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PET -  SAÚDE -  INTERPROF ISS IONAL IDADE



O PET-Saúde Interprofissionalidade
tem a satisfação de apresentar à
comunidade esta cartilha com o
objetivo de informar os pontos da
rede de assistência à saúde e os
fluxos de atendimento em São João
del Rei.

 
Aqui você vai saber mais sobre o PET-
Saúde e o grupo REMA (Redes e
Matriciamento) que elaborou esta
cartilha. Irá conhecer melhor o SUS,
seus princípios e diretrizes, o papel
da atenção básica, a rede de atenção
à saúde e os recursos assistenciais
disponíveis. 

  O SUS só se constrói com a participação de todas e todos
pelo Controle Social e a Participação Popular. Participe

também através do Conselho Municipal de Saúde e
Movimentos Sociais na cidade.

Sempre que tiver
oportunidade, informe outras
pessoas sobre o que aprendeu

e use as informações aqui
fornecidas para buscar ajuda
para si ou para alguém que

precise de atendimento.

APRESENTAÇÃO



O Programa de Educação pelo Trabalho 
para a Saúde (PET- Saúde), instituído pela 
Portaria Interministerial dos Ministérios da Saúde e da
Educação em 2008, incentiva a formação dos
profissionais da saúde e de estudantes de graduação
em ações articuladas entre universidade e serviços de
saúde. O PET-Saúde é um importante dispositivo
voltado para o fortalecimento das ações de integração
escola-serviço-comunidade, por meio de atividades
que envolvem o ensino, a pesquisa, a extensão
universitária e a participação social.

Tem a proposta de reorientar a formação dos
profissionais de saúde, buscando a melhoria das
práticas de saúde para toda população. Sua
equipe é constituída por estudantes e docentes
de cursos de graduação dessa área e de
preceptores das Secretarias de Saúde estaduais
e municipais, que elaboram projetos coletivos
com ações recomendadas pelo Ministério da
Saúde que financia ações de acordo com as
necessidades do SUS. 

O eixo Redes e Matriciamento inserido no PET-Saúde
Interprofissionalidade, teve como objetivo estimular o trabalho
em rede e o apoio matricial na cidade de São Joao del Rei. Para

isso, mapeamos os pontos da rede de assistência à saúde no
município, bem como seus fluxos de atendimento. Tal

mapeamento originou esta cartilha.

O QUE É O PET-SAÚDE?

O EIXO REMA



Universalidade
 

A saúde é um direito de todo
brasileiro, devendo ser

garantido o acesso às ações e
serviços para todas as

pessoas, independente de
sexo, raça, religião, ocupação

ou qualquer outra
característica social ou

pessoal.

Equidade
 

As pessoas estão em situação
de desigualdade, possuindo,

portanto, necessidades
diferentes. Assim, deve-se

tratar de forma distinta cada
população, investindo mais
onde há maior necessidade.

Integralidade
 

As pessoas estão inseridas em
um contexto social e suas
necessidades devem ser

consideradas como um todo.
Para isso, é preciso integrar

um conjunto de ações que vão
desde a prevenção à

assistência curativa, nos
diversos níveis de

complexidade.

Descentralização
 

A responsabilidade pela saúde
é distribuída entre os três

níveis de governo. O município
deve fornecer condições

gerenciais, técnicas,
administrativas e financeiras
para garantir a prestação de

serviços com maior qualidade.
Assim como os cidadãos devem
controlar e fiscalizar tais ações.

Regionalização
 

 A ação de saúde é planejada
de acordo com o território

em que determinados
sujeitos estão localizados,

possibilitando que os
serviços sejam organizados

de acordo com as
necessidades daquela
população específica.

Hierarquização
 

 A organização do serviço
segue uma ordem de

prioridade. Assim, há divisão
em níveis de atenção, por

meio da análise da
complexidade da demanda. É

o que auxilia no acesso aos
recursos necessários à cada
caso e orienta o percurso na

rede.

O Sistema Único de Saúde (SUS) é o sistema responsável pela
garantia de acesso à população brasileira aos serviços de saúde de
forma gratuita e ampla. Para isso, atua na promoção, prevenção,

proteção, tratamento e reabilitação com diversas ações (vigilância
sanitária, banco de sangue, vacinação, remédios, cirurgias, etc).

Este sistema, regulado pela Lei n. 8.080, de 1990, tem ainda como
objetivos identificar e divulgar fatores relacionados ao processo de
saúde, assim como formular políticas públicas que possibilitem o

direito a mesma para todos (as).

CONHECENDO O SUS

O SUS TEM PRINCÍPIOS

Que orientam as ações dos serviços...

 E que organizam os serviços da rede!



DE OLHO AQUI! ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS)

A Rede de Atenção à Saúde (RAS) é
composta por ações e serviços de saúde
organizados em diferentes níveis de atenção
considerando a complexidade e as
tecnologias necessárias para o atendimento.
Tais níveis devem se articular para garantir a
integralidade do cuidado ao usuário. 

Formada pelos serviços
especializados, em nível

hospitalar e ambulatorial. Conta
com equipamentos para exames
mais avançados e procedimentos

de média complexidade. Aqui,
encontram-se as Unidades de
Pronto Atendimento (UPAs) e

especialidades médicas básicas
como: clínica médica, pediatria,
ginecologia/obstetrícia e clínica

cirúrgica. 

Aproximadamente 15% dos
problemas da população

demandam atenção neste nível.

NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE

Os serviços mais próximos para
seu primeiro contato estão aqui. 

Conta com Estratégia de Saúde da
Família (ESF), Agentes

Comunitários de Saúde (ACS),
Unidades Básicas de Saúde (UBS)
e Núcleo Ampliado de Saúde da

Família (NASF). Este primeiro nível
de atenção volta-se para
atividades de promoção,

prevenção, proteção e outros
cuidados às pessoas, grupos e
bairros, que incluem ações de

educação junto a comunidade. 
 

 Aproximadamente 80% dos
problemas de saúde da população

resolvem-se na APS.

A APS é a porta principal de
entrada nos serviços de saúde.
Exerce um conjunto de ações
no âmbito individual e coletivo,
que abrange a promoção e
prevenção de agravos,
diagnósticos, tratamentos,
reabilitação e a manutenção da
saúde. 

Na APS busca-se  garantir melhor qualidade de vida à população, compreendendo saúde como um
conceito que vai além do tratamento de doenças. Preza pela articulação entre os níveis e a facilitação ao
acesso às informações dos pacientes. Seus profissionais se articulam para atuar em espaços públicos da

comunidade, realizando, por exemplo, visitas domiciliares às famílias, as mapeando e as acompanhando. 
 

A pessoa atendida aqui  é reconhecida em seu território, em sua história de vida e cultura.

Estão aqui os hospitais de grande
porte, serviços e especialidades

médicas como: oncologia,
transplantes, neurocirurgia,

diálise, cirurgias diversas,
quimioterapia, radioterapia,

ressonância, entre outros. Este é
um nível de alta especialidade em

que o conjunto de terapias e
procedimentos envolvem alta

tecnologia. 

Tais serviços correspondem
apenas a aproximadamente 5%
da necessidade da população.

Atenção Primária à Saúde 
(APS)

Atenção Secundária Atenção Terciária

A coordenação do cuidado é
desenvolvida por meio de práticas
gerenciais e sanitárias democráticas
e participativas, sob forma de
trabalho em equipe, dirigidas a
populações de territórios bem
delimitados, pelos quais assume a
responsabilidade sanitária,
considerando seus movimentos e
especificidades.



APS

Aqui, a população tem acesso a ações de
promoção, prevenção e tratamento
relacionadas a saúde da mulher, da criança,
dos idosos, saúde mental, planejamento
familiar, prevenção ao câncer, pré-natal e
cuidado de doenças crônicas, como diabetes e
hipertensão. Pode ainda ter acesso à curativos,
inalações, vacinação, coleta de exames
laboratoriais, tratamento odontológico,
medicação básica e encaminhamento para
atendimentos com especialistas.

Composto por profissionais de diferentes
áreas de conhecimento que atuam de
maneira integrada com as ESF. Sua função é
oferecer apoio ao trabalho das equipes;
definir indicadores e metas que avaliem
suas ações; definir agenda de trabalho que
privilegie as atividades educativas e
assistenciais; conduzir ações diretas e
conjuntas no território. 

O ACS é o elo entre a equipe e a
comunidade. Morando no território em que
atua, vivencia o cotidiano das famílias e
comunidade com mais intensidade que os
outros profissionais da equipe. Realiza visitas
domiciliares na área pela qual é responsável,
produzindo dados, a partir dos quais pode-se
identificar os principais problemas de saúde
de sua comunidade, e promover ações
educativas. 

É uma equipe constituída por, no mínimo,
médico, enfermeiro, auxiliar ou técnico de
enfermagem e agentes comunitários de
saúde. Está ligada à UBS local e a formação
dos profissionais é generalista ou em saúde
da família e comunidade. A equipe deve
conhecer a realidade das famílias pelas quais
são responsáveis e identificar os problemas
de saúde mais comuns e situações de risco
aos quais a população está exposta. 

COMO A APS FAZ TUDO ISSO?

Unidades Básicas de Saúde (UBS)

Estratégia de Saúde da
Família (ESF)

Agentes Comunitários de
Saúde (ACS)

Localizadas próximas as
casas das pessoas, a UBS é

a principal porta de
atendimento e de

comunicação com toda a
Rede de Atenção à Saúde.

Próxima à comunidade, a equipe
discute e pensa os direitos de saúde e
suas bases legais e pode incentivar a

formação e participação ativa nas
associações e no Conselho Municipal de

Saúde.

A esses profissionais cabe, ainda, cadastrar
todas as pessoas do território, manter esses 

cadastros sempre
atualizados e

orientar as famílias
quanto à utilização

dos serviços de
saúde disponíveis.

Núcleo Ampliado de Saúde da
Família (NASF)

Conta com
diferentes

profissionais,
definidos pelos

gestores 
municipais a partir

da avaliação das
necessidades

locais.



Dias e horários de funcionamento: 
Segunda à sexta-feira, de 07:00 às 17:00 horas 

ESF Bom Pastor 704 e 705
Endereço: Rua Letícia D’ângelo – S/N - Bom Pastor 
Contato: (32) 3372-7420

ESF Bonfim 702 e 703 
Endereço: Rua Tenente Mário César Lopes, n° 240 - Bonfim  
Contato: (32) 3372-8747

ESF Cohab 
Endereço: Rua Urânio, n° 05 - Cohab
Contato: (32) 3372-6212 

ESF Colônia do Marçal 901 e 902
Endereço: Américo Deodoro Brighenti, n° 205 - Colônia do Marçal
Contato: (32)3373-4699

ESF Guarda-Mor
Endereço: Rua Vereador Vicente Cantelmo, n° 207 – Guarda-Mor
Contato: (32)3371-1973

ESF Matozinhos 706 e 707
Endereço: Rua Dr. Kleber Vasques Filgueiras, s/n - Matozinhos
Contato: (32) 3373-4701

ESF Rio das Mortes
Endereço: Rua Ministro Gabriel Passos, S/N - Rio das Mortes
Contato: (32) 3374-1258

Catálogo dos serviços

ATENÇÃO PRIMÁRIA

Unidades Básicas de Saúde com Estratégia de Saúde da Família

ESF São Geraldo/ESF Bela Vista
Endereço: Rua Carmelo Cardoso, n° 61 - São Geraldo
Contato: (32) 3379-2716



Dias e horários de funcionamento: 
Segunda à sexta-feira, de 07:00 às 17:00 horas 

ESF São Sebastião da Vitória
Endereço: Praça da Matriz, S/N - São Sebastião da Vitória
Contato: (32) 3374-2147

ESF Senhor dos Montes
Endereço: Rua do Cruzeiro, S/N – Senhor dos Montes
Contato:(32) 3373-2543

ESF Tejuco 801
Endereço: Rua José Cândido de Gouveia, S/N - Tejuco
Contato: (32) 3371-1794

ESF Tejuco 802 e 803
Endereço: Rua Ruth Neder Issa, nº 5 - Tejuco
Contato: (32) 3372-3843

Catálogo dos serviços

ATENÇÃO PRIMÁRIA

Unidades Básicas de Saúde com Estratégia de Saúde da Família

Não se esqueça de levar o
cartão do SUS!

 
Em caso de dúvida, ligue
antes para a unidade de

saúde.

Unidades Básicas de Saúde 

UBS Arcângelo
Endereço: Rua Inês Ribeiro, n° 82 - Arcângelo
Horário de funcionamento: segunda à sexta-feira, de 07:00 às 16:00

UBS Caquende
Endereço: Praça Cônego Heitor, S/N - Caquende
Horário de funcionamento: segunda à sexta-feira, de 07:00 às 12:00

UBS Colônia do Giarola
Endereço: Rua Fluminense, n° 02 - Colônia do Giarola
Horário de funcionamento: segunda à sexta-feira, de 07:00 às 17:00
Contato: (32) 3373-2139



UBS Emboabas
Endereço: Praça São Francisco, n° 3120 - Emboabas
Horário de funcionamento: segunda à sexta-feira, de 07:00 às 12:00
Contato: (32) 3357-0030

UBS Fábricas
Endereço: Rua Professor Ribeiro Campos, nº 151 - Fábricas
Horário de funcionamento: segunda à sexta-feira, de 07:00 às 17:00
Contato: (32) 3372-4988

UBS São Gonçalo do Amarante/Caburu
Endereço: Rua Domingos Teodoro Machado, n° 27 – Caburu
Horário de funcionamento: segunda à sexta-feira, de 07:00 às 16:00

Catálogo dos serviços
ATENÇÃO PRIMÁRIA

Unidades Básicas de Saúde 

Não se esqueça de levar o cartão do
SUS!

 
Em caso de dúvida, ligue antes para a

unidade de saúde que possuir
telefone.

ATENÇÃO SECUNDÁRIA

UPA – Unidade de Pronto Atendimento 
Endereço: Rua Marechal Ciro do Espírito Santo, 173 – Caieiras. 
Contato: (32) 3373-4111 
Horário de funcionamento: todos os dias - 24 horas. 
O que o serviço oferece: atendimentos em urgências e emergências; realização de
exames de Raio-X, laboratoriais e eletrocardiograma.

CEAE – Centro Estadual de Atenção Especializada
Endereço:  Av. Leite de Castro, nº1941 - Fábricas 
Contato: (32) 3372 – 3701 - 3372-8206
Horário de funcionamento: segunda à sexta-feira, de 07:00 às 17:00 horas
O que o serviço oferece: atendimento em mastologia, obstetrícia, pediatria, ginecologia
e urologia; acompanhamento por equipe multidisciplinar (composta por assistente
social, psicóloga, enfermeira, nutricionista e fisioterapeuta).

Centro de Órtese e Prótese e Saúde Auditiva
Endereço: Rua Maria Júlia Mufato, n.º 60 – Matozinhos
Contato: (32) 3372-6214
Horário de funcionamento: segunda-feira - 13:00 às 15:30, terça-feira - 08:30 às 11:30 e
13:00 às 15:30, quarta-feira - 13:00 às 15:30 e quinta-feira - 08:30 às 11:30
O que o serviço oferece: órteses, próteses ortopédicas (principalmente prótese
ortopédica femoral, tibial e ante pé), meios auxiliares de locomoção (cadeira de roda:
padrão, de banho e motorizada) e aparelhos auditivos; atendimentos com fisioterapeuta,
assistente social e fonoaudióloga, médico ortopedista solicitado quando necessário.



Centro de Referência em Medicina Antroposófica 
Endereço: Rua Ruth Neder Issa, nº 5 - Tejuco
Contato: (32) 3372-4381
Horário de funcionamento: segunda à sexta-feira, de 07:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00
O que o serviço oferece: consulta médica antroposófica; terapia externa com
argila (argiloterapia); terapia externa trimembrada (escalda pés, massagem,
compressa e deslizamento em órgãos); grupo de bordado; Terapia Comunitária
Integrativa; Reiki; Ambulatório de Cantoterapia; Reorganização Neurofuncional e
Trabalho de extensão (UFSJ) “Psicotrópicos: um clamor pela independência”.

Os serviços marcados com         necessitam de
encaminhamento para realizar o atendimento.

CTA - Centro de Testagem e Aconselhamento
Endereço: Av. Tiradentes, n° 136 - Centro
Contato: (32) 3372-8097
Horário de funcionamento: segunda à sexta-feira, de 07:00 às 17:00
O que o serviço oferece: realiza testagem rápida para HIV, Sífilis, Hepatite B e C,
tratamento para todas as IST’s e aconselhamento realizado por equipe
multiprofissional.

Núcleo de Fisioterapia Municipal
Endereço: Rua Maria Júlia Mufato, n.º 60 - Matozinhos
Contato: (32) 3372-6214
Horário de funcionamento: segunda à sexta-feira, de 7:00 às 16:00
O que o serviço oferece: atendimento fisioterapêutico de reabilitação ortopédica,
respiratória, neurológica e geral.   

Catálogo dos serviços
ATENÇÃO SECUNDÁRIA

Núcleo de Traumatologia e Ortopedia
Endereço: Rua Quintino Bocaiuva nº 232 - Centro
Contato: (32) 3373-4481
Horário de funcionamento: segunda à sexta-feira, de 06:00 às 16:00
O que o serviço oferece: consultas em ortopedia, atendimento de fraturas simples
sem necessidade cirúrgica e realização e colocação de gesso.   

Núcleo Materno-Infantil
Endereço: Largo do Carmo - Centro
Contato: (32) 3373-4431
Horário de funcionamento: segunda à sexta-feira, de 07:00 às 17:00
O que o serviço oferece: exame preventivo do colo uterino, sala de vacina, planejamento
familiar, teste do pezinho, pré-natal, atendimento: pediatria, ginecologia e nutricionista.



Policlínica Central
Endereço: Avenida Tiradentes, n.º 207 - Centro
Contato: (32) 3373-4920
Horário de funcionamento:  segunda à sexta-feira, de 06:00 às 17:00
O que o serviço oferece: consultas especializadas com proctologista, endocrinologista,
dermatologista, otorrinolaringologista, pneumologista, alergista, cardiologista, cirurgião
geral, gastroenterologista e clínico geral; Projeto Suspirar: acompanhamento e
atendimento para pessoas com asma; realização de eletrocardiograma e pequenas
cirurgias.

Projeto Mulher
Endereço: Rua Rossini Bacarini, S/N - Tejuco
Contato: (32) 3373-2760
Horário de funcionamento: segunda à sexta-feira, de 07:00 às 16:00
O que o serviço oferece: exame preventivo do colo uterino, cauterização e biópisia de
colo de útero, retirada de pólipos e atendimento ginecológico.  

SERDI (Serviço Especializado de Reabilitação em Deficiência Intelectual e Múltipla e/ou
TEA – Transtorno do Espectro Autista, destinado à pessoas com deficiência Intelectual e
Múltipla e/ou TEA – Transtorno do Espectro Autista) e PIPA (Programa de Intervenção
Precoce Avançado, destinado à crianças de 0 a 06 anos com riscos ou atraso no
desenvolvimento global) 
Endereço:  Av. Leite de Castro, nº 1380 - Fábricas
Contato: (32) 3371-7227
Horário de funcionamento: segunda à sexta-feira, de 07:00 às 17:30
O que o serviço oferece: atendimento multiprofissional com clínica geral, neurologia,
pediatria, enfermagem, psicologia, fonoaudiologia, psiquiatria, fisioterapia, terapia
ocupacional, assistente social e saúde bucal.

Os serviços marcados com         necessitam de
encaminhamento para realizar o atendimento.

CAPS Del Rei – Centro de Atenção Psicossocial
Endereço: Rua São João, n° 37 - Tejuco
Contato: (32) 3372-5486
Horário de funcionamento: segunda à sexta-feira, de 07:00 às 17:00
O que o serviço oferece: serviços de permanência-dia com atendimento individual, em
grupos ou com familiares; oficinas; rodas de conversa e consultas. 

Catálogo dos serviçosATENÇÃO SECUNDÁRIA

CAPS AD - Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas
Endereço: Rua Maria Campos da Fonseca, n° 15 - Colônia do Marçal
Contato: (32) 3373-4114
Horário de funcionamento: segunda à sexta-feira, de 07:00 às 17:00
O que o serviço oferece: serviços de permanência-dia intensiva, semi-intensiva e não
intensiva; acolhimento individual; oficinas e grupos terapêuticos diversos; consulta
médica com presença de familiar.



Núcleo de Saúde Mental
Endereço: Rua Gonçalves Coelho, nº 82 - Centro
Contato: (32) 3371-4619
Horário de funcionamento: segunda à sexta-feira, de 07:00 às 17:00
O que o serviço oferece: atendimento psiquiátrico, psicológico e neurológico;
Centro de Convivência com oficinas diversas.

Farmácia Básica Municipal
Endereço: Avenida Tomé Portes Del Rei, 127 - Matosinhos 
Contato: (32) 3373-2978
Endereço: Praça Salatiel, 55 - Centro
Contato: (32) 3373-4317
       O serviço oferece acesso à medicação gratuita desde que seja apresentada a
receita médica dentro da validade.

Os serviços marcados com         necessitam de
encaminhamento para realizar o atendimento.

Hospital Nossa Senhora das Mercês
Endereço: Praça Barão de Itambé, n° 31 – Centro
Contato: (32) 3379-2800
Horário de funcionamento: todos os dias – 24 horas
O que o serviço oferece: internações hospitalares, ambulatório de nefrologia,
hemodiálise, atendimentos em ortopedia e referência em atendimento para casos de
violência sexual. 

Catálogo dos serviços
ATENÇÃO SECUNDÁRIA

Serviços de Saúde Mental

ATENÇÃO TERCIÁRIA
As formas de dar entrada nos serviços terciários

são por meio do SAMU (Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência - atende os

casos de urgência e emergência) e
encaminhamento da UPA (pelo SUS Fácil).

Santa Casa de Misericórdia de São João del-Rei
Endereço: Av. Tiradentes, n°389 - Centro
Contato: (35) 3379-2000
Horário de funcionamento:  todos os dias – 24 horas
O que o serviço oferece: internações hospitalares, atendimentos em neurologia,
obstetrícia, pediatria e oncologia.



Ao procurar atendimento, você deve portar documentação!

Qual documento levar? Cartão do SUS e documento de 

identidade com foto.

 
O cartão facilita acessar seus dados e conhecer seu histórico de saúde
mais   rapidamente. Tenha seu cadastro atualizado e seu cartão em
mãos.

Ainda não tem o cartão do SUS? 

Procure a ESF/UBS mais próxima da sua casa, levando documento de
identidade, CPF e comprovante de residência (em caso de recém
nascido, levar também a certidão de nascimento). Se você mora em
área que não tem ESF/UBS, é só procurar a Secretaria Municipal de
Saúde, de 7 às 11 horas de segunda à sexta-feira, para fazer o cadastro.

A Portaria n. 2.979, de 12 de novembro de 2019, estabeleceu novo

financiamento que depende do número de pessoas cadastradas,

portanto seu cadastro é de extrema importância para garantir o

financiamento do SUS na cidade.

Para acompanhar sua saúde
cotidianamente, vá à UBS ou ESF que atende

o bairro em que você mora. Lá você deve
receber cuidado, orientação e, se necessário

será encaminhado a outros serviços.  

Todas as UBS e ESF listadas a seguir realizam
atendimentos por demanda espontânea e

agendamento de consultas, ou seja, você pode
chegar à unidade durante o horário de

funcionamento para procurar atendimento ou
fazer agendamento. Isso é avaliado de acordo

com sua necessidade e disponibilidade dos
serviços na unidade.

ONDE PROCURAR ATENDIMENTO EM SÃO JOÃO
DEL REI?

IMPORTANTE!
 Alguns serviços da atenção secundária somente atendem  

COM ENCAMINHAMENTO da atenção primária!



A partir do Movimento da Reforma Sanitária, de luta pelo direito humano à saúde e da
democracia participativa, entende-se participação social ou controle social como a

participação da população nas ações de políticas públicas de saúde. Esta contribuição vai
desde a proposição até a fiscalização, avaliação, planejamento e monitoramento das

políticas públicas de saúde, acompanhando, inclusive, o modo como o dinheiro público é
usado.

O Sistema Único de Saúde (SUS) é uma conquista da
sociedade brasileira!

 
Resultado da luta coletiva da sociedade civil
organizada e de movimentos sociais, tem a

participação popular como uma de suas diretrizes e
incorpora a definição de saúde como um direito de

todos e dever do Estado, como consta na
Constituição Cidadã de 1988.

O SUS É NOSSO 
E LUTAMOS POR ELE

A participação social ou controle social como uma
das diretrizes do SUS parte do princípio de que a

comunidade, por meio dos Conselhos e das
Conferências de Saúde, colabora de maneira

decisiva para a consolidação e gestão do SUS. Seja
por meio da troca de informações e experiências,

dos diálogos, das proposições e deliberações, a
população tem papel ativo nas decisões

relacionadas à implementação das políticas
públicas de saúde.

A participação popular e o controle social em
saúde são extremamente importantes, pois
asseguram que a população participará do

processo de formulação e controle das políticas
públicas de saúde.

MAS O QUE É O CONTROLE SOCIAL?

8a Conferência Nacional de Saúde,
1986.

1a Conferência Livre de Saúde de São João

del Rei. Campus Dom Bosco, 2019.



O Conselho de Saúde é uma das instâncias de controle social previstas
na Lei 8.142/90, sendo um órgão colegiado, composto por pessoas que

representam diferentes grupos da sociedade, sendo 50% delas
representantes de usuários do SUS. É deliberativo e permanente, ou

seja, toma decisões que devem ser cumpridas pelo poder público e tem
sua existência garantida em qualquer circunstância, respectivamente. 
Somos nós quem elegemos os conselheiros de nossa cidade e também

podemos ser conselheiros. 

COMO PARTICIPAR?

Em São João del-Rei a Lei N° 2.784, de 23
de dezembro de 1991, institui o Conselho

Municipal de Saúde e dá outras
providências. 

 CONSELHOS DE SAÚDE

Conselho Municipal de Saúde de SJDR

Endereço: Praça Carlos Gomes, 01, Centro

Telefone: (32) 3373-4907
Email: cmssjdr@yahoo.com.br

Horário de funcionamento: 
Segunda à sexta-feira, de 07:00 às 13:00 horas



Em São João del-Rei, no ano de 2019, foram realizadas a I Conferência
Livre de Saúde, organizada pelo Fórum Popular de Saúde e apoiada pela

UFSJ, e a 10° Conferência Municipal de Saúde: Democracia e Saúde,
realizada pelo Conselho Municipal de Saúde. Neste ano, aconteceu
também a 16° Conferência Nacional de Saúde (8°+8) com o tema:

Democracia e Saúde que reuniu em Brasília representantes de
movimentos sociais, conselheiros de saúde, usuários, trabalhadores e

gestores do SUS, para traçarem, de forma democrática, diretrizes para as
políticas públicas. Estiveram presentes delegados de São João del-Rei!

Segundo a Lei 8.142/90, a Conferência de Saúde deve
acontecer a cada quatro anos e os municípios podem
realizar pré-conferências nos bairros ou regiões, para

debater as demandas específicas de cada território. Nas
Conferências também são eleitos delegados que têm
direito a voto. Mas lembrem-se: todos os participantes

têm voz!

As Conferências de Saúde são espaços de debate em que diversos
grupos representativos da sociedade se reúnem para avaliar a

situação da saúde e propor diretrizes para a formulação das
políticas públicas. Nelas o povo avalia, orienta e decide os rumos da

saúde em nível federal, estadual e municipal.

ONDE MAIS?

Conferências de Saúde

Não fique de fora, a comunidade deve se organizar
e participar desses importantes espaços!



Seguimos e contamos com você na luta
coletiva e organizada pelo direito à saúde

pública, de qualidade e estatal!

Agradecemos e destacamos a importância de parcerias que
possibilitam trabalhos como esse. A articulação entre Ministério da
Saúde e Ministério da Educação, assim como Universidade-
Serviços e Comunidade a nível local gera frutos fundamentais à
melhoria ao acesso e a qualidade para o SUS.

Agradecemos também a você que chegou até aqui. Sua leitura,
participação e divulgação é fundamental ao nosso trabalho.
Esperamos ter contribuído para seu conhecimento sobre o SUS, a
saúde pública e os serviços locais aos quais você pode recorrer.

VAMOS JUNTAS (OS)?

Semeie essas informações!
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