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DIREITO À SAÚDE 

DIREITO À SAÚDE?! 

Prof. Marcio Batista 



BREVE HISTÓRICO 

8ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE - 1986 

 

“ Saúde é um direito de todos e dever do Estado. 

Reformulação do Sistema Nacional de Saúde. 

Financiamento do Setor.” 

 
DESTAQUES 

• Marco histórico na  Saúde do Brasil 

• Primeira vez que houve participação da população 

• Suas propostas nortearam  a Constituição 88, as leis 8.080 
(SUS) e 8.142 (Controle Social do SUS). 

• Reforma Sanitária que separou  Previdência e Saúde. 

 

 



BREVE HISTÓRICO 

Constituição Federal 1988 Art. 196 – 200 

 

“ Saúde é um direito de todos e dever do Estado” 

 
IMPLICAÇÕES: 

• Estado é responsável pela saúde pública 

• Política de descentralização da saúde 

• Atendimento integral 

• Participação da sociedade 

• Criação de um sistema único de saúde 

• A assistência à saúde é livre à iniciativa privada 
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 

LEI 8.080 de 19/09/1990 

 

  Art 4. Conjunto de ações e serviços de 

saúde, prestadas 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. 
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DIREITO À SAÚDE 

DIREITO À SAÚDE (CONSTITUIÇÃO FEDERAL) 

 

Art. 6o São direitos sociais a educação, a 

saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição. 
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DIREITO À SAÚDE 

DEVER DE LEGISLAR A SAÚDE 

(CONSTITUIÇÃO FEDERAL) 

 

LEGISLATIVO 

 

EXECUTIVO 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao 
Distrito Federal legislar concorrentemente 
sobre: 

 

XII - previdência social, proteção e defesa da 
saúde; 
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DIREITO À SAÚDE 

DEVER DE PROMOVER A SAÚDE 

(CONSTITUIÇÃO FEDERAL) 

 

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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DIREITO À SAÚDE 

DIREITO À LIVRE INICIATIVA EM SAÚDE 

(CONSTITUIÇÃO FEDERAL) 

 

Art. 199. A assistência à saúde é livre à 

iniciativa privada. 
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DIREITO À SAÚDE 

NASCE SUS... 
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DIREITO À SAÚDE 

ATRIBUIÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE 

SAÚDE (CONSTITUIÇÃO FEDERAL) 
 

Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras 

atribuições, nos termos da lei: 

• I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e 

substâncias de interesse para a saúde e participar da 

produção de medicamentos, equipamentos, 

imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; 

• II - executar as ações de vigilância sanitária e 

epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador; 

• III - ordenar a formação de recursos humanos na área de 

saúde; 

• IV - participar da formulação da política e da execução das 

ações de saneamento básico; 
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DIREITO À SAÚDE 
ATRIBUIÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

(CONSTITUIÇÃO FEDERAL) 

 
Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras 

atribuições, nos termos da lei: 

• V - incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento 

científico e tecnológico; 

• VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o 

controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e 

águas para consumo humano; 

• VII - participar do controle e fiscalização da produção, 

transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos 

psicoativos, tóxicos e radioativos; 

• VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele 

compreendido o do trabalho. 
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DIREITO À SAÚDE 
DIREITO À SAÚDE 
 

LEI 8080/1990 (LEI ORGÂNICA DA SAÚDE) 

 

Art. 1º 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. 

 

 Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, 

devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao 

seu pleno exercício. 
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DIREITO À SAÚDE 
DIREITO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 

LEI 8080/1990 (LEI ORGÂNICA DA SAÚDE) 

 

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços 

privados contratados ou conveniados que integram o 

Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de 

acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da 

Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes 

princípios: 

I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos 

os níveis de assistência; 

II - 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; 
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DIREITO À SAÚDE 
 

 

CÓDIGO PENAL BRASILEIRO 

 

Art. 21 –O desconhecimento da lei é 

inescusável... 

 

“Ninguém pode se excusar da lei alegando 

desconhecê-la.” 
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MINISTÉRIO DA SAÚDE 

HISTÓRICO 

• 1808 – Começo da Saúde Pública do Brasil 

• 1953 – Criação do Ministério da Saúde 

• 1961 – Reformulação do Política Nacional de Saúde – 

Redefinição da identidade do MS. 

• 1967 – Ministério da Saúde responsabilizado pela 

Política Nacional de Saúde 

• 1986 – 8ª Conferência Nacional de Saúde reforça a 

necessidade das ações a partir de um Ministério único 

(Ministério da Saúde) 

• 1988 – Constituição Federal 

• 1990 – Lei 8.080 – Lei orgânica da saúde com detalhes 

do funcionamento do SUS. 

 

 



MINISTÉRIO DA SAÚDE 

FUNÇÃO 

   Oferecer condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde da 

população, reduzindo as enfermidades, 

controlando as doenças endêmicas e 

parasitárias e melhorando a vigilância à 

saúde, dando, assim, mais qualidade de vida 

ao brasileiro. 



MINISTÉRIO DA SAÚDE 

ESTRUTURA 
 

• Secretaria Executiva - SE 

• Secretaria de Atenção à Saúde - SAS 

• Secretaria de Vigilância em Saúde - SVS 

• Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa - 

SGEP 

• Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 

Estratégicos – SCTIE 

• Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação em 

Saúde - SGETS 



MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 

Estratégicos – SCTIE 

 

• Responsável pela Política Nacional de 

Assistência Farmacêutica (PNAF). 

Prof. Marcio Batista - 

DEONTOLOGIA 

FARMACEUTICA - 

FCRS 



Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos – 

SCTIE/MS 
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AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA  

ANVISA 

LEI 9.782 - Criação da ANVISA 

ATRIBUIÇÕES: 

• Coordenar o Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária 

• Fomentar e realizar estudos e pesquisas no seu 

âmbito 

• Estabelecer normas, propor acompanhar e executar 

as políticas, as diretrizes e as ações de vigilância 

sanitária. 



APRESENTAÇÃO 

   É um órgão de caráter permanente e 

deliberativo, integrante da estrutura regimental do 

Ministério da Saúde e composto por representantes 

do governo, dos prestadores de serviços, dos 

profissionais de saúde e dos usuários. Sua atuação 

está pautada na formulação e no controle da execução 

da Política Nacional de Saúde, inclusive nos aspectos 

econômicos e financeiros, nas estratégias e na 

promoção do processo de controle social em toda a 

sua amplitude, no âmbito dos setores público e 

privado 
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ATRIBUIÇÕES 

 

 I - atuar na formulação de estratégias e no controle da 
execução da Política Nacional de Saúde, na esfera do 
Governo Federal, inclusive nos aspectos econômicos e 
financeiros;  

  
II - estabelecer diretrizes a serem observadas na elaboração 

dos planos de saúde, em função das características 
epidemiológicas e da organização dos serviços;  

  
III - elaborar cronograma de transferência de recursos 

financeiros aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, consignados ao Sistema Único de Saúde - SUS;  

  
IV - aprovar os critérios e os valores para remuneração de 

serviços e os parâmetros de cobertura de assistência; 
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COMPOSIÇÃO 

•  48 MEMBROS TITULARES 

– 50%  ENTIDADES E DOS MOVIMENTOS 

SOCIAIS DE USUÁRIOS DO SUS 

– 50% DE ENTIDADE DE PROFISSIONAIS DE 

SAÚDE              (50% TRABALHADORES + 50% 

GOVERNO)    

•  TODOS OS MEMBROS TITULARES TÊM 1º E 2º 

SUPLENTE. 
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ATRIBUIÇÕES 

V - propor critérios para a definição de padrões e parâmetros 
assistenciais;  

  

VI - acompanhar e controlar a atuação do setor privado da área 
da saúde, credenciado mediante contrato ou convênio;  

  

VII - acompanhar o processo de desenvolvimento e 
incorporação científica e tecnológica na área de saúde, 
visando à observação de padrões éticos compatíveis com o 
desenvolvimento sócio-cultural do País; e 

  

VIII - articular-se com o Ministério da Educação quanto à 
criação de novos cursos de ensino superior na área de saúde, 
no que concerne à caracterização das necessidades sociais  
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CONSELHOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS 

DE SAÚDE (CONTROLE SOCIAL) 

CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 

   Conselho Estadual de Saúde é órgão 

colegiado, deliberativo e permanente do 

Sistema Único de Saúde - SUS, integrante 

da estrutura básica da Secretaria de Saúde 

do Estado, com composição, estrutura 

organização e competências fixadas na Lei. 
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CONSELHOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS 

DE SAÚDE (CONTROLE SOCIAL) 

CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 

• ATUAÇÃO: 

  Atua na formulação e proposição de estratégias e no 

controle da execução das Políticas de Saúde, inclusive, 

nos seus aspectos econômicos e financeiros 

• COMPOSIÇÃO: 

  24 Conselheiros de Saúde titulares e 24 suplentes, 

representantes dos 04 segmentos da sociedade: 50% 

representantes dos usuários do SUS; 25% representantes 

dos trabalhadores de Saúde; 12.5% de representantes 

dos prestadores de serviços do SUS e 12.5% 

representantes dos gestores do SUS 



CONSELHOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS 

DE SAÚDE (CONTROLE SOCIAL) 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

• ATUAÇÃO: 

  Atua na formulação e proposição de estratégias e no 

controle da execução das Políticas de Saúde, inclusive, 

nos seus aspectos econômicos e financeiros 

• COMPOSIÇÃO: 

  27 Conselheiros de Saúde titulares e 27 suplentes, 

representantes dos 04 segmentos da sociedade: 50% 

representantes dos usuários do SUS; 25% representantes 

dos trabalhadores de Saúde; 12.5% de representantes 

dos prestadores de serviços do SUS e 12.5% 

representantes dos gestores do SUS.  



CONSELHOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS 

DE SAÚDE (CONTROLE SOCIAL) 

ORGANOGRAMA DA SAÚDE 


