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Aula 9 | Legislação do SUS

Meta da aula

Apresentar as principais leis que regem o Sistema Único de •	

Saúde: o artigo da Constituição Federal que trata da saúde, a 

Lei 8.080, a Lei 8.142 e as Normas Operacionais Básicas.

Objetivos da aula

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:

1. reconhecer as principais e primeiras leis do SUS;

2. identificar o conteúdo de parte da legislação do SUS. 

 
 
Saúde para todos: é lei! 

Após anos de luta na saúde pública brasileira, tivemos a criação jurídica do 

Sistema Único de Saúde (SUS) na Constituição de 1988. Assim, a saúde 

passou a ser reconhecida como um direito de todo cidadão, tendo o Estado 

o dever de estabelecer estratégias e políticas para garanti-la. Não, não cabe 

ao mercado oferecer saúde à população e, não, não é um favor do Estado 

garantir a saúde, mas cabe aos governos criar e organizar programas e po-

líticas que sejam postos em prática por meio de recursos públicos, recursos 

de todos os brasileiros! 

No artigo 196 da Constituição de 1988, o brasileiro tem o direito à saúde 

garantido, e, em 1990, foram criadas as leis que regulamentam o SUS: Leis 

8.080 e 8.142. Além das leis, também foram elaboradas Normas Operacio-

nais Básicas de Saúde, que têm como objetivo contribuir com a normatiza-

ção do serviço público de saúde. 
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Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1175613

Sa
nj

a 
G

je
ne

ro

Figura 9.1: A Lei 8.142 garante a participação da população nas políticas públicas de 
saúde.  

Nesta aula, você vai aprender sobre essas leis e normas. Verá como elas são 

importantes para o nosso sistema de saúde público atual e entenderá as 

responsabilidades do governo.  

Artigo 196 

Nesse artigo que trata da saúde na Constituição de 1988, temos concretiza-

do o resultado de anos de luta dos envolvidos no Movimento pela Reforma 

Sanitária brasileira. 

Observemos o artigo 196:

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redu-

ção do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promo-

ção, proteção e recuperação.
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Ao realizar uma análise sobre o artigo 196 da nossa Carta Magna, citamos 

o médico, doutor em Saúde Pública, professor da Universidade Federal da 

Bahia, Jairnilson Silva Paim (2009), um dos nomes importantes da nossa 

Saúde Pública atual. Ele destaca que, para garantir o direito à saúde, são 

necessárias políticas sociais e econômicas. Ele argumenta que:

Questões como a produção e a distribuição da riqueza e 

da renda, emprego, salário, acesso à terra para morar e 

plantar, ambiente,  entre outras, influem sobre a saúde 

dos indivíduos, embora integrem as políticas econômicas. 

Sobre as políticas sociais, o autor observa:

“A educação, o esporte, o lazer, segurança pública, previdência e assistência 

social são capazes de reduzir riscos e agravos à saúde.” 

Em seguida, Paim (2009) destaca que agravos não significam necessaria-

mente uma doença, mas, por exemplo, podem ser um acidente, um enve-

nenamento, uma violência. 

Vamos analisar melhor o seguinte trecho do artigo 196:

“...e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação...”

Promoção = estimular com ações ligadas à qualidade de vida; estimular, por •	
exemplo: alimentação de qualidade, atividades de lazer, educação. Essas 

ações permitem que as pessoas tenham boas condições de vida, evitando-

se que fiquem expostas às causas das doenças sendo, por isso, saudáveis.

Proteção = buscar eliminar os riscos, por exemplo: usar camisinha, limpar •	
o quintal para eliminar os mosquitos da dengue, vacinar, etc.

Recuperação = a assistência médica em si; atenção à saúde por meio do •	
Programa Saúde da Família (PSF). Um diagnóstico rápido é fundamental 

para que haja sucesso na cura da doença.
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Caso você queira ler mais sobre o 

artigo da Constituição que trata da 

saúde, acesse:

http://www.dji.com.br/constituicao_

federal/cf196a200.htm

 
Lei 8.080/90 – Lei Orgânica da Saúde 

A criação de leis que garantem o direito à saúde assegura a todos os brasileiros 

o direito de usufruir de políticas públicas que reduzam os riscos à saúde. Dessa 

forma, foi criado o Sistema Único de Saúde – SUS –, sistema que agrega todos 

os serviços da saúde e é responsável pela concretização desses serviços. 

Com a aprovação da Constituição Federal de 1988 começaram os trabalhos 

para a regulamentação das políticas públicas. No que se refere à saúde, em 

1990, foi aprovada a Lei 8.080: a chamada Lei Orgânica da Saúde.

A Lei 8.080/90, ao regulamentar a Constituição, no que diz respeito à saúde, 

reafirma que a ela é um direito que deve ser assegurado pelo Estado a todos 

os brasileiros.  Nós brasileiros pagamos impostos diariamente, que devem ser 

utilizados para implementação de medidas de saúde e ações para assegurar 

tal direito.  Essa lei determina a criação de estratégias que visem não só à 

cura, mas também à prevenção e à promoção da saúde em uma perspectiva 

de cuidado integral. 

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1015747
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Figura 9.2: A Lei 8.080/90 dispõe que a saúde é um direito que deve ser assegurado 
pelo Estado a todos os brasileiros.  

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1105360
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Regulamentar
É o mesmo que esclarecer 
como serão colocados em 
prática os pontos colocados 
na Constituição. 

Glossário
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A LOS 8.080/90 tem como característica a ampliação do significado de saú-

de. Ela considera os fatores a seguir como decisivos na promoção da saúde: 

Fonte: Lucchese, 2002. 

Essa lei define as funções do SUS e seu campo de abrangência na execução 

de ações no tratamento dos pacientes, na fiscalização dos serviços e produ-

tos destinados à saúde.

A partir da definição da saúde como direito de todos e dever do Estado, 

definiu-se o Sistema Único de Saúde – SUS: 

 

É uma rede de ações e serviços, regionalizada e hierarquizada no 

território nacional. Possui uma direção única nos governos federal, 

estadual e municipal, regidos pelos princípios de universalização, 

integralidade, descentralização, participação popular, de acordo 

com a Constituição Federal.

 

Ao analisar o texto da Lei 8.080/90 e o artigo 196 da Constituição, você verá 

que eles dizem que cabe ao poder público (o Estado) definir como deverá 

ocorrer a oferta dos serviços públicos de saúde para a população. O Estado 

tem o dever de atender os cidadãos da melhor forma, por meio da regula-

mentação e fiscalização dos serviços de saúde. 

Os serviços públicos de saúde podem ser ofertados diretamente pelo Estado, 

por meio de entidades públicas ou por entidades particulares. Quando não é 

possível ofertar um serviço pela rede pública, as instituições privadas podem 

complementar esse atendimento.  Para que isso ocorra, a instituição privada 

deve ter convênio com o SUS.
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Quando os hospitais públicos não podem atender a população, as entidades 

filantrópicas ou sem fins lucrativos podem ofertar esses serviços. Na inexis-

tência ou insuficiência dessas entidades, os serviços de saúde poderão ser 

oferecidos por instituição particular. No SUS, o serviço privado é utilizado 

para complementar a prestação da assistência pública. 

Se no município o atendimento à população é possível somente com a es-

trutura de rede pública, ou seja, nos hospitais federais, estaduais e munici-

pais, dizemos que todo o atendimento é exclusivo do Estado. Quando não 

existe suporte hospitalar público capaz de atender a demanda do município, 

credencia-se o atendimento privado.

Para você entender melhor, vamos usar um exemplo.

Imagine que em uma cidade no interior do Brasil, o hospital municipal é 

100% do SUS (ou seja, público) e não possui CTI neonatal, mas a Santa 

Casa, um hospital particular, tem condições de ofertar tal serviço. Diante 

dessa situação, a prefeitura contrata o referido hospital para complementar 

o atendimento à população. 

 

 

Para ler a Lei Orgânica da Saúde – 

8.080/90 – na íntegra, acesse:

http://portal.saude.gov.br/portal/ar-

quivos/pdf/LEI8080.pdf

 

 

 

Em resumo, a Lei 8.080/90 trata da regulação em todo o Brasil das ações e 

serviços de saúde!

Lei 8.142 – Lei Orgânica da Saúde 

A Lei 8.142 teve como objetivo assegurar a participação da população nas 

decisões da formulação das políticas públicas referentes à saúde. Ela tam-

bém foi criada em 1990. 

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1105360
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Vários vetos presidenciais prejudicaram a LOS 8.080/90, principalmente em 

relação à participação popular nas questões relacionadas à saúde. 

Vamos entender isso melhor?

Nesse período tomou posse Fernando Collor que começou a implementar 

sua política neoliberal embasada na privatização e na redução de recursos 

para políticas sociais. O orçamento da saúde sofrem grandes cortes, o que só 

aumentou a crise no setor. Uma das medidas adotadas foi o corte de recur-

sos vindos dos salários dos empregados e dos empregadores, que passaram 

a ser destinados apenas à Previdência.

Especificamente sobre a legislação que estamos estudando, a Lei 8.080, cha-

mamos a atenção primeiro para o fato de o Sistema Único de Saúde ser uma 

política de bem-estar social. Essa política foi construída em um contexto de 

força contrária, através das políticas do presidente Collor que enfatizavam a 

implantação do neoliberalismo no país. Cabe ressaltar que a política de bem-

estar social e o neoliberalismo são opostos. A Lei 8.142/90 foi criada devido 

à quantidade de vetos postos pelo governo à época da Lei 8.080/90.

A Lei 8.142 versa sobre :

a participação da comunidade na gestão do SUS; •	

a transferência de recursos financeiros entre os governos na área da saúde. •	

Entenda melhor como funcionam essas transferências de recursos. Os re-

cursos aplicados no SUS vêm de diferentes fontes, como impostos e contri-

buições. Por exemplo: quando pagamos o IPTU, quando compramos uma 

mercadoria e pagamos ICMS e de contribuições como o desconto do INSS. 

A Lei 8.142 estabelece a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde, como 

instituições colegiadas de participação da sociedade na gestão do Sistema 

Único de Saúde. Nessas instituições é assegurada a participação da popula-

ção, dos prestadores de serviços, dos profissionais de saúde e dos gestores. A 

Conferência de Saúde avalia a situação de saúde e propõe as diretrizes para a 

formulação da política de saúde nos três níveis de governo. Portanto, há: 

Conferência Municipal de Saúde;•	
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Conferência Estadual de Saúde; •	

Conferência Nacional de Saúde.•	

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/887006 BSK

Figura 9.3: A Lei 8.142 foi criada como complemento à LOS 8.080/90 e teve como 
objetivo assegurar a participação da população nas decisões da formulação das polí-
ticas públicas referentes à saúde. 

 

Para ler a Lei Orgânica da Saúde – 

8.142/90 – na íntegra, acesse:

http://portal.saude.gov.br/portal/ 

arquivos/pdf/Lei8142.pdf

 

Os Conselhos de Saúde são instituições colegiadas compostas por represen-

tantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários 

dos serviços de saúde. Eles atuam na formulação de estratégias e no controle 

da execução da política de saúde. Além disso, possuem um papel importan-

te, pois podem atuar contra desvios dos recursos da saúde e distorções nos 

princípios do SUS. 

Atividade 1 

Atende ao Objetivo 1 

Nome da lei que dispõe que a saúde é um direito que deve ser assegura-1) 

do pelo Estado a todos os brasileiros. 

Instituições que complementam o serviço público por meio de convênios. 2) 

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1105360
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A Lei 8.142 foi criada para complementar a 8.080/90. Qual o seu princi-3) 

pal objetivo?

Promover a  na gestão do SUS.

Atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da polí-4) 

tica de saúde. 

Normas Operacionais Básicas da Saúde

As Normas Operacionais Básicas de Saúde (NOB) são portarias do Ministério 

da Saúde que visam contribuir com a normatização do serviço público de 

saúde. Elas têm como função definir os critérios de pagamento dos serviços 

de saúde prestados pelos órgãos públicos ou privados, ou seja, o financia-

mento da assistência à saúde. Essas normas orientam para a descentraliza-

ção do Sistema Único de Saúde – SUS –, pois determinam as atribuições e 

responsabilidades de cada segmento do governo. Além disso, elas estabele-

cem critérios para que os estados e municípios assumam responsabilidades 

na ação de implantação do SUS. 
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Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1314903
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Figura 9.4: As Normas Operacionais Básicas de Saúde (NOB) são portarias do Ministé-
rio da Saúde que visam contribuir com a normatização do serviço público de saúde. 

O Sistema Único de Saúde é marcado por um processo de construção cons-

tante, com elaboração e implementação de algumas medidas que possam 

contribuir de maneira positiva com a gestão do sistema de saúde. As Normas 

Operacionais são instrumentos utilizados nesse sentido, uma vez que contri-

buem com a qualidade da gestão e organização do SUS. 

O princípio organizativo da descentralização/municipalização está intima-

mente ligado à questão da gestão da saúde. Isto ocorre porque é por meio 

desse princípio que acontece a transferência do poder de decisão e de recur-

sos financeiros para os municípios, de acordo com níveis de responsabilidade 

que cada município assume em relação ao sistema de saúde.

O processo de descentralização da responsabilidade na gestão do financiamen-

to é regido pelas Normas Operacionais Básicas, leis que tinham como objetivo 

estabelecer regras específicas para a transferência dos recursos federais. 
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As Normas Operacionais Básicas publicadas foram três:

NOB/SUS 01/91;•	

NOB/SUS 01/93;•	

NOB/SUS 01/96. •	

Em 2001, o nome desse tipo de portaria foi alterado, passando a se chamar 

Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS/SUS 01/01), que foi re-

vista e publicada em 2002, a qual se encontra atualmente em vigor (NOAS/

SUS 01/02).

Como foram construídas essas normas?

As NOBs são instrumentos legais utilizados para organizar a construção do 

SUS. Elas foram muito importantes, pois nos anos 1990 a descentralização 

dos serviços ainda não acontecia de fato, para que as prefeituras e os go-

vernos estaduais exercessem as atribuições para a saúde previstas nas leis. 

Ainda havia dificuldades da União em repassar os recursos para as outras 

esferas. Assim, as normas foram criadas para ajudar na solução desses pro-

blemas de gestão. 

Embora o instrumento que formaliza as Normas seja uma portaria do Minis-

tério da Saúde, o seu conteúdo é definido de maneira democrática, compar-

tilhada entre:

Ministério •	 da Saúde; 

representantes do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass); •	

Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems). •	

No item 2 da NOB/SUS 01/93, relativo ao gerenciamento do processo de 

descentralização, foram criadas, como foros de negociação e deliberação, as 

Comissões Intergestores.

No âmbito nacional, funciona a Comissão Intergestores Tripartite (CIT), da 

qual participam paritariamente representantes do Ministério da Saúde, do 

Conass e do Conasems. 

Paritariamente
Significa que a 
representatividade é igual 
para todas as partes que 
compõe.  

Glossário
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No âmbito estadual, funciona a Comissão Intergestores Bipartite (CIB), in-

tegrada paritariamente por dirigentes da Secretaria Estadual de Saúde e do 

órgão de representação dos secretários municipais de Saúde do estado. Des-

sa forma, todas as decisões sobre medidas para a implantação do SUS têm 

sido negociadas nessas comissões após muita discussão. Esse processo tem 

funcionado desse modo ao longo dos últimos anos de vigor da Lei 8.080.

Segundo as NOBs, os municípios assumem tipos de gestão diferentes, já que 

os municípios brasileiros são muito diferentes e, dentro do princípio da hie-

rarquização dos serviços, acabam sendo responsáveis por serviços diferentes. 

Foi estabelecido, portanto, que o processo para assumir o tipo de gestão 

deve ser gradual e que cada norma se apresenta como um passo a mais, 

para que os municípios adquiram cada vez mais responsabilidade. Dessa for-

ma, eles se adaptam às condições de gestão descentralizada do sistema. 

A Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS/SUS 01/02) define duas 

condições de participação do município na gestão do SUS:

Gestão plena da atenção básica ampliada•	

O município se habilita a receber um montante que é definido em função 

do número de habitantes. Esse recurso é utilizado para o financiamento das 

ações de atenção básica; 

Gestão plena do sistema municipal. •	

O município recebe o total de recursos federais programados para o custeio 

da assistência em seu território. 

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1147439
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Figura 9.5: A NOAS/SUS 01/02 estabelece a gestão plena da atenção básica e a gestão 
plena do sistema municipal, que determinam como os recursos serão distribuídos. 
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Atividade 2

Atende ao Objetivo 2

Tendo como base o que você aprendeu nesta aula, relacione as colunas a 

seguir: 

1. Lei Orgânica da Saúde 

8.080/90.

( ) Versa sobre a participação da comunidade 

na gestão do SUS e sobre as transferências 

intergovernamentais de recursos financeiros 

na área da saúde.

2. Lei complementar  

nº 8.142 

( ) Orienta para a descentralização do Sistema 

Único de Saúde – SUS –, determinando as 

atribuições e responsabilidades de cada se-

guimento do governo, estabelecendo tam-

bém critérios para os estados e os municí-

pios assumirem novas posições na ação de 

implantação do SUS.

3. Normas Operacionais  

de Saúde

( ) Define as funções do SUS e seu campo de 

abrangência na execução de ações no tra-

tamento dos pacientes, na fiscalização dos 

serviços e produtos destinados à saúde.

Pacto pela Saúde: um novo instrumento 
para a gestão do SUS

As Normas Operacionais foram transformadas em 2006 e um novo instru-

mento, chamado Pacto Pela Saúde, foi criado por meio da Portaria 399/GM 

em 22 de fevereiro de 2006. 

O Pacto pela Saúde prevê ações que reafirmam os princípios do SUS cons-

tantes na Constituição de 1988, nas Leis Orgânicas da Saúde 8.080/1990 e 

8.142/1990. O Pacto pela Saúde está dividido em: 

Pacto pela Vida – busca em seu foco central estabelecer prioridades, co-•	
nhecer o contexto e as determinantes da saúde, as condições de vida das 

pessoas, para contribuir com a melhoria da sua qualidade de vida.
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Pacto em Defesa do SUS – uma repolitização na saúde busca discutir o •	
SUS e ainda reafirmar a sua importância para a saúde do povo brasileiro.

Pacto de Gestão do SUS. •	

Vamos estudar um pouco mais sobre o Pacto de Gestão do SUS?

Em 2006, foram publicadas duas portarias importantes para a prática desse 

novo instrumento:

1. Portaria GM/MS nº 698 

Define que o custeio das ações de saúde é de responsabilidade das três es-

feras do governo na gestão do SUS, conforme previsto na Constituição de 

1988 e nas Leis Orgânicas do SUS. Também estabelece blocos de financia-

mento, os quais dizem respeito aos recursos destinados a níveis de atenção. 

Os blocos são: da atenção básica, de média e alta complexidade, vigilância 

em saúde, assistência farmacêutica e gestão do SUS.

 

Acesse este link e conheça um pouco 

mais sobre a portaria GM/MS nº 698:

http://portal.saude.gov.br/portal/ar-

quivos/pdf/29.pdf

 

 

 

2. Portaria GM/MS nº. 699  

Regulamenta as Diretrizes Operacionais do Pacto pela Vida e do Pacto Ges-

tão do SUS. 

 

A Portaria GM/MS nº 699 pode ser 

acessada no link abaixo:

http://dtr2001.saude.gov.br/sas/POR-

TARIAS/Port2006/GM/GM-699.htm

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1105360

Ilk
er

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1105360

Ilk
er



e-Tec BrasilAula 9 | Legislação do SUS 141

O Pacto de Gestão é um conjunto de reformas no SUS que busca inovações 

nos processos e instrumentos de gestão. Ele tem como objetivo alcançar 

maior eficiência na solução de problemas e qualidade na prestação de ser-

viços do SUS. E, ainda, redefine as responsabilidades de cada gestor, para a 

implementação do Pacto pela Saúde.  A adesão do município ou do estado 

e da União ocorre por meio do Termo de Compromisso de Gestão – TCG. 

Fonte: http://www.saude.rs.gov.br/dados/1250002167809 
logosus_vetorizado.png

Figura 9.6: O Pacto pela Saúde é um conjunto de reformas no SUS que busca inova-
ções nos processos e instrumentos de gestão. 

O TCG substitui os processos de habilitação das várias formas de gestão 

anteriormente vigentes e estabelece metas e compromissos para cada ente 

da Federação (estados e municípios), sendo renovado anualmente. Entre as 

prioridades definidas estão:

a redução da mortalidade infantil e materna;•	

o controle das doenças emergentes e endemias (como dengue e hanse-•	
níase); 

a redução da mortalidade por câncer de colo de útero e de mama, entre •	
outras (BRASIL, 2006). 

Podemos dizer que o Pacto pela Saúde é mais que uma norma operacional  

– é um movimento para mudança. Esse movimento articula os três pactos: 

pela Vida, em Defesa dos SUS e de Gestão do SUS. Dessa forma, há uma 

busca por mudança de atitude e uma proposta de discussão política do SUS. 

Há também um fortalecimento da descentralização do SUS, mas de maneira 

compartilhada entre os estados, municípios e ainda contando com a União. 
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Conclusão

O SUS está em constante transformação, e para melhorar, para auxiliar na 

descentralização da saúde e na implantação dos outros princípios previstos 

na Constituição de 1988, várias leis foram implementadas. A gestão não se 

faz sozinha, e o gestor municipal precisa do apoio dos estados e da União e 

da população. A criação das leis relacionadas à saúde permitiram que todos 

esses agentes sociais participassem das políticas de  saúde em nosso país.

Resumo

O SUS possui uma legislação especifica que organiza e define as regras •	
para sua implementação. O direito à saúde do cidadão brasileiro foi defi-

nido na Constituição de 1988. 

Para regulamentar o SUS, foram criadas, em 1990, as leis orgânicas 8.080 •	
e 8.142.  

A Lei Orgânica da Saúde 8.080/90 define as funções do SUS e seu campo •	
de abrangência na execução de ações de promoção, prevenção e trata-

mento dos pacientes, na fiscalização dos serviços e produtos destinados 

à saúde.

A Lei complementar nº 8.142 versa sobre a participação da comunidade •	
na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recur-

sos financeiros na área da saúde.

As Normas Operacionais de Saúde orientam para a descentralização da •	
gestão da saúde, determinando as responsabilidades e estabelecendo 

critérios para que os estados e os municípios assumam novas posições na 

ação de implantação do SUS. 

O Pacto da Saúde, criado em 2006, prevê ações que reafirmam os prin-•	
cípios do SUS. Ele engloba os Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de 

Gestão.

O Pacto de Gestão busca promover inovações nos processos e instrumen-•	
tos de gestão. Ele tem como objetivo alcançar maior eficiência na solução 

de problemas, e qualidade na prestação de serviços do SUS.
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Informação sobre a próxima aula 

Na próxima aula, você irá aprender sobre a municipalização do SUS e os 

desafios postos ao gestor nessa tarefa. 

Respostas das atividades

Atividade 1

ORGÂNICA DA SAÚDE.1) 

PARTICULARES.2) 

PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE.3) 

CONSELHOS DE SAÚDE.4) 
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Atividade 2

(2) Versa sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre 

as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área 

da saúde.

(3) Orienta para a descentralização do Sistema Único de Saúde – SUS –, de-

terminando as atribuições e responsabilidades de cada segmento do go-

verno, estabelecendo também critérios para os estados e os municípios 

assumirem novas posições na ação de implantação do SUS.

(1) Define as funções do SUS e seu campo de abrangência na execução de 

ações no tratamento dos pacientes, na fiscalização dos serviços e produ-

tos destinados à saúde.
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