some important examples of popular participa-
tion: The Conferences (a national one every 4 years 
and the states and municipalities ones according 
with the deliberation of the health councils) define 
the general guidelines of health policies. The Heal-
th Councils today in almost all municipalities and 
all states of the country, have a “permanent  and 
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deliberative character” and act in the formulation 
and control on the execution of health policies.

In the 20 years of existence of SUS (since the 
publication of the Organic Health Law) social 
control has been responsible for the building 
process of new relationships in health and the 
strengthening of SUS. It is important to remember 
the positive aspects in the implementation of the 
health councils and their great strugles fought in 
the perspective of efetivation of the Single Health 
System (SUS), the mobilization against privatization 
through social participation, th e financing of SUS 
by the conquest of the EC 29 and the chalenge of 
making sure that the deliberative character of the 
councils, among others.

The citizens have the right to participate, 
discuss and monitor the govrnment in the 3 
spheres (national, state and municipal) through 
the councils and national health conferences, 
spaces conquered by the organized civil society. 

The history built by the social movements is 
irreversible in the health area and has a special 
characteristic:  the participation of the people in 
the deliberation of public health policies.

In Brazil councils, counselors, the organized 
civil society and some governments fight for the 
strengthening of the SUS, because health is “ 
a right of the people and the duty of the State”.
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Conselho Nacional de Saúde
Presidência do Conselho Nacional de Saúde
Francisco Batista Júnior

Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Saúde 
Rozangela Fernandes Camapum
Verbena Melo - Jornalista

Assessoria de Comunicação do CNS 
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