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Conteúdo estratégico: 
pouco conteúdo para 
muitas questões!

Legislação do SUS

Lei 8.080

Constituição Federal

Lei 8.142



Legislação do SUS

Legislação para médicos

Diferença entre atuação “privada” e 
atuação “pública”

Leis do Sistema Único de Saúde

1988 – Constituição Federal

Lei 8.080 de 1990

Lei 8.142 de 1990



Constituição de 1988

Art. 196. A saúde é 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
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Art. 196. A saúde é 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

Constituição de 1988

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma 
rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema 
único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - Descentralização, com direção única em cada esfera de 
governo

II - Atendimento integral, com prioridade para as atividades 
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais

III - Participação da comunidade
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REGIONALIZAÇÃO E 
HIERARQUIZAÇÃO

DESCENTRALIZAÇÃO

PARTICIPAÇÃO DA 
COMUNIDADE

ÉTICOS ORGANIZACIONAIS
Universalidade Descentralização dos 

Serviços
Integralidade Regionalização e 

Hierarquização
Equidade Participação social 

(conselhos de saúde)

Princípios do SUS

Regulado pela lei 8.142

Observação 1: participação social 
e descentralização



Observação 2: hierarquização
Nível de atenção Local

Primária Ambulatorial nas 
unidades básicas de 

saúde (85%) 
Secundária Ambulatorial 

especializado
Terciária Internação, incluindo 

pré e pós-operatório

O atendimento é integral em todos 
os níveis!

Constituição de 1988

Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa 
privada

1º - As instituições privadas poderão participar 
de forma complementar do sistema único de 
saúde, segundo diretrizes deste, mediante 
contrato de direito público ou convênio, tendo 
preferência as entidades filantrópicas e as sem 
fins lucrativos

2º É vedada a destinação de recursos públicos 
para auxílios ou subvenções às instituições 
privadas com fins lucrativos
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Constituição de 1988

Art. 200. 

Ao sistema único de saúde compete, além de 
outras atribuições, nos termos da lei:

I - VIII

Constituição de 1988

Art. 200. 

Ao sistema único de saúde compete, além de 
outras atribuições, nos termos da lei:

I - VIII

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), as doenças cardiovasculares são 
a principal causa de mortalidade em homens 
adultos. Com base nessa informação e na 
constatação de que a demanda diurna na Unidade 
Básica de Saúde em que atua é predominantemente 
feminina, uma médica propõe fazer atendimento 
em horário estendido para a “saúde do homem”.
Considerando os referenciais do Sistema Único de 
Saúde, a ação proposta pela médica exemplifica o 
Princípio da:
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Equidade

Universalidade

Igualidade

Integralidade

A territorialização é um dos pressupostos do 
trabalho no âmbito das equipes de atenção 
primária à saúde, englobando a demarcação de 
limites das áreas de atuação dos serviços, de 
reconhecimento do ambiente, da população e da 
dinâmica social existente nessas áreas. Em 
relação ao processo de territorialização, como 
etapa do planejamento local de saúde, considera-
se como território:
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O espaço físico da unidade de saúde

A área delimitada pela homogeneidade 
socioeconômica e ambiental

O espaço de vida de uma microunidade social e 
cultural

O espaço de administração municipal dos 
serviços locais de saúde

A

B

C

D

O espaço físico da unidade de saúde

A área delimitada pela homogeneidade 
socioeconômica e ambiental

O espaço de vida de uma microunidade social e 
cultural

O espaço de administração municipal dos 
serviços locais de saúde

A

B

C

D

A territorialização é um dos pressupostos do 
trabalho no âmbito das equipes de atenção 
primária à saúde, englobando a demarcação de 
limites das áreas de atuação dos serviços, de 
reconhecimento do ambiente, da população e 
da dinâmica social existente nessas áreas. Em 
relação ao processo de territorialização, como 
etapa do planejamento local de saúde, 
considera-se como território:

ANASEM 2016



A

B

C

D

A descentralização, com direção única em cada 
esfera do governo e participação ativa da 
comunidade

O atendimento integral, com prioridade para as
atividades preventivas em detrimento dos demais
serviços assistenciais

O atendimento às doenças mais prevalentes nas
unidades periféricas, com caráter preventivo e de
rastreamento

A centralização do atendimento em unidades
periféricas, com ampla participação dos líderes da
comunidade
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comunidade
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Lei 8.080 e 8.142

Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento 

dos serviços correspondentes e dá outras providências. 

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR:

Art. 1 Esta lei regula, em todo o território nacional, as 
ações e serviços de saúde, executados isolada ou 

conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por 
pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou 

privado.

Lei 8.080

TÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
TÍTULO II – DO SUS

Cap. I – Objetivos e atribuições
Cap. II – Dos princípios e diretrizes

Cap. III – Da organização, direção e gestão
Cap. IV – Da competência e atribuições

TÍTULO III – DOS SERVIÇOS PRIVADOS
TÍTULO IV – DOS RECURSOS HUMANOS

TÍTULO V – DO FINANCIAMENTO
Cap. I – Dos recursos

Cap. II – Da gestão financeira
Cap. III – Do planejamento e orçamento

Cap. IV – Das Disposições finais e transitórias

Lei 8.080



Art. 3: O que engloba saúde
Alimentação

Moradia
Saneamento básico

Meio ambiente
Trabalho

Renda
Educação 

Transporte 
Lazer

Acesso aos bens e serviços 
essenciais

TÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
TÍTULO II – DO SUS

Cap. I – Objetivos e atribuições
Cap. II – Dos princípios e diretrizes

Cap. III – Da organização, direção e gestão
Cap. IV – Da competência e atribuições

TÍTULO III – DOS SERVIÇOS PRIVADOS
TÍTULO IV – DOS RECURSOS HUMANOS

TÍTULO V – DO FINANCIAMENTO
Cap. I – Dos recursos

Cap. II – Da gestão financeira
Cap. III – Do planejamento e orçamento

Cap. IV – Das Disposições finais e transitórias

Lei 8.080

Art. 6: Estão incluídas ainda no campo de 
atuação do SUS:

I - a execução de áreas:

a) de vigilância sanitária

b) de vigilância epidemiológica

c) de saúde do trabalhador

d) de assistência terapêutica integral, 
inclusive farmacêutica



Art. 6: Estão incluídas ainda no 
campo de atuação do SUS

Área Definição
Vigilância Sanitária

(ANVISA)
Problemas decorrentes do 

meio ambiente, da 
produção e circulação de 
bens e da prestação de 
serviços de interesse da 

saúde
Vigilância Epidemiológica Conhecimento, detecção ou 

a prevenção de mudança 
nos fatores determinantes e 

condicionantes de saúde, 
para recomendar medidas 
de prevenção e controle

TÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
TÍTULO II – DO SUS

Cap. I – Objetivos e atribuições
Cap. II – Dos princípios e diretrizes

Cap. III – Da organização, direção e gestão
Cap. IV – Da competência e atribuições

TÍTULO III – DOS SERVIÇOS PRIVADOS
TÍTULO IV – DOS RECURSOS HUMANOS

TÍTULO V – DO FINANCIAMENTO
Cap. I – Dos recursos

Cap. II – Da gestão financeira
Cap. III – Do planejamento e orçamento

Cap. IV – Das Disposições finais e transitórias

Lei 8.080

Art. 9: Direção do SUS
Direção Função

Nacional Ministério da saúde

Estadual Secretaria de Saúde 
Estadual

Municipal Secretaria de Saúde 
Municipal



TÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
TÍTULO II – DO SUS

Cap. I – Objetivos e atribuições
Cap. II – Dos princípios e diretrizes

Cap. III – Da organização, direção e gestão
Cap. IV – Da competência e atribuições

TÍTULO III – DOS SERVIÇOS PRIVADOS
TÍTULO IV – DOS RECURSOS HUMANOS

TÍTULO V – DO FINANCIAMENTO
Cap. I – Dos recursos

Cap. II – Da gestão financeira
Cap. III – Do planejamento e orçamento

Cap. IV – Das Disposições finais e transitórias

Lei 8.080

Art. 16: À direção nacional do SUS compete

Art. 17: À direção estadual do SUS compete

Art. 18: À direção municipal do SUS compete

Direção Função
Nacional Definir e formular normas 

(Filosofar)
Estadual Coordenar e controlar

(Gerir)
Municipal Executar os serviços

(Fazer)

Nacional: executar vigilância de portos, aeroportos e 
fronteiras

Art. 16: À direção nacional do SUS compete

Art. 17: À direção estadual do SUS compete

Art. 18: À direção municipal do SUS compete



TÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
TÍTULO II – DO SUS

Cap. I – Objetivos e atribuições
Cap. II – Dos princípios e diretrizes

Cap. III – Da organização, direção e gestão
Cap. IV – Da competência e atribuições

TÍTULO III – DOS SERVIÇOS PRIVADOS
TÍTULO IV – DOS RECURSOS HUMANOS

TÍTULO V – DO FINANCIAMENTO
Cap. I – Dos recursos

Cap. II – Da gestão financeira
Cap. III – Do planejamento e orçamento

Cap. IV – Das Disposições finais e transitórias

Lei 8.080

Art. 24: Quando as suas disponibilidades 
forem insuficientes para garantir a cobertura 

assistencial à população de uma determinada 
área, o SUS poderá recorrer aos serviços 

ofertados pela iniciativa privada 

Parágrafo Único. A participação complementar
dos serviços privados será formalizada 

mediante contrato ou convênio, observadas, a 
respeito, as normas de direito público

TÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
TÍTULO II – DO SUS

Cap. I – Objetivos e atribuições
Cap. II – Dos princípios e diretrizes

Cap. III – Da organização, direção e gestão
Cap. IV – Da competência e atribuições

TÍTULO III – DOS SERVIÇOS PRIVADOS
TÍTULO IV – DOS RECURSOS HUMANOS

TÍTULO V – DO FINANCIAMENTO
Cap. I – Dos recursos

Cap. II – Da gestão financeira
Cap. III – Do planejamento e orçamento

Cap. IV – Das Disposições finais e transitórias

Lei 8.080



Art. 31: O orçamento da seguridade social destinará ao SUS 
os recursos necessários a realização de suas finalidades

Seguridade Social não significa 
necessariamente INSS

1.Desconto compulsório sobre a 
folha de salário das empresas

2.Contribuição sobre o 
faturamento (COFINS)

3.Contribuição sobre o Lucro 
Líquido (CSLL)

O Presidente de uma Câmara Municipal 
pretende montar uma equipe de trabalho para 
organizar os serviços públicos de saúde do seu 
município. A equipe, coordenada por um 
vereador médico, deverá focalizar desde o 
levantamento dos problemas existentes até a 
gestão, o monitoramento e a avaliação dos 
serviços prestados à população.

ANASEM 2016

No entanto, de acordo com a Lei no 8.080/1990, 
a direção do Sistema Único de Saúde é única, 
sendo exercida em cada esfera de governo pelo 
responsável previsto nesta Lei.
Para dar continuidade ao seu plano, o referido 
Presidente da Câmara Municipal deverá 
apresentar sua ideia e oferecer a equipe para o:
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A

B

C

D

Presidente da Câmara Estadual dos Deputados, por
compatibilidade de atribuições

Governador do estado onde se localiza seu 
município

Secretário de Saúde do seu município, por uma
questão de pertinência

Secretário de Saúde do estado ao qual 
pertence o seu município

A

B

C

D

Presidente da Câmara Estadual dos Deputados, por
compatibilidade de atribuições

Governador do estado onde se localiza seu 
município

Secretário de Saúde do seu município, por uma
questão de pertinência

Secretário de Saúde do estado ao qual 
pertence o seu município

Dispõe sobre a participação da comunidade na 
gestão do SUS e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na 
área da saúde e dá outros providências.
Art. 1: O SUS contará, em cada esfera de governo, 
sem prejuízo das funções do poder legislativo, 
com as seguintes instâncias colegiadas:

I – a Conferência de Saúde

II – o Conselho de Saúde 

Lei 8.142 – 7 artigos



Conselho de Saúde Conferência da saúde
Controle e execução da 

política de saúde
Avaliar situação de saúde e 

propor diretrizes
Permanente e deliberativo Convocado pelo executivo 

ou conselhos
1x/mês 4 em 4 anos

Paritário (50% usuários e 
50% governo, prestadores 
de serviço e profissionais 

da saúde)

Paritário (50% usuários e 
50% governo, prestadores 
de serviço e profissionais 

da saúde)
Decisões homologadas 
pelo chefe do poder de 

cada esfera

Lei 8.142 

Art. 3: Ao recursos [para ações e serviços de saúde] 
serão repassados de forma regular e automática 
para os municípios e estados

Fundo nacional  Fundo de saúde
De acordo com número de 

habitantes

Durante atividade educativa com a participação 
da equipe de uma Unidade de Estratégia de 
Saúde da Família, um grupo de idosos 
apresenta problemas que afetam sua vida 
diária na cidade, como a falta de espaços e de 
equipamentos públicos para atividades físicas e 
de lazer, a má conservação e irregularidade das 
calçadas, e a falta de rampas de acesso a 
praças, bancos e edifícios públicos. 
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Desejosos que tais problemas sejam levados ao 
Conselho Municipal de Saúde, os idosos 
solicitam informações sobre o funcionamento 
dessa instância de controle social do Sistema 
Único de Saúde (SUS).
Nessa situação, a equipe da Unidade de 
Estratégia de Saúde da Família deve informar 
ao grupo que o Conselho Municipal de Saúde, 
no âmbito do SUS, é um órgão:

ANASEM 2016

Temporário, deliberativo, sendo que 25% dos
conselheiros são representantes dos usuários

Permanente, deliberativo, sendo que 50% dos
conselheiros são representantes dos usuários

Temporário, consultivo, sendo que 50% dos
conselheiros são representantes dos usuários

Permanente, consultivo, sendo que 25% dos
conselheiros são representantes dos usuários

A

B

C

D

Temporário, deliberativo, sendo que 25% dos
conselheiros são representantes dos usuários

Permanente, deliberativo, sendo que 50% dos
conselheiros são representantes dos usuários

Temporário, consultivo, sendo que 50% dos
conselheiros são representantes dos usuários

Permanente, consultivo, sendo que 25% dos
conselheiros são representantes dos usuários

A

B

C

D
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