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Capítulo II 

Da Seguridade Social

Seção I

Disposições Gerais

• Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações 
de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar 
os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

• Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar 
a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:



Seção II

Da Saúde

• 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.

• Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, 
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua 
regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução 
ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física 
ou jurídica de direito privado.



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

I. descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II. atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, 
sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III. participação da comunidade.



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

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

§ 2º – É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios 
ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

§ 3º – É vedada a participação direta ou indireta de empresas 
ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo 
nos casos previstos em lei.

§ 4º – A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção
de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, 
pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento 
e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo 
de comercialização.



• 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;

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.



Seção III

Da Previdência Social

• Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, 
de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que 
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

I. cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada; 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

II. proteção à maternidade, especialmente à gestante; 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)



Seção IV

Da Assistência Social

• Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

I. a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência 
e à velhice;

II. o amparo às crianças e adolescentes carentes;

III. a promoção da integração ao mercado de trabalho;

IV. a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência 
e a promoção de sua integração à vida comunitária;

V. a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa 
portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir 
meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por 
sua família, conforme dispuser a lei.
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• 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.

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.



Art. 3º A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre
outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o
trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e
serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a
organização social e econômica do País.

Parágrafo único. Dizem respeito também à saúde as ações que, por força
do disposto no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à
coletividade condições de bem-estar físico, mental e social

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;

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



PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS DO SUS (Art 198):

DOUTRINÁRIOS: UNIVERSALIDADE, INTEGRALIDADE E EQUIDADE

CONCEITO DE SAÚDE AMPLIADO + DIREITO DE CIDADANIA

ORGANIZATIVOS: PARTICIPAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO
COMANDO UNICO, HIERARQUIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO

ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA + FEDERALISMO + INCLUSÃO



• DOUTRINÁRIOS:

• UNIVERSALIDADE: “A saúde é um direito de todos e dever do
Estado” – obrigação de prover atenção a saúde.

• INTEGRALIDADE: A atenção à saúde inclui tanto os meios
curativos como os preventivos; tanto os individuais quanto
os coletivos.

• EQUIDADE: Igualdade real e não apenas formal na utilização
e acesso ao sistema de saúde dada as disparidades
históricas, sociais e regionais brasileiras.



EQUIDADE IGUALDADE

EQUIDADE  É  UM  PRINCÍPIO  DE  JUSTIÇA  SOCIAL



DIFERENÇAS = INDIVIDUAIS OU GRUPAIS

DESIGUALDADES = REGIONAIS  OU  SOCIAIS



• DESCENTRALIZAÇÃO: Organização e gestão em três esferas de
governos: nacional, estadual e municipal com comando único
e atribuições próprias.

• HIERARQUIZAÇÃO & REGIONALIZAÇÃO: Níveis de
complexidade:

• Primário ou Atenção Básica = Tecnologias de elevada
complexidade –saberes, envolvimento e trabalho em equipe –
mas de baixa densidade tecnológica: problemas de saúde de
maior frequência e relevância território.

• Secundário e Terciário: estruturar o fluxo de referência e
contra-referência entre os serviços e equipamentos de saúde,
melhor a eficiência e eficácia dos mesmos.

• Regulação de serviços conveniado e contratados.

• Territorialização: Mapa da Saúde e Decreto 7508/2011.



• PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE & CONTROLE SOCIAL:

LEI Nº. 8.142 DE 1990. 

• Gestão tripartite do SUS por meio das:

• Conferências de Saúde, que ocorrem a cada quatro anos em
todas as esferas, e dos:

• Conselhos de Saúde, que são órgãos colegiados também em
todos as esferas e níveis.

• Plano Municipal de Saúde e Relatório de Gestão

• Financiamento Fundo a Fundo



Realização:

Apoio:


