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 Na semana em que se celebra o Dia Mundial da Saúde e os 70 anos da 
Organização Mundial da Saúde (OMS), exatamente seis meses antes do 30o 
aniversário de criação do Sistema Único de Saúde (SUS) pela “Constituição 
Cidadã”, Belo Horizonte sedia o ato inaugural do Fórum de Presidentes dos 
Conselhos de Fiscalização Profissional da Área de Saúde de Minas Gerais. 
 Os(as) dirigentes das autarquias fundadoras, cientes da força simbólica das 
duas efemérides, reafirmam sua convergência em torno do conceito cunhado em 
1948 e do direito social assegurado a partir de 1988, entendendo, portanto, que 
saúde é “completo estado de bem-estar físico, mental e social, e não apenas 
ausência de doença ou enfermidade”, bem como “direito de todos e dever do Estado, 
garantido 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”. 
 Presentes ou representados(as) na reunião de criação do fórum, os(as) 
presidentes(as) dos conselhos regionais participantes assumem o compromisso de 
construir, de forma coletiva e democrática, um espaço político de caráter apartidário, 
permanente e aberto, tendo em vista o mais elevado interesse público, os princípios 
norteadores da administração pública e os objetivos institucionais comuns a todas 
as organizações signatárias deste manifesto ou que a ele vierem a aderir. 
 Nesse sentido, adota-se como referência inicial o Fórum dos Conselhos 
Federais da Área de Saúde (FCFAS), em sua composição e seu funcionamento, 
pois a experiência acumulada desde essa articulação em nível nacional não pode 
ser ignorada, e sim tornar-se objeto de crítica respeitosa e construtiva por parte das 
autarquias que fiscalizam o exercício das profissões de saúde em Minas Gerais, na 
condição de órgãos componentes dos respectivos sistemas de controle ético-social. 
 Este fórum pretende manter como causa maior a assistência de qualidade à 
saúde da população, e nasce da união de conselhos mineiros em defesa do ensino 
exclusivamente presencial na graduação de profissionais de saúde, fazendo de seu 
ato de fundação um gesto de repúdio ao recente e vertiginoso crescimento da oferta 
de cursos a distância, incapazes de garantir a formação adequada daqueles(as) que 
planejam ingressar nas categorias destinadas ao cuidado da vida. 
 
 Belo Horizonte, 5 de abril de 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


