
Conferência Livre de Saúde dos Estudantes do Paraná

No dia 27 de Julho, às 19 horas, foi convocado pelo departamento de Saúde Coletiva do
Diretório Acadêmico Nilo Cairo a Conferência Livre de Saúde dos Estudantes do Paraná como
etapa preparatória rumo às etapas estaduais e nacionais. O evento iniciou-se com a
apresentação teórica sobre os temas que tangem a saúde e que motivaram a realização da
conferência. Por fim, abriu-se para debate e contribuições dos presentes para formulação de
diretrizes.

Os estudantes do Paraná, representados pela Conferência Livre de Saúde dos
Estudantes do Paraná, aprovaram as seguintes diretrizes para as conferências livres,
democráticas e populares  estaduais e nacionais de saúde:

● Primordialmente, a revogação da emenda constitucional 95 e ampliação do
financiamento para a saúde pública, considerando os atuais 3,5% do PIB investidos em
saúde pública a consolidação da necropolítica que gera mortes diariamente.

● Continuidade da carreira na Atenção Primária em Saúde.
● Fomento de políticas de combate à fome e que visem a soberania e segurança

alimentar.
● Participação efetiva de entidades estudantis em Conselhos de Saúde das diversas

instâncias.
● Combate ao  modelo de gestão via OSs.
● Melhor distribuição e aplicação dos recursos públicos.
● Aumento de pesquisas socialmente referenciadas.
● Revogação da reforma trabalhista e da previdência.
● Promoção da forma de entrada por meio  concurso público nas carreiras de saúde.
● Contra o exame de ordem na  medicina.
● Fim das Comunidades Terapêuticas.
● Fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial.
● Fim da política de guerra às drogas.
● Universalização do acesso à moradia.
● Institucionalização do pleno emprego.
● Legalização do aborto como medida de saúde pública.



● Garantir a integralidade da saúde da mulher.
● Fomento de políticas de educação permanente em violência de gênero.
● Fomento de políticas de educação permanente da saúde integral da mulher.
● Apoio e fortalecimento da política de cotas.
● Desmilitarização da polícia.
● Fomento de grupos de acolhimento universitário para grupos vulnerabilizados.
● Valorização, ampliação  e reajuste de bolsas de permanência.
● Políticas de educação permanente sobre o acolhimento da população LGBTIA+ dentro

dos serviços de saúde.
● Ampliação do conceito de tratamento psicossocial às pessoas com deficiência, não

apenas o conceito biomédico.
● Fortalecimento dos órgãos universitários de apoio aos grupos de pessoas com

deficiência e sua divulgação.
● Contra o corte de verbas na educação, que entre seus diversos efeitos atingem os

hospitais universitários.
● Não discriminação por meio dos documentos diagnósticos das pessoas com deficiência

no processo de cotas para atender a diversidade de realidades.
● Garantir verbas para ações de pesquisa e extensão socialmente referenciadas.
● Estímulo para a prática médica baseada em evidências.
● Reajuste e ampliação das bolsas de pesquisa na graduação, pós-graduação, mestrado

e doutorado.

Por fim, os estudantes reafirmaram o compromisso de defesa do SUS, da vida, da
pesquisa, da ciência, da educação epelanecessidadedetransformaçãodarealidadesocial
que gera o adoecimento. Ainda, os estudantes do Paraná demonstram apoio e se somam às
mobilizações populares em defesa da saúde pública e contra o projeto genocida vigente que
governa o país.
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