
 



• O Cebes é um espaço plural e 

suprapartidário cuja missão histórica é a 

defesa da democracia, dos diretos sociais e 

da saúde. O foco da entidade  é desenvolver 

ações voltadas para a ampliação da 

consciência e do pensamento crítico em 

saúde. É um dos protagonista dos 

Movimento de Reforma Sanitária 

Brasileiro. 



1976 

• Criado em 1976, o 

Cebes é uma entidade 

civil, de âmbito 

nacional, que tem como 

eixo principal a luta pela 

democratização da 

saúde e da sociedade.  

 



1977 

• O Cebes realiza sua I 

Assembleia Nacional 

de Delegados, na qual 

estavam representados 

todos os núcleos já 

existentes em 10 

estados e no Distrito 

Federal. 
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1979 

• O Cebes apresentou, no 1º 

Simpósio sobre Política 

Nacional de Saúde na 

Câmara Federal, o 

documento intitulado “A 

questão democrática na 

área da saúde”, 

identificado, a partir de 

então, como uma proposta 

coletiva do Movimento 

pela Reforma Sanitária. 
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1981 

• Ex-ministro da saúde 

José Gomes Temporão 

é o presidente em 

exercício do Cebes. 
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8 ª Conferência Nacional de Saúde 



• Está em curso uma reforma democrática não 
anunciada ou alardeada na área da saúde.  

• A Reforma Sanitária brasileira nasceu na luta 
contra a ditadura, com o tema Saúde e 
Democracia, e estruturou-se nas universidades, no 
movimento sindical, em experiências regionais de 
organização de serviços.(...).  

• O resultado foi garantir na Constituição, por meio 
de emenda popular, que a saúde é um direito do 
cidadão e um dever do Estado." 

• Sergio Arouca, 1998. 



A saúde é direito de todos 

e dever do Estado, 

garantindo mediante 

políticas sociais e 

econômicas que visem à 

redução do risco de 

doença e de outros 

agravos e ao acesso 

universal e igualitário às 

ações e serviços para sua 

promoção, proteção e 

recuperação.” 

artigo 196 



2005 

• Cebes publica edição 

da revista Saúde em 

Debate com o tema 

•  “O futuro do Cebes” e 

uma edição especial 

chamada  

• “A Refundação do 

Cebes”. 
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2006 

• A psicóloga Sonia 

Fleury é a nova 

presidente do Cebes. 

Em sua gestão, há a 

chamada “Refundação 

do Cebes Nacional”. 
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2015 

 

• O Cebes lança a tese 

para a 15a. 

Conferência Nacional 

de Saúde. 
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• Um núcleo do Cebes é um coletivo de 

pessoas que se identificam com os 

princípios da Reforma Sanitária e da 

entidade, optando por aderir aos mesmos e a 

militar pela democratização da saúde dentro 

deles. 

• Cada núcleo é, ainda, um espaço plural de 

encontro do conhecimento científico com a 

análise política que permite transformar o 

saber em propostas estratégicas de 

intervenção na realidade 

• Temos 26 núcleos no Brasil. 
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História  

 

• Na década de 80 não havia um CEBES em Goiás, mas 

articulações em torno do movimento de reforma sanitária e 

da agenda do CEBES Nacional 

•  Lideranças envolvidas 

• Omari (Conselho de Assistência Social), Graciara (Conselho 

de Odontologia) 

•  Olívia Vieira da Silva (APEG-Associação Pré-Sindical dos 

Enfermeiros).  

•  Elias Rassi (Associação dos Sanitaristas), Dr. Armando  

(Associação dos médicos).  
 

 

 

• .  

 



 

 

História do CEBES em Goiás, quem souber 

um ponto, aumenta o conto"!  

  

 
 

• “As pessoas participavam dos 
eventos nacionais e traziam para 
Goiás alguns encaminhamentos, 
não chegando a haver encontros 
periódicos e a organização na 
forma de núcleo.” (Elias Rassi, 
Professor CM UFG) 

 

• “Destacou-se neste período o 
Fórum pela Reforma Sanitária  
que tinha como referências os 
documentos e calendários do 
CEBES Nacional” (Olívia Vieira, 
SMS). 
 
 

 



 

 

História do CEBES em Goiás, quem souber 

um ponto, aumenta o conto"!  

  

 
 

• “De fato quem articulava as 
atividades do CEBES aí eram os 
colegas do IPTSP, Elias, Ivan, 
Renato Maurício e citaria 
também o Mauro Rubens, que foi 
presidente junto com Elias da 
associação dos sanitaristas 
de Goiás na época. Na época nós 
utilizávamos mais o material do 
CEBES como sua revista e os 
boletins. Esta é a memória que 
tenho.” (Márcio Florentino Pereira 
- Professor da UNB e secretário do 
Conselho Nacional de Saúde). 

 
 
 

 



Núcleo CEBES Goiás:  

Resgatando a história... (em construção)) 

• Reuniões organizadas pela Prof. Edsaura  a partir de 2011 

• Representação do CEBES Goiás (Prof. Cristiane Lemos) 

no 2º Simpósio de Política e Saúde do CEBES 7 a 9 de 

julho de 2011 – Brasília 

• Foram estabelecidareuniões mensais (toda última quinta-

feira do mês). 

• Temas das reuniões: Elaboração do estatuto e objetivos, 

divisão de tarefas no grupo e  organização do I Encontro 

do CEBES Goiás e estratégias para ampliação da 

militância política em saúde 



I2012 

 

• Parcerias: ICB, FEF, FM, 

Mestrado Profissional em 

Saúde Coletiva 

• Ação:Conferência e cursos 

com prof. Jairmilson Paim 

• Local: Teatro Curso 

Medicina UFG 

 

 





Resultados 

• O curso teve  417 

inscritos  e  317  

estiveram presentes  

• Paim apresentou um 

quadro sobre a 

Reforma Sanitária 

Brasileira e a  

relevância  de se atuar 

politicamente frente 

aos problemas do 

SUS.    

 

 





 



2013 
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CEBES GOIÁS 

Reunião de Organização  do II 

Encontro do CEBES Goiás 2013 









2013 



2013 



2013 



 

•2014 



Encontro do Setorial de Saúde "Política de 

Saúde Pública/SUS para o Estado de Goiás" 



Cebes e a terceirização na UFG 

 



 

•2015 
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2015 



Ciclo de Debates CEBES Goiás -A conjuntura da 

saúde em Goiás e o desafio de cumprir a Lei 

 

 – 



 



VerSUS Goiás 



2016 



2016 



2016 



2016 

• Seminário Cebes 

Nacional no Rio de 

Janeiro com 

representantes da 

Alames (Associação 

Latino  Americana de 

Medicina Social) 



2016 

TV UFG -Momento Brasil - PEC 55 

e seus impactos na saúde 



2017 



2017 

 



2017 



2017 

Projeto Educação Popular 

em Defesa do SUS - MTST 



  

 CONPEEX- EXTENSÃO E PESQUISA  

 2017 



2017 



2017 

Simpósio Cebes BH 

Diretoria 2018/2019 



2018 



 2018 



2018 



2018 

TV UFG 



2018 



2018 



2018 

Evento PUC – Mesa sobre a Regulação 

do SUS em Goiás 



2019 

Conferências de Saúde 

Anápolis 

Goiás 

Goiânia- 

delegados 



Conselho Estadual de Saúde 

Caio César (2018) Ismael (2018) 
Roger  (2019) 



Conselho Municipal de Saúde 

Cássio (2017/2018) Ananda (2018) 


