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LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS 

Módulo Comum 

 

Aula I 



 
Evolução histórica da organização do sistema 
de saúde no Brasil e a construção do Sistema 
Único de Saúde (SUS) – princípios, diretrizes e 
arcabouço legal.  
 

O QUE PEDE O EDITAL? 

Legislação aplicada ao SUS: 



 

• Controle social no SUS.  

 

• Resolução nº 453/2012 do Conselho 
Nacional da Saúde.  

 

• Constituição Federal de 1988, artigos de 
194 a 200.  

 

• Lei Orgânica da Saúde ‐ Lei nº 8.080/1990, 

 



 

• Lei nº 8.142/1990 

 

• Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de 
junho de 2011.  

 

• Determinantes sociais da saúde.  

 

• Sistemas de informação em saúde. 



Programação do Módulo 



Saúde Pública no Brasil 
Movimentos, Modelos e Exclusão 



Movimento Sanitário e 8ª Conferência Nacional 
de Saúde 

Sérgio Arouca com o presidente José Sarney na abertura da 
VIII Conferência Nacional de Saúde  

A 8ª CNS foi o grande marco  
nas histórias das conferências de 
saúde no Brasil.  
Foi a primeira vez que a população 
participou 
 das discussões da conferência. 
Suas propostas foram 
contempladas 
 tanto no texto da Constituição 
Federal/1988  
como nas leis orgânicas da saúde, 
nº. 8.080/90 e nº. 8.142/90.  
 



Constituição 1988 

Ruptura com a exclusão 



• Universalização 

• Integralidade 

• Equidade 

• Regionalização e Hierarquização 

• Descentralização e Comando Único 

• Participação Popular. 

SUS: Princípios Inclusivos 



Art. 196 A saúde é um direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem a 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; 



Art. 197. ...Cabe ao poder público... sua 

regulamentação, fiscalização e controle, 

devendo sua execução ser feita 

diretamente ou através de terceiros... 

 



 

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: 

 



 

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

privada 

 

 

Art. 200. Ao SUS compete ações de  controle, 

fiscalização, vigilância e ...; execução das 

ações, vigilância e formação de recursos 

humanos na área de saúde. 



ALGUNS EXERCÍCIOS 



Questão CESP - EBSERH 



Ibfc-EBSERH 2016 



IBFC-EBSERH 2016 



VUNESP 2018 



VUNESP 2018 


