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Legislação Específica

LEI Nº 8.080/90

A SAÚDE NO BRASIL

1. No Brasil colônia

 • Vinda dos portugueses;

 • Modelo exploratório sem se preocupar com a saúde;

 • RJ (1789) → havia, apenas, 4 (quatro) médicos;

 • Pajés e Boticários;

1.1. Chegada da Corte Portuguesa (1808) → processo de criação de instituições voltadas 
para a saúde, cujos objetivos eram: 

 • Realizar o controle sanitário dos produtos a serem comercializados e consumidos, e 
dos estabelecimentos comerciais;

 • Combate à propagação de doenças, principalmente as epidêmicas; 

 • Resolução de questões de saneamento;

 • Fiscalização do exercício profissional na área da saúde. 

 • Vigilância Sanitária do Brasil → 28 de janeiro de 1808;

 • Carta Régia → Abertura dos Portos às nações amigas;

 • D. João VI, na Bahia;

 • Controle sanitário dos portos e navios estrangeiros que atracavam;

 • Fisicatura – mor: regulamentação e fiscalização do comércio de alimentos e das 
atividades da arte de curar;

 • Provedoria – mor: inspeção dos portos.

 • Santa Casa de Misericórdia: práticas médicas;

 • 1828: D. Pedro I extingue a Fisicatura.
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 • 1832: Código de Posturas → Normas para cemitérios, águas, controle de medicamentos, 
exercício da medicina em hospitais e farmácias

 • 1849: Endemia de febre amarela, no RJ;

 • 1850: Junta Central de Higiene Pública → fiscalização e regulamentação das atividades 
concernentes à saúde pública (comércio, portos, exercício da medicina e farmácias);

 • 1855: Endemia de Cólera;

 • 1860: Criação da estação de tratamento de esgoto do RJ → 5ª cidade do mundo a 
possuir.

Decreto nº 9.554, de 3 de fevereiro de 1886

Reorganização dos Serviços Sanitários do Império: 

Inspetoria Geral de Higiene => Serviços sanitários terrestres. 

Inspetoria Geral de Saúde dos Portos => Serviços sanitários Marítimos

2. Brasil República Velha

 • 1889: Polícia Sanitária;

 • Organização das administrações sanitárias estaduais;

 • 1897: Diretoria Geral de Saúde Pública → serviços terrestre e marítimos;

 • 1900, RJ: Varíola, febre amarela e peste.

 • Governo Presidente Rodrigo Alves (1902 – 1906):

→ Plano tríplice: reurbanizar, sanear e reformar o Porto do RJ;

→ Oswaldo Cruz nomeado como Diretor Geral de Saúde Pública (RJ);

→ 1904: Reorganização dos serviços de higiene administrativa da União , com ênfase nas 
medidas repressivas de vigilância e polícia sanitárias.

 • Medidas adotadas contra a Peste Bubônica:

a) Determinou a caça aos ratos, cujas pulgas transmitem a doença; 

b) A população recebia uma quantia por cada animal entregue ao governo; 

c) Montou um esquadrão de 50 homens vacinados para percorrer becos espalhando raticida 
e mandando recolher o lixo;

d) Invasão das casas e queima de roupas e colchões. 
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 • Medidas adotadas contra a Febre Amarela:

a) Montou brigadas de mata-mosquitos;

b) Despejou petróleo nos alagados;

c) Promoveu desinfecção de casa por casa;

d) A "invasão de privacidade" foi criticada. 

O extermínio dos mosquitos resultou no fim da febre amarela no Rio de Janeiro, em 1906.

 • Medidas contra a varíola:

a) A vacina antivaríola passou a ser obrigatória;

b) Brigadas de saúde pública podiam entrar nas casas e vacinar à força. 

X

“O Estado não tem o direito de interferir na decisão individual de vacinar-se ou não”.

REVOLTA DA VACINA (10 a 14 de novembro de 1904)

 • Departamento Nacional de Saúde Pública (1920)

→ Criado por Carlos Chagas.

 •  Decreto nº 16.300, de 31 de dezembro de 1923

→ Aprova o regulamento do Departamento Nacional de Saúde Pública.

 • 1928: Reforma Sanitária.

→ Transferência das ações de saúde para os municípios.
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3. Brasil na ERA VARGAS

 • Decreto nº 19.402, de 14 de novembro de 1930

a) Cria uma Secretária de Estado com a denominação de Ministério dos Negócios da Educação 
e Saúde Publica;

b) Mantém a estrutura do Departamento Nacional de Saúde.

 • Lei nº 378, de 13 de Janeiro de 1937

a) O Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública passou a se chamar Ministério da 
Educação e Saúde;

b) “Reforma Capanema” – na educação.

4. Brasil pós Era Vargas e Ditadura Militar

 • Lei nº 1.283, de 18 de dezembro de 1950

→ Regulamentação das normas de fiscalização dos produtos de origem animal

 • Lei nº 1.920, de 25 de julho de 1953

O Ministério da Educação e Saúde passa a ser o MINISTÉRIO DA SAÚDE.

 • Código Nacional de Saúde → Lei nº 2.312/54.

 • Decreto nº 49.974, de 21 de janeiro de 1961. Regulamentou Código Nacional de Saúde

→ Atribuiu competência ao Ministério da Saúde para estabelecer normas gerais sobre defesa e 
proteção da saúde;

→ O Ministério da Saúde passa a ter atuação na regulamentação dos alimentos.

 • 1963: Criação do Grupo Executivo da Indústria Farmacêutica para o controle do setor 
farmacêutico;

 • DECRETO-LEI nº 986 – DE 21 DE OUTUBRO DE 1969: 

Art. 1º A defesa e a proteção da saúde individual ou coletiva, no tocante a alimentos, desde a sua 
obtenção até o seu consumo, serão reguladas, em todo território nacional, pelas disposições deste 
Decreto-Lei. 

 • Lei de Vigilância Sanitária: denúncias sobre a indústria farmacêutica em CPI foram o 
embrião;

 • 1976: Reestruturação do Ministério da Saúde; Criação da Secretaria Nacional de Vigilância 
Sanitária com divisões voltadas para a vigilância de Portos, Aeroportos e Fronteiras 
(DIPAF), Medicamentos (DIMED), Alimentos (DINAL), Saneantes e Domissanitários (DISAD), 
Cosméticos e Produtos de Higiene (DICOP). 

 • Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976: dispõe sobre o registro de medicamentos, 
alimentos, cosméticos e outros produtos;



Legislação Específica – Lei nº 8.080/1990 - Lei Orgânica da Saúde – Profª Tatiana Scaranello

www.acasadoconcurseiro.com.br 7

 • DECRETO-LEI nº 6437 – de 20 de agosto de 1977

→ Configura as infrações à legislação sanitária federal, estabelece as sanções respectivas, e dá 
outras providências.

 • Resolução – CNNPA nº 12, de 1978 (Revogada pela Resolução – RDC nº 272, de 22 de 
setembro de 2005)

→ A Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos aprova as normas técnicas 
especiais relativas hortaliças, frutas e cereais, entre outros produtos e subprodutos.

5. Brasil: NOVA REPÚBLICA

 • 1985: Carta de Goiânia

Encontro em Goiânia de representantes das Vigilância Sanitária dos Estados e do DF. 

→ Discussão de novos rumos para a vigilância sanitária;

→ Reformulação da Política Nacional de vigilância sanitária;

→ Criação de um sistema;

→ Reorganização dos serviços. 

 • 1985: Seminário Nacional de Vigilância Sanitária:

→ A Política Nacional de Vigilância Sanitária terá que levar em conta a conjuntura e a situação 
de cada Estado;

→ O tema vigilância sanitária deverá ser incluído na 8ª Conferencia de Saúde (1986);

→ Caminhar para a descentralização das ações de saúde;

→ Estabelecer um sistema de informações em vigilância sanitária;

→ Promover a ampla revisão da legislação;

→ Disponibilizar órgãos de divulgação para consumidores e população em geral.

 • 1986: VIII Conferência Nacional sobre Saúde:

→ Saúde como direito;

→ Reformulação do Sistema Nacional de Saúde;

→ Financiamento da saúde.

 • 1987: Crise na Saúde:

→ Contaminação das bolsas de sangue;

→ Acidente radioativo em Goiânia;

→ Excesso de conservantes em alimentos.
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 • 1988: Constituição Federal de 1988 

→ Reconhecimento do papel do Estado no contexto da Saúde. 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, 
a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição

 • Lei nº 8.078 de 11 de Setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor 

→ Aplicado à saúde;

→ Responsabilidade do produtor pela qualidade do produto e serviço;

→ Informação ao consumidor;

→ Inversão do ônus da prova;

→ Impede práticas abusivas contra o consumidor. 

 • Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990 – Lei Orgânica da Saúde

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício. 

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas 
econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no 
estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos 
serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.

Dos Objetivos e Atribuições 

Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

I – a execução de ações: 

a) de vigilância sanitária;

b) de vigilância epidemiológica;

c) de saúde do trabalhador;

d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.

Art. 6º § 1º Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir 
ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da 
produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

 • Lei nº 9.677 de 02 de Julho de 1998 

→ Altera dispositivos do código penal para incluir a falsificação, adulteração e alteração de 
substâncias ou produtos de interesse da saúde, na classificação de delitos hediondos 

 • Lei nº 9.782 de 26 de janeiro de 1999
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→ Define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária;

→ Cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA;

→ Define as áreas de atuação da Vigilância Sanitária:

a) Meio Ambiente;

b) Circulação de bens e produtos relacionados a saúde;

c) Produção e serviços de saúde;

d) Vigilância Sanitária do Trabalho. 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

1. Histórico e legislação pertinente

 • Década de 70;

 • Novo ciclo industrial no Brasil, principalmente em SÃO PAULO;

 • Surgimento da Companhia Estadual de Tecnologia e Saneamento Básico – CETESB (SP) e 
Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente – FEEMA (RJ)

 • 1972 – ECO/72 (Estocolmo);

 • 1974 é criada a Divisão de Ecologia Humana e Meio Ambiente, no âmbito do Ministério da 
Saúde;

 • 1977 o Ministério da Saúde passa a monitorar a qualidade da água;

 • Década de 80: Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ);

 • 1987: Relatório Brundtland (desenvolvimento sustentável);

 • 1990: Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento (PNUD), inicia seu trabalho de 
aferir o índice de desenvolvimento humano (IDH) e a expectativa de vida;

 • 1992: ECO RIO/ 92;

 • 1995 é realizada em Washington – EUA, a Conferência Pan-Americana de Saúde e Ambiente 
no Contexto do Desenvolvimento Sustentável (COPASAD)

 • 1997: III Conferência das Nações Unidas sobre Mudança de Clima;

 • Art. 198, CF/88 → Criação do SUS;

 • Decreto nº 3.450, de 10 de maio de 2000 → aprovação do estatuto da FUNASA, atribuindo 
como competência do CENEPI a gestão do Sistema Nacional de Vigilância Ambiental; 
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 • Portaria nº 1469 do Ministério da Saúde: aprova o controle e a vigilância da qualidade da 
água para consumo humano e seu padrão de potabilidade;

 • Portaria nº 922 do Ministério da Saúde: Grupo de Trabalhos para Assuntos Internacionais 
em Saúde e Ambiente;

 • Instrução Normativa FUNASA nº 1 de 21 de setembro, que regulamenta a Portaria nº 
1399 do Ministério da Saúde → cria o Sistema Nacional de Vigilância Ambiental em Saúde 
SINVAS:

“(...) um conjunto de ações e serviços que visam o conhecimento, a detecção ou prevenção 
de qualquer mudanças nos fatores ambientais que interferem na saúde humana, no sentido 
de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle dos fatores de riscos relacionados 
a doenças e outros agravos à saúde.” 

 • Lei Orgânica da Saúde – Lei nº 8.080/90

Art. 6º § 1º Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir 
ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da 
produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo:

I – o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, 
compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e

II – o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.

 • Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990  
www.anvisa.gov.br/legis/leis/8142_90.htm

Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde – SUS e sobre 
as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área de saúde, e dá outras 
providências.

 • Lei nº 10.205, de 21 de março de 2001  
www.anvisa.gov.br/legis/leis/10205_01.ht 

Regulamenta coleta, estocagem, processamento de sangue e seus hemoderivados e dá outras 
providências.

 • Lei nº 9.986, de 18 de julho de 2000

Dispõe sobre a gestão de recursos humanos das Agências Reguladoras e dá outras providências.

 • Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000

Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá 
outras providências.

 • Lei nº 9.841, de 5 de outubro de 1999 

Regulamento institui o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, dispondo 
sobre o tratamento jurídico diferenciado, simplificado e favorecido previsto nos arts. 170 e 179 
da Constituição Federal. 
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 • Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 

Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá 
outras providências.

 • Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999 

Define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 
e dá outras providências.

 • Lei nº 9.695, de 20 de agosto de 1998  
www.anvisa.gov.br/legis/leis/9695_98.htm 

Acrescenta incisos ao art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, que dispõe sobre os 
crimes hediondos, e altera os arts. 2º, 5º e 10 da Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, e dá 
outras providências

 • Lei nº 9.677, de 2 de julho de 1998

Altera os dispositivos do Capítulo III do Título VIII do Código Penal, incluindo na classificação 
dos delitos considerados hediondos crimes contra a saúde pública, e dá outras providências.

 • Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 

Dispõe sobre a organização da seguridade social, institui plano de custeio, e dá outras 
providências.

 • Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990

Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde – SUS e sobre 
as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área de saúde, e dá outras 
providências.

 • Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 

Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e 
o funcionamento dos serviços correspondentes, e dá outras providências.

 • Lei nº 7.967, de 22 de dezembro de 1989 

Dispõe sobre o valor das multas por infração à legislação sanitária, altera a Lei nº 6.437, de 20 
de agosto de 1977, e dá outras providências.

 • Lei nº 7.649, de 25 de janeiro de 1988

Estabelece a obrigatoriedade do cadastramento dos doadores de sangue , bem como a 
realização de exames laboratoriais no sangue coletado, Vigilância Sanitária a prevenir a 
propagação de doenças, e dá outras providências.

 • Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 

Dispõe sobre a vigilância a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos 
farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos.
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 • Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973 

Dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos 
e correlatos, e dá outras providências.

 • Lei nº 6.480, de 1 de dezembro de 1977 

Altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1.976, que dispõe sobre a vigilância sanitária a que 
ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, 
saneantes e outros produtos. E dá providências, nas partes que menciona.

1. (CETRO – ANVISA 2013 – Analista Administrativo)

O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) 

a) é um componente indissociável do Sistema Único de Saúde (SUS) com ações executadas 
por uma rede descentralizada de serviços municipais, estaduais e na esfera federal pela 
ANVISA e pelos laboratórios de saúde pública.

b) é um componente indissociável do Sistema Único de Saúde (SUS) com ações executadas 
em nível municipal e estadual, e centralizadas na esfera federal pela ANVISA. 

c) possui ações executadas por uma rede descentralizada de serviços municipais, estaduais e 
na esfera federal pela ANVISA, porém dissociado do Sistema Único de Saúde (SUS). 

d) possui ações executadas por uma rede de serviços municipais e estaduais centralizados em 
nível federal pela ANVISA, e dissociado do SUS.

e) faz parte do Ministério da Saúde, porém dissociado do SUS e da ANVISA. 

2. Assistência à saúde na década de 70

a) Assistência à saúde apenas para contribuintes do INPS, ou seja, não é direito de todos. 

b) Assistência predominantemente curativa, com pouca valorização das ações de promoção e 
prevenção. 

c) O hospital é tido como o principal equipamento de saúde. 

d) Este modelo não considera a importância de uma rede básica, capaz de assistir todas as 
necessidades das pessoas nas comunidades.

e) Predomínio do setor privado, o que prevalece até hoje, na rede hospitalar. 

f) Centralização da gestão da saúde no governo federal. 

Gabarito:  1. A
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

Lei nº 8.080/90 e Lei 8.142/90

1. Conceito

SUS é o sistema de assistência à saúde proposto pela Reforma Sanitária e criado pela 
Constituição de 1988 que garante "a saúde é direito de todos e dever do Estado". O SUS tem 
seus níveis federal, estadual e municipal, cada qual com suas atribuições específicas.

 • Composição:

Centro e postos de saúde, hospitais, incluindo os universitários, laboratórios, hemocentros, 
bem como as fundações e institutos de pesquisa. 

Por meio do Sistema Único de Saúde, todos os cidadãos têm direito a consultas, exames, 
internações e tratamentos nas Unidades de Saúde vinculadas ao SUS, sejam públicas, ou 
privadas, contratas pelo gestor público de saúde

PORTANTO, o SUS tem como OBJETIVO principal, PROMOVER A SAÚDE A TODOS OS 
CIDADÃOS!!!!

2. Lei nº 8.080/1990

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas 
econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no 
estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos 
serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

IMPORTANTE!!!

Art. 3º Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde como 
determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o 
meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso 
aos bens e serviços essenciais. (Redação dada pela Lei nº 12.864, de 2013)

Art. 4º O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas 
federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo 
Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).

§ 1º Estão incluídas no disposto neste artigo as instituições públicas federais, estaduais e 
municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive 
de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.
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IMPORTANTE!!!

§ 2º A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter 
complementar.

Art. 20. Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa 
própria, de profissionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoas jurídicas de direito privado 
na promoção, proteção e recuperação da saúde.

Art. 21. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

Art. 22. Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão observados os princípios 
éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto às 
condições para seu funcionamento.

Art. 24. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial 
à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (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.

Art. 25. Na hipótese do artigo anterior, as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão 
preferência para participar do Sistema Único de Saúde (SUS).

2.1. Dos Objetivos e Atribuições

Art. 5º São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS:

I – a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde;

II – a formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a 
observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei;

III – a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da 
saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.

Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

I – a execução de ações:

a) de vigilância sanitária;

b) de vigilância epidemiológica;

c) de saúde do trabalhador; e

d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;

II – a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico;

III – a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde;

IV – a vigilância nutricional e a orientação alimentar;
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V – a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho;

VI – a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros 
insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção;

VII – o controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde;

VIII – a fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano;

IX – a participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de 
substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;

X – o incremento, em sua área de atuação, do desenvolvimento científico e tecnológico;

XI – a formulação e execução da política de sangue e seus derivados.

2.2. Conceitos

§ 1º Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou 
prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, 
da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo:

I – o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, 
compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e

II – o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.

§ 2º Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o 
conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e 
condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as 
medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

3º Entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei, um conjunto de atividades que 
se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção 
e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da 
saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho, 
abrangendo:

I – assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença 
profissional e do trabalho;

II – participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), em estudos, 
pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo 
de trabalho;

III – participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), da normatização, 
fiscalização e controle das condições de produção, extração, armazenamento, transporte, 
distribuição e manuseio de substâncias, de produtos, de máquinas e de equipamentos que 
apresentam riscos à saúde do trabalhador;

IV – avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde;
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V – informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e às empresas sobre os 
riscos de acidentes de trabalho, doença profissional e do trabalho, bem como os resultados de 
fiscalizações, avaliações ambientais e exames de saúde, de admissão, periódicos e de demissão, 
respeitados os preceitos da ética profissional;

VI – participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador 
nas instituições e empresas públicas e privadas;

VII – revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, tendo 
na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais; e

VIII – a garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao órgão competente a interdição 
de máquina, de setor de serviço ou de todo ambiente de trabalho, quando houver exposição a 
risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.

2.3. Princípios

a) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; 

b) Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e 
serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos 
os níveis de complexidade do sistema;

c) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral; 

d) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie; 

e) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; 

f) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo 
usuário;

g) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos 
e a orientação programática; 

h) Participação da comunidade;

i) Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo;

j) Ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; 

k) Regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde;

l) Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico; 

m) Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à 
saúde da população;

n) Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; 

o) Organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins 
idênticos.



Legislação Específica – Lei nº 8.080/1990 - Lei Orgânica da Saúde – Profª Tatiana Scaranello

www.acasadoconcurseiro.com.br 17

2.4. Atribuições comuns

Art. 15. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito 
administrativo, as seguintes atribuições:

I – definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e de fiscalização das ações e 
serviços de saúde;

II – administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde;

III – acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das condições 
ambientais;

IV – organização e coordenação do sistema de informação de saúde;

V – elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros 
de custos que caracterizam a assistência à saúde;

VI – elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade para promoção 
da saúde do trabalhador;

VII – participação de formulação da política e da execução das ações de saneamento básico e 
colaboração na proteção e recuperação do meio ambiente;

VIII – elaboração e atualização periódica do plano de saúde;

IX – participação na formulação e na execução da política de formação e desenvolvimento de 
recursos humanos para a saúde;

X – elaboração da proposta orçamentária do Sistema Único de Saúde (SUS), de conformidade 
com o plano de saúde;

XI – elaboração de normas para regular as atividades de serviços privados de saúde, tendo 
em vista a sua relevância pública;

XII – realização de operações externas de natureza financeira de interesse da saúde, autorizadas 
pelo Senado Federal;

XIII – para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de 
situações de perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade 
competente da esfera administrativa correspondente poderá requisitar bens e serviços, tanto 
de pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização;

XIV – implementar o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados;

XV – propor a celebração de convênios, acordos e protocolos internacionais relativos à saúde, 
saneamento e meio ambiente;

XVI – elaborar normas técnico-científicas de promoção, proteção e recuperação da saúde;

XVII – promover articulação com os órgãos de fiscalização do exercício profissional e outras 
entidades representativas da sociedade civil para a definição e controle dos padrões éticos para 
pesquisa, ações e serviços de saúde;

XVIII – promover a articulação da política e dos planos de saúde;
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XIX – realizar pesquisas e estudos na área de saúde;

XX – definir as instâncias e mecanismos de controle e fiscalização inerentes ao poder de 
polícia sanitária;

XXI – fomentar, coordenar e executar programas e projetos estratégicos e de atendimento 
emergencial.

2.4.1. Competência dos Entes da Federação

Art. 16. A direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete:

I – formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição;

II – participar na formulação e na implementação das políticas:

a) de controle das agressões ao meio ambiente;

b) de saneamento básico; e

c) relativas às condições e aos ambientes de trabalho;

III – definir e coordenar os sistemas:

a) de redes integradas de assistência de alta complexidade;

b) de rede de laboratórios de saúde pública;

c) de vigilância epidemiológica; e

d) vigilância sanitária;

IV – participar da definição de normas e mecanismos de controle, com órgão afins, de agravo 
sobre o meio ambiente ou dele decorrentes, que tenham repercussão na saúde humana;

V – participar da definição de normas, critérios e padrões para o controle das condições e dos 
ambientes de trabalho e coordenar a política de saúde do trabalhador;

VI – coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica;

VII – estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, 
podendo a execução ser complementada pelos Estados, Distrito Federal e Municípios;

VIII – estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade sanitária de 
produtos, substâncias e serviços de consumo e uso humano;

IX – promover articulação com os órgãos educacionais e de fiscalização do exercício profissional, 
bem como com entidades representativas de formação de recursos humanos na área de saúde;

X – formular, avaliar, elaborar normas e participar na execução da política nacional e produção de 
insumos e equipamentos para a saúde, em articulação com os demais órgãos governamentais;

XI – identificar os serviços estaduais e municipais de referência nacional para o estabelecimento 
de padrões técnicos de assistência à saúde;

XII – controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde;
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XIII – prestar cooperação técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
para o aperfeiçoamento da sua atuação institucional;

XIV – elaborar normas para regular as relações entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e os 
serviços privados contratados de assistência à saúde;

XV – promover a descentralização para as Unidades Federadas e para os Municípios, dos 
serviços e ações de saúde, respectivamente, de abrangência estadual e municipal;

XVI – normatizar e coordenar nacionalmente o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e 
Derivados;

XVII – acompanhar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde, respeitadas as 
competências estaduais e municipais;

XVIII – elaborar o Planejamento Estratégico Nacional no âmbito do SUS, em cooperação 
técnica com os Estados, Municípios e Distrito Federal;

XIX – estabelecer o Sistema Nacional de Auditoria e coordenar a avaliação técnica e financeira 
do SUS em todo o Território Nacional em cooperação técnica com os Estados, Municípios e 
Distrito Federal.

Parágrafo único. A União poderá executar ações de vigilância epidemiológica e sanitária em 
circunstâncias especiais, como na ocorrência de agravos inusitados à saúde, que possam 
escapar do controle da direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) ou que representem 
risco de disseminação nacional.

Art. 17. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete:

I – promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de saúde;

II – acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS);

III – prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e 
serviços de saúde;

IV – coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços:

a) de vigilância epidemiológica;

b) de vigilância sanitária;

c) de alimentação e nutrição; e

d) de saúde do trabalhador;

V – participar, junto com os órgãos afins, do controle dos agravos do meio ambiente que 
tenham repercussão na saúde humana;

VI – participar da formulação da política e da execução de ações de saneamento básico;

VII – participar das ações de controle e avaliação das condições e dos ambientes de trabalho;

VIII – em caráter suplementar, formular, executar, acompanhar e avaliar a política de insumos e 
equipamentos para a saúde;
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IX – identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta 
complexidade, de referência estadual e regional;

X – coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros, e gerir as 
unidades que permaneçam em sua organização administrativa;

XI – estabelecer normas, em caráter suplementar, para o controle e avaliação das ações e 
serviços de saúde;

XII – formular normas e estabelecer padrões, em caráter suplementar, de procedimentos de 
controle de qualidade para produtos e substâncias de consumo humano;

XIII – colaborar com a União na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e 
fronteiras;

XIV – o acompanhamento, a avaliação e divulgação dos indicadores de morbidade e mortalidade 
no âmbito da unidade federada.

Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete:

I – planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os 
serviços públicos de saúde;

II – participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e 
hierarquizada do Sistema Único de Saúde (SUS), em articulação com sua direção estadual;

III – participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos 
ambientes de trabalho;

IV – executar serviços:

a) de vigilância epidemiológica;

b) vigilância sanitária;

c) de alimentação e nutrição;

d) de saneamento básico; e

e) de saúde do trabalhador;

V – dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a saúde;

VI – colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre 
a saúde humana e atuar, junto aos órgãos municipais, estaduais e federais competentes, para 
controlá-las;

VII – formar consórcios administrativos intermunicipais;

VIII – gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros;

IX – colaborar com a União e os Estados na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos 
e fronteiras;

X – observado o disposto no art. 26 desta Lei, celebrar contratos e convênios com entidades 
prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução;
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XI – controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde;

XII – normatizar complementarmente as ações e serviços públicos de saúde no seu âmbito de 
atuação.

Art. 19. Ao Distrito Federal competem as atribuições reservadas aos Estados e aos Municípios.

2.5. Recursos

a) Seguridade Social

Art. 31. O orçamento da seguridade social destinará ao Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo 
com a receita estimada, os recursos necessários à realização de suas finalidades, previstos em 
proposta elaborada pela sua direção nacional, com a participação dos órgãos da Previdência Social 
e da Assistência Social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias.

b) Outras fontes

Art. 32. São considerados de outras fontes os recursos provenientes de:

II – Serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência à saúde;

III – ajuda, contribuições, doações e donativos;

IV – alienações patrimoniais e rendimentos de capital;

V – taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS); 

VI – rendas eventuais, inclusive comerciais e industriais.

§ 3º As ações de saneamento que venham a ser executadas supletivamente pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS), serão financiadas por recursos tarifários específicos e outros da União, Estados, 
Distrito Federal, Municípios e, em particular, do Sistema Financeiro da Habitação (SFH).

2.6. Gestão Financeira

Art. 33. § 1º Na esfera federal, os recursos financeiros, originários do Orçamento da Seguridade 
Social, de outros Orçamentos da União, além de outras fontes, serão administrados pelo Ministério 
da Saúde, através do Fundo Nacional de Saúde.

§ 4º O Ministério da Saúde acompanhará, através de seu sistema de auditoria, a conformidade 
à programação aprovada da aplicação dos recursos repassados a Estados e Municípios. 
Constatada a malversação, desvio ou não aplicação dos recursos, caberá ao Ministério da Saúde 
aplicar as medidas previstas em lei.
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Art. 35. Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a Estados, Distrito Federal e 
Municípios, será utilizada a combinação dos seguintes critérios, segundo análise técnica de 
programas e projetos:

I – perfil demográfico da região;

II – perfil epidemiológico da população a ser coberta;

III – características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área;

IV – desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior;

V – níveis de participação do setor saúde nos orçamentos estaduais e municipais;

VI – previsão do plano qüinqüenal de investimentos da rede;

VII – ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo.

§ 2º Nos casos de Estados e Municípios sujeitos a notório processo de migração, os critérios 
demográficos mencionados nesta lei serão ponderados por outros indicadores de crescimento 
populacional, em especial o número de eleitores registrados.

Art. 36. O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS) será ascendente, 
do nível local até o federal, ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades 
da política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de saúde dos Municípios, dos 
Estados, do Distrito Federal e da União.

Art. 37. O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração 
dos planos de saúde, em função das características epidemiológicas e da organização dos serviços 
em cada jurisdição administrativa.

Art. 38. Não será permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de 
serviços de saúde com finalidade lucrativa.

Na Lei nº 8.142/1990

Art. 2º Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como:

I – despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da 
administração direta e indireta;

II – investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados 
pelo Congresso Nacional;

III – investimentos previstos no Plano Qüinqüenal do Ministério da Saúde;

IV – cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, 
Estados e Distrito Federal.

Parágrafo único. Os recursos referidos no inciso IV deste artigo destinar-se-ão a investimentos 
na rede de serviços, à cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar e às demais ações de 
saúde.
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Art. 3º Os recursos referidos no inciso IV do art. 2º desta lei serão repassados de forma regular e 
automática para os Municípios, Estados e Distrito Federal, de acordo com os critérios previstos no 
art. 35 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.

§ 2º Os recursos referidos neste artigo serão destinados, pelo menos setenta por cento, aos 
Municípios, afetando-se o restante aos Estados.

§ 3º Os Municípios poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde, 
remanejando, entre si, parcelas de recursos previstos no inciso IV do art. 2º desta lei.

Art. 4º Para receberem os recursos, de que trata o art. 3º desta lei, os Municípios, os Estados e o 
Distrito Federal deverão contar com:

I – Fundo de Saúde;

II – Conselho de Saúde, com composição paritária de acordo com o Decreto nº 99.438, de 7 de 
agosto de 1990;

III – plano de saúde;

IV – relatórios de gestão que permitam o controle de que trata o § 4º do art. 33 da Lei nº 8.080, 
de 19 de setembro de 1990;

V – contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento;

VI – Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS), previsto o prazo de 
dois anos para sua implantação.

Parágrafo único. O não atendimento pelos Municípios, ou pelos Estados, ou pelo Distrito 
Federal, dos requisitos estabelecidos neste artigo, implicará em que os recursos concernentes 
sejam administrados, respectivamente, pelos Estados ou pela União.

3. Gestão

Lei nº 8.080/90

Lei nº 8.142/90

3.1. Participação da comunidade

A participação da comunidade é um dos princípios do SUS e está definida na Lei Federal nº 8.080. 

Isto significa que a população tem o direito de interferir na definição das políticas e programas 
de saúde de sua localidade e fiscalizar o seu cumprimento.

A Lei Federal 8.142 criou duas instâncias para a participação da comunidade, que são a 
Conferência de Saúde e os Conselhos de Saúde e diz assim seu texto:

§ 1º A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários 
segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação 
da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, 
extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
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§ 2º O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto 
por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, 
atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância 
correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão 
homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.

→ Instrumentos:

a) Conferência de Saúde, criada pela Lei nº 8.142.;

b) Conselhos de Saúde, criados pela Lei nº 8.142. 

c) Voto sufragado na escolha dos governantes (executivos e legislativos) das diversas esferas 
de governo. 

d) Plebiscito criado pela Constituição Federal; Art. 14 – I 

e) Projeto de Lei de iniciativa popular, criado pela Constituição Federal; Art. 27, § 4º e Art. 29, 
inciso XI. 

f) Ministério Público, definidas suas atribuições na Constituição Federal, Cap. IV, Seção I e 
respectivos artigos. 

g) Órgãos de Defesa do Consumidor, regulamentados nos termos da Constituição Federal, 
Art. 5º – XXXII e Art. 170, V. 

h) Mobilização Popular, através dos mecanismos próprios das entidades populares e sindicais. 

i) Meios de Comunicação próprios dos Conselhos e a mídia.

→ Poder Deliberativo

O Conselho pode adotar três tipos de decisão:  

a) Decisão diligencial: quando tem por objetivo obter uma informação ou parecer sobre 
determinada questão;

b) Decisão recomendativa: quando recomenda determinada ação, em geral dirigida a órgãos 
fora do segmento saúde;

c) Decisão normativa: que tem maior impacto nos serviços de saúde. De acordo com a Lei 
Federal nº 8.142, para a decisão normativa, é necessário haver a sua homologação pelo 
Prefeito ou Secretário de Saúde, quando este tem delegação do chefe do poder executivo. 

DEMOCRACIA DIRETA REPRESENTATIVA!!!

3.2. Participação dos Entes da Federação

Art. 9º A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 198 da 
Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos:
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I – no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde;

II – no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão 
equivalente; e

III – no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.

ENTE DA FEDERAÇÃO  ÓRGÃO

UNIÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE

ESTADOS / DF SECRETARIA DA SAÚDE

MUNICÍPIOS SECRETARIA DA SAÚDE

3.2.1. COMISSÕES

I) Comissões Intersetoriais

Art. 12. Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho 
Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e por entidades 
representativas da sociedade civil.

Parágrafo único. As comissões intersetoriais terão a finalidade de articular políticas e 
programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

II) Comissões Pemanentes

Art. 14. Deverão ser criadas Comissões Permanentes de integração entre os serviços de saúde e as 
instituições de ensino profissional e superior.

Parágrafo único. Cada uma dessas comissões terá por finalidade propor prioridades, métodos 
e estratégias para a formação e educação continuada dos recursos humanos do Sistema Único 
de Saúde (SUS), na esfera correspondente, assim como em relação à pesquisa e à cooperação 
técnica entre essas instituições.

III) Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite

Objetivo:

1. Decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão 
compartilhada do SUS, em conformidade com a definição da política consubstanciada em 
planos de saúde, aprovados pelos conselhos de saúde;

2. Definir diretrizes, de âmbito nacional, regional e intermunicipal, a respeito da organização 
das redes de ações e serviços de saúde, principalmente no tocante à sua governança 
institucional e à integração das ações e serviços dos entes federados;

3. Fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, 
referência e contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração das ações e 
serviços de saúde entre os entes federados.  
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3.2.1. CONSELHOS

Art. 14-B. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de 
Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) são reconhecidos como entidades representativas 
dos entes estaduais e municipais para tratar de matérias referentes à saúde e declarados de 
utilidade pública e de relevante função social, na forma do regulamento. 

§ 1º O Conass e o Conasems receberão recursos do orçamento geral da União por meio do 
Fundo Nacional de Saúde, para auxiliar no custeio de suas despesas institucionais, podendo 
ainda celebrar convênios com a União.    

§ 2º Os Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems) são reconhecidos como 
entidades que representam os entes municipais, no âmbito estadual, para tratar de matérias 
referentes à saúde, desde que vinculados institucionalmente ao Conasems, na forma que 
dispuserem seus estatutos.

QUESTÕES

1. (FCC – 2012 – TJ-PE – Analista Judiciário – Assistente Social)

O Sistema Único da Saúde – SUS aponta como característica do modelo de Gestão:

a) Centralização da gestão entre as três esferas de governo.
b) Comando único da gestão do sistema de saúde por meio das agências reguladoras.
c) Focalização do Estado no atendimento das demandas sociais básicas, conforme interesse 

definido pelas agências reguladoras.
d) Financiamento da esfera federal a partir da capacidade de endividamento do município e 

estado.
e) Hierarquização dos serviços, conforme a complexidade da atenção à saúde, sob comando 

único.

2. (CETRO – ANVISA – 2013 – Técnico Administrativo)

Pode-se afirmar que a Vigilância Sanitária originou–se no Brasil dos séculos XVIII e XIX, com o 
surgimento da noção de “polícia sanitária”, que tinha como função regulamentar o exercício 
da profissão, combater o charlatanismo e exercer o saneamento da cidade, fiscalizar as 
embarcações, os cemitérios e o comércio de alimentos, com o objetivo de vigiar a cidade para 
evitar a propagação das doenças. 

A definição atual da vigilância sanitária torna seu campo de abrangência vasto e ilimitado, pois 
poderá intervir em todos os aspectos que possam afetar a saúde dos cidadãos. Assim, assume–
se que seu campo de abrangência é composto por 2 (dois) subsistemas. Assinale a alternativa 
que os apresenta.

a) O controle de bens de consumo e o meio ambiente.
b) O controle da prestação de serviços e o meio ambiente.
c) O controle de bens de consumo e o controle da prestação de serviços.
d) Os bens e serviços de saúde e o meio ambiente.
e) O controle da prestação de serviços e o controle do processo de produção.
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3. (CETRO – ANVISA – 2013 – Técnico Administrativo)

No começo da década de 1980, a Vigilância Sanitária tomou o rumo em direção à sua situação 
atual e, com a participação popular, passou a administrar as atividades atribuídas ao Estado, 
como papel de guardião dos direitos do consumidor e provedor das condições de saúde da 
população. É correto afirmar que se entende por Vigilância Sanitária o conjunto de ações:

a) que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos 
fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade 
de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

b) capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários 
decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços 
de interesse da saúde.

c) no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), da normatização, fiscalização 
e controle das condições de produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição 
e manuseio de substâncias, de produtos, de máquinas e de equipamentos que apresentam 
riscos à saúde do trabalhador.

d) que consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à 
redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que 
assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, 
proteção e recuperação.

e) que se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem- estar físico, 
mental e social.

4. (FUNCAB – 2016 –Assistente Social)

As instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da 
gestão compartilhada do SUS são denominadas: 

a) comissões intergestores.
b) comissões intersetoriais. 
c) colegiados de gestão. 
d) conferências de saúde. 
e) conselhos de saúde. 

5. (VUNESPE – 2015 – Assistente Social)

De acordo com a Lei Orgânica da Saúde (Lei no 8.080/90), as Comissões Intergestores Bipartite 
e Tripartite são reconhecidas como

a) foros de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do 
Sistema Único de Saúde (SUS).

b) foros de debates entre os gestores, quanto aos aspectos políticos do Sistema Único de 
Saúde (SUS).

c) entidades administrativas de gestão não compartilhada do Sistema Único de Saúde (SUS).
d) entidades financeiras de gestão compartilhada entre Estado e Município, apenas.
e) entidades de estudos particulares na área da saúde.
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6. (BIO – RIO – 2015 – Agente Administrativo)

Avalie se, de acordo com a Lei 8080/90, entre outras atribuições, compete à direção nacional 
do Sistema Único da Saúde (SUS): 

I – Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.

II – Participar na formulação e na implementação das políticas de controle das agressões ao 
meio ambiente, de saneamento básico e as relativas às condições e aos ambientes de trabalho. 

III – Definir e coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade, 
de rede de laboratórios de saúde pública, de vigilância epidemiológica e de vigilância sanitária. 

IV – Coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica. 

Estão corretas:

a) I e III, apenas.
b) II e IV, apenas.
c) I, II e IV, apenas.
d) II e III, apenas.
e) I, II, III e IV.

Gabarito:  1. E 2. D 3. B 4. A 5. A 6. E


