
                     

NOTA TÉCNICA DE APRESENTAÇÃO DA EQUIPE DE 

RELATORIA DA 10ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE DO ESTADO DA 

BAHIA 
 

 O Conselho Estadual de Saúde do Estado da Bahia se prepara para o maior acontecimento 

de participação social do Estado e para tanto, está organizando a 10ª Conferência Estadual 

de Saúde, que ocorrerá no período 09 a 13 de junho de 2019. Este é um evento democrático 

de extrema importância  para formulação de políticas públicas de saúde, na direção da 

superação de desafios, promovendo o debate do direito à saúde e os interesses do povo para 

o fortalecimento  do Sistema Único de Saúde. 

 A 10ª Conferência terá o seguinte tema: “Democracia e Saúde: Como direito e 

Consolidação e Financiamento do SUS”. Pretende mobilizar gestores, usuários e 

trabalhadores estabelecendo diálogo com a sociedade na luta em defesa da vida e do direito à 

saúde construindo um processo de resistência aos retrocessos. 

Os eixos temáticos do evento serão: Saúde como direito; Consolidação dos princípios do 

Sistema Único de Saúde (SUS) e Financiamento adequado e suficiente para o SUS. A partir 

deles os (as) participantes vão avaliar a situação de saúde, elaborar propostas a partir das 

necessidades de saúde, participar da construção das diretrizes do Plano Plurianual (PPA) e 

dos planos municipal e estadual de Saúde, no contexto dos 30 anos do SUS, ressaltando a 

necessidade do cadastro no SICARF dos Relatórios Finais das Conferências.* 

Portanto, vale destacar a importância das conferências municipais em todo o Estado com atos 

de preparação e construção de propostas a serem apresentadas na 10ª Conferência Estadual 

de Saúde da Bahia e eleição de delegados (as) para dar continuidade à construção na 16ª 

Conferência Nacional de Saúde, de onde sairá o eixo orientador para o Governo Federal 

sobre as demandas do setor. Somos nós, a sociedade, participando democraticamente do 

planejamento da Saúde de nossos cidadãos. 

 
 
__________________________________ 
*SICARF – Sistema de Cadastro dos Relatórios Finais 
http: www1.saude.ba.gov.br/conferes10 
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