
 
 

FORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

 

Categoria de 
Participação 

Forma de 
eleição/indicação 

Quantidade 
Perfil de 
Participação 

Todos/as 
interessados/as 
no debate 

Não se aplica 

Não se aplica De 
acordo com as 
normas estabele 
cidas pela 
organização da 
atividade 

De acordo com as 
normas 
estabelecidas pela 
organização da 
atividade 

Etapa Municipal/Regionais do DF 

Categoria de 
Participação 

Forma de eleição/indicação Quantidade Perfil de Participação 

Aberta a todos 
e todas 

De acordo com os critérios 
estabelecidos pela 
organização da conferência 

Não se 
aplica 

Direito a voz e voto 
em todos os espaços 
da conferência. 

Etapa Estadual/Distrito Federal 

Categoria de 
Participação 

Forma de 
eleição/indicação 

Quantidade 
Perfil de 
Participação 

Delegados/as 
Municipais 

Eleitos/as nas 
Conferências 
Municipais e nas 
Conferências 
Regionais, no caso do 
Distrito Federal. 

Conforme critérios 
estabelecidos pelos 
respectivos 
Conselhos Estaduais 
de Saúde 

Direito a voz e 
voto na Etapa 
Estadual. 

Delegados/as 
Estaduais 

Eleitos/as pelo 
Conselho Estadual de 
Saúde e Conselho de 
Saúde do Distrito 
Federal 

Conforme critérios 
estabelecidos pelos 
respectivos 
Conselhos de Saúde 
Até 10% do número 
total dos/as 
Delegados/as 
eleitos/as nas 
Conferências 
Municipais e das 
Regiões de Saúde do 
Distrito Federal. 

Direito a voz e 
voto na Etapa 
Estadual 

Convidados/as 
Outros 
participantes 

Conforme critérios 
estabelecidos pelos 
respectivos Conselhos 
de Saúde 

Conforme critérios 
estabelecidos pelos 
respectivos 
Conselhos de Saúde 

Conforme 
critérios 
estabelecidos 
pelos respectivos 
Conselhos de 
Saúde 

Etapa Nacional 

Categoria de 
Participação 

Forma de 
eleição/indicação 

Quantidade 
Perfil de 
Participação 



Delegados/as 
Estaduais e do 
Distrito Federal 

Eleitos/as nas etapas 
Estadual e do Distrito 
Federal 
Via ascendente e Via 
horizontal conforme as 
Regras estabelecidas no 
Regimento da 16ª CNS e 
divulgadas no Documento 
Orientador 

Cada estado e o 
Distrito Federal 
possui um número 
específico de vagas 
proporcional à 
quantidade de 
habitantes, 
conforme 
Regimento da 16ª 
CNS - Anexo – 
Distribuição de 
Vagas aa 16ª CNS 

Direito a voz e 
voto em todas 
as atividades 

Delegados/as 
Nacionais 

144 pessoas são os 
Conselheiros/as Nacionais 
(titulares e suplentes) 152 
pessoas serão eleitas pelo 
Conselho Nacional de 
Saúde entre: 
Representantes de 
Gestores e prestadores de 
serviço em saúde 
municipais, estaduais e 
federais; de Entidades de 
trabalhadores de saúde; 
de Entidades e 
movimentos de usuários 

Total de 296 
pessoas que 
equivale a 10% do 
número total das 
Delegados/as 
Estaduais e do 
Distrito Federal 

Direito a voz e 
voto em todas 
as atividades 

Delegados/as 
Indígenas 

100 pessoas serão 
escolhidas na 6ª 
Conferência Nacional de 
Saúde Indígena; e 
100 pessoas serão 
indicadas pelo Movimento 
Indígena 

Total de 200 
pessoas 

Direito a voz e 
voto em todas 
as atividades 

Convidados/as 

A lista será definida pelo 
Conselho Nacional de 
Saúde de acordo com os 
critérios definidos no artigo 
34, incluídos seu incisos e 
parágrafos, do Regimento 
da 16ª CNS 

Total de 1.036 
pessoas que 
equivale a 30% do 
número total de 
delegados/as 

Direito a voz 
nos Grupos 
de Trabalho e 
nas atividades 
não 
deliberativas 

Participante por 
credenciamento 
livre 

Os interessados deverão 
realizar inscrição prévia 
em ficha própria a ser 
divulgada pelo Portal da 
Conferência e a definição 
final da lista será definida 
pela Comissão 
Organizadora Nacional 

Total de 104 
pessoas 

Direito a voz 
nas atividades 
não 
deliberativas 

 


