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Apresentação

O livro O Sistema Único de Saúde e as Políticas Públicas é o mais organizado e 
completo livro para os Enfermeiros que desejam ser aprovados nos concursos do Bra-
sil. Fruto de um rigoroso trabalho de seleção de questões de concursos e elaboração 
de novos conteúdos, atende às mais diversas áreas de conhecimento na Enfermagem.

A presente obra foi redigida a partir do uso de 5 premissas didáticas que julgamos 
ser de fundamental importância para todo estudante que deseja ser aprovado nos 
mais diversos exames na Enfermagem:
1. Questões comentadas, alternativa por alternativa (incluindo as falsas), por autores 

especializados. 
2. 100% das questões são de concursos passados.
3. Questões selecionadas com base nas disciplinas e assuntos mais recorrentes nos 

concursos. 
4. Resumos práticos ao final do livro.
5. Questões categorizadas por assunto e grau de dificuldade sinalizadas de acordo 

com o seguinte modelo:

FÁCIL

INTERMEDIÁRIO

DÍFICIL

O livro O Sistema Único de Saúde e as Políticas Públicas será um grande faci-
litador para seus estudos, sendo uma ferramenta diferencial para o aprendizado e, 
principalmente, ajudando você a conseguir os seus objetivos.

Bons Estudos!
Leandro Lima

Editor
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01     (FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVI-
MENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

LONDRINA – 2014) A Lei nº 8.080/90 dispõe 
sobre a articulação das políticas e pro-
gramas de saúde, além de descrever as 
principais atividades a serem desenvolvi-
das pelo Sistema Único de Saúde, a car-
go das comissões interssetoriais. Sobre 
o disposto na lei, considere as seguintes 
atividades:

I. alimentação e nutrição.
II. saneamento e meio ambiente.
III. vigilância sanitária e farmacoepide-

miologia.
IV. recursos humanos.
V. ciência e tecnologia.
VI. saúde do trabalhador.

As comissões interssetoriais abrangem:

 Ⓐ As atividades dispostas nos itens I, III, 
V e VI apenas.

 Ⓑ As atividades dispostas nos itens I, II, 
III e VI apenas.

 Ⓒ As atividades dispostas nos itens I, III, 
IV, V e VI apenas.

 Ⓓ As atividades dispostas em todos os 
itens.

GRAU DE DIFICULDADE

DICA DO AUTOR: Segundo o artigo 12 da Lei 
nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, se-

rão criadas comissões interssetoriais de 
âmbito nacional que terão a finalidade 
de articular políticas e programas de inte-
resse para a saúde, cuja execução envol-
va áreas não compreendidas no âmbito 
do Sistema Único de Saúde (SUS).
A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 
19901, em seu artigo 13, observa que a 
articulação das políticas e programas, 
a cargo das comissões interssetoriais, 
abrangerá, em especial, as seguintes 
atividades: I - alimentação e nutrição; II 
- saneamento e meio ambiente; III - vigi-
lância sanitária e farmacoepidemiologia; 
IV - recursos humanos; V - ciência e tecno-
logia; e VI - saúde do trabalhador.
▍Resposta: Ⓓ

02  (FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVI-
MENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

LONDRINA – 2016) O Projeto Terapêutico 
Singular (PTS) pode ser definido como 
uma estratégia de cuidado que articula 
um conjunto de ações resultantes da dis-
cussão e da construção coletiva de uma 
equipe multidisciplinar, levando em con-
ta as necessidades, expectativas, crenças 
e contexto social da pessoa ou do coleti-
vo para o qual esta se dirige. A noção de 
singularidade advém da especificidade 
irreprodutível da situação sobre a qual 
o PTS atua, relacionada ao problema de 
uma determinada pessoa, uma família, 

Determinantes Sociais

Simone Santana da Silva; Márlon Vinícius 
Gama Almeida; Janine Pereira Alves

1
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12 ▕ Determinantes Sociais

um grupo ou um coletivo. Sobre o PTS, 
assinale a alternativa INCORRETA:

 Ⓐ A utilização do PTS como dispositi-
vo de intervenção desafia a organização 
tradicional do processo de trabalho em 
saúde, pois pressupõe a necessidade de 
maior articulação interprofissional e a 
utilização das reuniões de equipe como 
um espaço coletivo sistemático de en-
contro, reflexão, discussão, compartilha-
mento e corresponsabilização das ações 
com a horizontalização dos poderes e 
conhecimentos.

 Ⓑ O diagnóstico situacional pressupõe 
o contato com uma pessoa, família, gru-
po ou coletivo em que o acolhimento 
empático e a escuta cuidadosa e sensível 
favorecem o vínculo. O acolhimento re-
presenta a disponibilidade de receber e 
ofertar em qualquer momento ao longo 
do processo de cuidado. Uma escuta cui-
dadosa e sensível pressupõe dar a voz à 
pessoa, à família, ao grupo ou ao coletivo.

 Ⓒ No PTS, é importante caracterizar 
também o que é possível realizar des-
sas expectativas e objetivos. A caracte-
rização do que é possível deve levar em 
consideração o quanto a realização das 
expectativas e metas para a resolução do 
problema depende do técnico de refe-
rência e da equipe de saúde.

 Ⓓ Embora o PTS possa ser utilizado 
como analisador qualitativo e apregoado 
para todos os usuários dos serviços estra-
tégicos de Saúde Mental, como os CAPS, 
na Atenção Básica é importante estabe-
lecer critérios de seleção dos casos que 
exigirão a construção de um PTS. Não é 
viável nem necessário elaborar um PTS 
para todas as pessoas atendidas em um 
serviço de Atenção Básica.

GRAU DE DIFICULDADE

DICA DO AUTOR: O Projeto Terapêutico Sin-
gular (PTS) é um dispositivo que auxilia a 
construção de uma clínica ampliada, de 
maneira a deslocar a atenção do sintoma 
e da doença para o sofrimento e o con-
texto em que estes aparecem2. 
Alternativa A: CORRETA. As informações da 
assertiva são verdadeiras. A estratégia do 
PTS é trabalhar atendendo às necessida-
des do usuário a partir da observação do 
indivíduo em suas qualidades, e investir 
nisso para que ele próprio participe do 
seu cuidado. Um elemento extremamen-
te relevante no PTS é o desejo e a motiva-
ção do próprio indivíduo. Isso se constitui 
exatamente como a concretização do seu 
protagonismo e autonomia. 2:56

Alternativa B: CORRETA. As informações da 
assertiva são verdadeiras. É importante 
identificar as necessidades, demandas, 
vulnerabilidades e potencialidades mais 
relevantes do sujeito.2:56

Alternativa C: INCORRETA. Segundo o Cader-
no nº 34 da Atenção Básica, sobre Saúde 
Mental2, “a caracterização do que é possí-
vel deve levar em consideração o quan-
to a realização das expectativas e metas 
para a resolução do problema depende 
dos agentes envolvidos - pessoa cuidada, 
técnico de referência, equipe de saúde, 
familiares - ou envolve outras instâncias 
a serem ativadas. A pactuação do que é 
possível fazer deve incluir todos os envol-
vidos - equipe e pessoa, família, grupo ou 
coletivo para o qual está dirigido o PTS, 
pois isso estimula o compartilhamento e 
a cogestão do processo de cuidado”.
Alternativa D: CORRETA. As informações da 
assertiva são verdadeiras. Na Atenção 
Básica, os casos mais complexos e com 
maior gravidade devem ser priorizados 
para elaboração do PTS. Devem consi-
derar-se a extensão e/ou intensidade 
de problemas apresentados por uma 
pessoa, família, grupo ou coletivo, bem 
como avaliar quão diversas dimensões 
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13▏Simone Santana da Silva; Márlon Vinícius Gama Almeida; Janine Pereira Alves

estão afetadas (biológica, psicológica e 
social). 2:56

03  (FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – 2015) Um 
paciente cadeirante procurou aten-

dimento em uma unidade de saúde inau-
gurada há pouco tempo em seu bairro. 
Ao chegar à unidade, ficou surpreso com 
o espaço físico. Havia rampas de acesso 
adequadas, banheiros apropriados, por-
tas mais largas e macas reguláveis. A situ-
ação descrita acima é um exemplo de ob-
servância da seguinte diretriz norteadora 
da Política Nacional de Humanização:

 Ⓐ Cogestão;
 Ⓑ Acolhimento;
 Ⓒ Transversalidade;
 Ⓓ Ambiência;
 Ⓔ Gestão participativa.

GRAU DE DIFICULDADE

DICA DO AUTOR: Segundo Brasil (2004) a 
Humanização, como uma política trans-
versal, supõe necessariamente que sejam 
ultrapassadas as fronteiras, muitas vezes 
rígidas, dos diferentes núcleos de saber/
poder que se ocupam da produção da 
saúde3. Atentar para as frequentes as-
sertivas que podem confundir durante 
a realização da prova, em relação à ade-
quação da estrutura física dos serviços, a 
ambiência se faz mais adequada.
Alternativa A: INCORRETA. A cogestão é um 
modo de administrar que inclui o pensar 
e o fazer coletivo, sendo, portanto, uma 
diretriz ético-política que visa democrati-
zar as relações no campo da saúde.
Alternativa B: INCORRETA. O acolhimento é 
uma diretriz da PNH. Nesse caso, o aco-
lhimento como ato ou efeito de acolher 
expressa, em suas várias definições, uma 
ação de aproximação, um “estar com” e 

um “estar perto de”, ou seja, uma atitude 
de inclusão3.
Alternativa C: INCORRETA. É um princípio da 
PNH que valoriza a presença da referida 
política em todas as políticas e progra-
mas do SUS3.
Alternativa D: CORRETA. Segundo as Diretri-
zes gerais para a implementação da PNH 
nos diferentes níveis de atenção, seu 
sexto princípio diz respeito a adequar 
os serviços ao ambiente e à cultura local, 
respeitando a privacidade e promoven-
do uma ambiência acolhedora e confor-
tável3.
Alternativa E: INCORRETA. Uma das diretrizes 
da PNH trata da cogestão, expressa tanto 
na inclusão de novos sujeitos nos proces-
sos de análise e decisão quanto a amplia-
ção das tarefas da gestão – que se trans-
forma também em espaço de realização 
de análise dos contextos, da política em 
geral e da saúde em particular, em lugar 
de formulação e de pactuação de tarefas 
e de aprendizado coletivo3.

04  (FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO 
BITTENCOURT - 2015) O Programa Na-

cional de Suplementação da Vitamina 
A busca reduzir e controlar a deficiência 
nutricional de vitamina A em crianças de 
6 a 9 meses de idade. Tal deficiência é a 
principal causa de: 

 Ⓐ Raquitismo. 
 Ⓑ Doenças hemorrágicas. 
 Ⓒ Anemia.
 Ⓓ Obesidade. 
 Ⓔ Cegueira evitável. 

GRAU DE DIFICULDADE

DICA DO AUTOR: O Programa Nacional de 
Suplementação de Vitamina A destina-se 
a prevenir e/ou controlar essa deficiência 
nutricional mediante a suplementação 
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14 ▕ Determinantes Sociais

com megadoses de vitamina A em crian-
ças de seis a cinquenta e nove meses de 
idade e puérperas no pós-parto imedia-
to, pertencentes à Região Nordeste, ao 
Vale do Jequitinhonha em Minas Gerais e 
ao Vale do Ribeira em São Paulo4. A Porta-
ria nº 729, de 13 de maio de 2005 observa 
que a deficiência nutricional de Vitamina 
A, apresenta significativa influência no 
quadro de morbimortalidade materno-
-infantil, estando comprovadamente 
ligado ao surgimento de manifestações 
oculares e ao comprometimento do sis-
tema imunológico4.
Alternativa A: INCORRETA. É proveniente da 
carência de vitamina D.
Alternativa B: INCORRETA. As manifestações 
clínicas predominantes da carência da 
vitamina K são as hemorragias, decorren-
tes da não ativação das proteínas depen-
dentes da vitamina. Apesar de ocorrer 
em qualquer faixa etária, o recém-nas-
cido é mais susceptível à doença, por 
apresentar níveis mais baixos de fatores 
da coagulação, menores reservas de vita-
mina K e por ter baixo aporte da vitamina 
quando alimentado com o leite humano.
Alternativa C: INCORRETA. A anemia é um pro-
blema que ocorre quando existe um nú-
mero reduzido de glóbulos vermelhos ou 
uma baixa concentração de hemoglobi-
na. Existem vários tipos de anemia, cada 
um com uma causa diferente. O tipo de 
anemia mais comum é causado por falta 
de ferro, ao passo que os outros tipos são 
causados por falta de vitamina B12 ou 
folato.
Alternativa D: INCORRETA. A obesidade é de-
finida como doença metabólica e neu-
roendócrina resultante dos hábitos de 
vida propícios para a obesidade e a pre-
disposição genética. O padrão alimentar 
inadequado provoca deficiência de vita-
minas. 
Alternativa E: CORRETA. A Portaria nº 729, de 
13 de maio de 2005, observa que a de-

ficiência nutricional de Vitamina A apre-
senta significativa influência no quadro 
de morbimortalidade materno-infantil, 
estando comprovadamente ligado ao 
surgimento de manifestações oculares e 
ao comprometimento do sistema imuno-
lógico4.

05  (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊN-
CIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NOR-

TE - 2015) O Capítulo IV – Do Direto à Saú-
de – do Estatuto do Idoso assegura aos 
idosos, por intermédio do Sistema Único 
de Saúde (SUS), o acesso universal e igua-
litário à saúde. Em conformidade com as 
disposições desse capítulo, assinale a op-
ção correta.

 Ⓐ Aos idosos poderão ser cobrados 
valores diferenciados em razão da idade 
nos planos de saúde.

 Ⓑ É assegurado a todo idoso o aten-
dimento domiciliar pela perícia médica 
do INSS, realizada via serviço público ou 
privado de saúde integrante do SUS, para 
expedição do laudo de saúde necessário 
ao exercício de direitos sociais e de isen-
ção tributária do idoso.

 Ⓒ Ao idoso internado ou em observa-
ção é assegurado o direito à acompa-
nhante, devendo o órgão de saúde pro-
porcionar as condições adequadas para 
sua permanência em tempo integral, 
segundo o critério médico.

 Ⓓ É assegurado a todo idoso o direito à 
educação, cultura, esporte e lazer. 

GRAU DE DIFICULDADE

DICA DO AUTOR: A Lei nº 10.741, em seu art. 
1º, de 12 de outubro de 2003 observa 
que ao ser instituído, o Estatuto do Idoso 
destina-se a “regular os direitos assegura-
dos às pessoas com idade igual ou supe-
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15▏Simone Santana da Silva; Márlon Vinícius Gama Almeida; Janine Pereira Alves

rior a 60 (sessenta) anos” 5. Atentar para 
lei 12.896 de 18 de dezembro de 20136.
Alternativa A: INCORRETA. Segundo a Lei nº 
10.741, em seu art. 15, parágrafo 3º, “é 
vedada a discriminação do idoso nos pla-
nos de saúde pela cobrança de valores 
diferenciados em razão da idade” 5.
Alternativa B: INCORRETA. A Lei nº 12.896, de 
18 de dezembro de 2013, acrescenta os 
§ 5º e 6º ao art. 15 da Lei n 10.741, de 1º  
de outubro de 2003, vedando a exigência 
de comparecimento do idoso enfermo 
aos órgãos públicos e assegurando-lhe 
o atendimento domiciliar para obtenção 
de laudo de saúde. A participação dos 
serviços privados de saúde se dá quando 
contratados ou conveniados integram o 
Sistema Único de Saúde (SUS)6.
Alternativa C: CORRETA. A Lei nº 10.741, em 
seu art. 16, observa que “ao idoso inter-
nado ou em observação é assegurado o 
direito a acompanhante, devendo o ór-
gão de saúde proporcionar as condições 
adequadas para a sua permanência em 
tempo integral, segundo o critério mé-
dico” 6.
Alternativa D: INCORRETA. Segundo a Lei nº 
10.741, em seu art. 3, “é obrigação da 
família, da comunidade, da sociedade 
e do Poder Público assegurar ao idoso, 
com absoluta prioridade, a efetivação 
do direito à vida, à saúde, à alimentação, 
à educação, à cultura, ao esporte, ao la-
zer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, 
à dignidade, ao respeito e à convivência 
familiar e comunitária” 5.

06  (FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, ENSI-
NO E ASSISTÊNCIA À ESCOLA DE MEDICINA 

E CIRURGIA DO RIO DE JANEIRO E AO HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE E GUINLE, DA UNIVER-
SIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
- 2016) Entende-se por saúde do trabalha-
dor um conjunto de atividades que se 
destina, através das ações de vigilância 

epidemiológica e vigilância sanitária, à 
promoção e proteção da saúde dos tra-
balhadores, com vistas à recuperação e 
reabilitação da saúde dos trabalhadores 
submetidos aos riscos e agravos advin-
dos das condições de trabalho. Neste 
sentido, estão amparadas na lei as ações 
abaixo, EXCETO:

 Ⓐ Avaliação do impacto que as tecnolo-
gias provocam à saúde.

 Ⓑ Assistência ao trabalhador vítima de 
acidentes de trabalho ou portador de 
doença profissional e do trabalho.

 Ⓒ A garantia ao sindicato dos trabalha-
dores de requerer ao órgão competente 
a interdição de máquina, de setor de ser-
viço ou de todo ambiente de trabalho, 
quando houver exposição a risco iminen-
te para a vida ou saúde dos trabalhado-
res.

 Ⓓ Informação ao trabalhador e à sua 
respectiva entidade sindical e às empre-
sas sobre os riscos de acidentes de tra-
balho, doença profissional e do trabalho, 
bem como os resultados de fiscalizações, 
avaliações ambientais e exames de saú-
de, de admissão, periódicos e de demis-
são, respeitados os preceitos da ética 
profissional.

 Ⓔ Garantia do direito de greve por rei-
vindicação salarial.

GRAU DE DIFICULDADE

DICA DO AUTOR: O art. 6º, parágrafo 3º, des-
tacado abaixo, define o que representa a 
saúde do trabalhador nos termos da Lei 
nº 8.080/90 e suas abrangências. 
“§ 3º Entende-se por saúde do trabalha-
dor, para fins desta lei, um conjunto de 
atividades que se destina, através das 
ações de vigilância epidemiológica e vi-
gilância sanitária, à promoção e proteção 
da saúde dos trabalhadores, assim como 
visa à recuperação e reabilitação da saú-
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1. EVENTOS IMPORTANTES NA CONQUISTA 
DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE1

As Políticas Públicas de Saúde no Brasil são marcadas por eventos políticos e histó-
ricos que demarcam o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS). 

O SUS é resultado de lutas protagonizadas pelo movimento da reforma sanitária 
na busca por conquistas que efetivassem as transformações na área da saúde brasi-
leira. Essas mudanças requeridas não envolviam apenas o sistema, mas todo o setor 
saúde, em busca da melhoria das condições de vida da população. Nesse sentido, a 
Constituição Federal de 1988 oficializa a criação do Sistema Único de Saúde, regula-
mentado posteriormente pelas leis orgânicas2,4. Nesse caminho de edificação do sis-
tema de saúde brasileiro, eventos marcaram, sobretudo, pela definição de legislações 
específicas, como algumas citadas a seguir1:

• 1923 – Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAP), criada pela Lei Elói Chaves. É a 
marca das primeiras discussões sobre as demandas dos trabalhadores em relação 
às pensões em casos de acidentes, afastamento por doença e aposentadoria. É 
também o início das relações entre o setor público e o setor privado.

• 1932 – Instituto de Aposentadorias e Pensões (IAPs) resultantes das reivindica-
ções dos trabalhadores no que envolve os seus direitos.

• 1965 – Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) como resultado da unifica-
ção dos IAPs. Consolida a compra dos serviços assistenciais nos serviços privados 
e marca o modelo centrado na cura, no hospital e na prática médica.

• 1977 – Sistema Nacional de Assistência e Previdência Social (SINPAS) que integra-
va o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS). Tal 
instituto é o órgão governamental que prestava a assistência médica e funciona 
a partir da compra de serviços médicos, hospitalares e especializados do setor 
privado.

• 1986 – VIII Conferência Nacional de Saúde marca a participação social motivada 
pela Reforma Sanitária. Consagrou a compreensão ampliada de saúde e o princí-
pio que a define como direito universal e como dever do estado, conforme incor-
porado na Constituição Federal de 19885.

Resumo prático 6
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• 1987 – Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde (SUDS) que marcam os 
repasses de recursos, pelo Governo Federal, para os estados e municípios amplia-
rem suas redes de serviços.

• 1988 – Constituição Federal que estabelece a saúde como “Direito de todos e 
dever do Estado”. Apresenta elementos básicos em relação às necessidades indi-
viduais e coletivas, a assistência e o papel do Estado2.

• 1990 – Criação do SUS através das Leis Orgânicas da Saúde3,4 nº 8.080 e nº 8.142, 
de 1990. A primeira lei demarca os objetivos, atribuições, princípios e diretrizes, 
organização, direção e gestão, competências de cada instância (municipal, es-
tadual e federal), participação do setor privado de modo complementar, finan-
ciamento e gestão financeira. A Lei nº 8.142/90 trata sobre a participação da co-
munidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de 
recursos financeiros. 

• 1991 – Programa de Agentes Comunitários de Saúde é criado com a perspectiva 
de favorecer a ampliação do acesso à saúde e de ações de prevenção e promoção 
da saúde.

• 1993 – Publicação da Norma Operacional Básica de 1993 (NOB-SUS 93) que busca 
revisitar a implantação do SUS e aprofundar o processo de municipalização1.

• 1994 – Programa Saúde da Família, atualmente Estratégia Saúde da Família, é ini-
ciado. Busca a reorientação do modelo assistencial (focado no modelo centrado 
na doença) para a família que passa ser o centro da atenção, no ambiente que 
vive e favorecendo a discussão ampliada do processo saúde-doença. É desdobra-
mento do Programa de Agentes Comunitários de Saúde1.

• 1996 – Publicação da Norma Operacional Básica de 1996 (NOB-SUS 96) que bus-
cou maior aproximação com o novo modelo de atenção. Foca na descentraliza-
ção dos recursos federais em busca da consolidação da autonomia de gestão 
aos estados e municípios. Além disso, busca incentivar a nova lógica assistencial 
como a proposta do PSF1. 

• 2002 – Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS-SUS) é editada e enfati-
za a discussão sobre a regionalização do SUS.

• 2003 – Política Nacional de Humanização é criada frente à necessidade de avanço 
e qualificação do sistema nacional de saúde na relação e nos processos de aten-
ção ao usuário, trabalho dos gestores e trabalhadores. Valoriza a singularidade e 
estimula a capacidade criadora de cada envolvido.

• 2006 – Pacto pela Saúde é apresentado a partir de reformas institucionais pac-
tuadas entre as três esferas (municípios, estado e União) do SUS. Objetiva o de-
senvolvimento de inovações nos processos e instrumentos de gestão.

• 2011 – Decreto nº 7.508 de 28 de julho de 2011 que regulamenta a Lei nº 8.080/90 
em busca da concretização e aprofundamento dos princípios propostos pela lei: 
regionalização, hierarquização, regiões de saúde e Atenção Básica como porta de 
entrada no SUS. Neste sentido, enfatiza a organização, planejamento assistência 
à saúde e articulação interfederativa no âmbito do SUS. 

• 2012 – Reformulação da Política Nacional da Atenção Básica que estabelece a 
revisão de diretrizes e normas para a Organização da Atenção Básica, para a Estra-
tégia Saúde da Família e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde. A PNAB 
foi instituída pela portaria nº 648 de 28 de março de 2006. 
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• 2017 - Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, estabelece a revisão de dire-
trizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do SUS

O SUS, ainda hoje, está em processo de construção e de aperfeiçoamento. A pro-
moção da saúde está em constante transformação, afinal as sociedades são dinâmi-
cas, o que coloca diferentes demandas como necessárias para seu funcionamento. 

2. CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 (ARTIGO Nº 194 A 200) 
E LEIS ORGÂNICAS2-4

Os movimentos que compõem a Reforma Sanitária, em suas lutas, conquistaram 
a Constituição Federal de 1988. Tal feito foi o grande marco, inclusive em relação ao 
setor da saúde, nos artigos 194 a 200. 

Constituição Federal (Artigos 196 a 200)2

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 seguin-
tes 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. 
§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos 
do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, além de outras fontes. (Parágrafo único renumerado para § 1º pela Emen-
da Constitucional nº 29, de 2000) 
§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, 
em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de 
percentuais calculados sobre: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 
I - no caso da União, na forma definida nos termos da lei complementar prevista no § 
3º; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 
II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a 
que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea 
a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios; 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 
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do trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários. Ela deve estar presente e 
inserida em todas as políticas e programas do SUS. Entre seus princípios: 

• TRANSVERSALIDADE (reconhecer que as diferentes especialidades e práticas de 
saúde podem conversar com a experiência daquele que é assistido); 

• INDISSOCIABILIDADE ENTRE GESTÃO E ATENÇÃO (concretude na participação 
dos trabalhadores, usuários e gestores na produção do cuidado);

• PROTAGONISMO, CORRESPONSABILIDADE E AUTONOMIA DOS SUJEITOS E COLE-
TIVOS (reconhecimento do papel de cada envolvido). 

Nesse mesmo sentido, as diretrizes da PNH são8;10:7:

DIRETRIZ CONCEITO COMO SE FAZ

Acolhimento

Acolher é reconhecer o outro e o que 
ele traz como legítima e singular sua 
necessidade de saúde. O acolhimento 
deve comparecer e sustentar a rela-
ção entre equipes/serviços e usuários/
populações. Como valor das práticas 
de saúde, o Acolhimento é construído 
de forma coletiva, a partir da análise 
dos processos de trabalho e tem como 
objetivo a construção de relações de 
confiança, compromisso e vínculo en-
tre as equipes/serviços, trabalhador/
equipes e usuário com sua rede sócio 
afetiva. Acolhimento não só entendido 
para dentro dos estabelecimentos, mas 
também ultrapassando seus limites 
institucionais constituindo como ele-
mento de fortalecimento da rede de 
atenção à saúde.

Com uma escuta qualificada oferecida 
pelos trabalhadores às necessidades 
do usuário, é possível garantir o acesso 
oportuno desses usuários a tecnolo-
gias adequadas às suas necessidades, 
ampliando a efetividade das práticas 
de saúde. Isso assegura, por exemplo, 
que todos sejam atendidos com priori-
dades a partir da avaliação de vulnera-
bilidade, gravidade e risco.

Gestão Participativa e Co-gestão

Parte do princípio de núcleo e campo 
de competência, onde um profissional 
pode realizar atividades e ações que 
não pertencem somente à sua espe-
cialidade, mas sim diz respeito às suas 
atribuições como profissional de saúde. 
Desta forma, o olhar sobre um usuário 
ou uma situação de saúde não deve se 
resumir a apenas ao olhar de um espe-
cialista, mas sim de toda uma equipe, 
um olhar interdisciplinar, que coloca 
o sujeito e sua necessidade de saúde 
em outras perspectivas, como a social, 
econômica, cultural, psíquica, ou seja, 
para além do olhar biomédico. A clínica 
ampliada é uma ferramenta teórica e 
prática cuja finalidade é desviar de uma 
abordagem clínica do adoecimento e 
do sofrimento, que considere a singu-
laridade do sujeito e a complexidade 
do processo saúde/doença. A clíni-
ca ampliada se propõe a enfrentar a 
fragmentação do conhecimento e das 
ações de saúde

Utilizando recursos que permitam enri-
quecimento dos diagnósticos conside-
rando outras variáveis além do enfoque 
orgânico, inclusive a percepção dos 
afetos produzidos nas relações clínicas 
e suas questões sociais, nesse sentido 
a qualificação do diálogo com escuta 
qualificada, tanto entre os profissionais 
de saúde envolvidos no tratamento 
quanto destes com o usuário, de modo 
a possibilitar decisões compartilhadas 
e comprometidas com a autonomia do 
usuário.
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    Ambiência

Termo derivado da junção das pala-
vras ambiente e vivência. Aponta para 
o processo de construção de espaços 
saudáveis, acolhedores e confortáveis, 
que respeitem a privacidade, propi-
ciem mudanças no processo de traba-
lho e considerem todas as dimensões 
humanas implicadas no processo de 
ocupação dos espaços para que estes 
sejam de fato produtores de saúde e 
lugares de encontro entre as pessoas.

Através da discussão compartilhada 
dos processos de trabalho, projetos ar-
quitetônicos cogeridos, das reformas e 
do uso dos espaços de acordo com as 
necessidades de usuários e trabalhado-
res de cada serviço.

Clínica Ampliada e compartilhada

Parte do princípio de núcleo e campo 
de competência, onde um profissional 
pode realizar atividades e ações que 
não pertencem somente à sua espe-
cialidade, mas sim diz respeito às suas 
atribuições como profissional de saúde. 
Desta forma, o olhar sobre um usuário 
ou uma situação de saúde não deve se 
resumir a apenas ao olhar de um espe-
cialista, mas sim de toda uma equipe, 
um olhar interdisciplinar, que coloca 
o sujeito e sua necessidade de saúde 
em outras perspectivas, como a social, 
econômica, cultural, psíquica, ou seja, 
para além do olhar biomédico. A clínica 
ampliada é uma ferramenta teórica e 
prática cuja finalidade é desviar de uma 
abordagem clínica do adoecimento e 
do sofrimento, que considere a singu-
laridade do sujeito e a complexidade 
do processo saúde/doença. A clíni-
ca ampliada se propõe a enfrentar a 
fragmentação do conhecimento e das 
ações de saúde

Utilizando recursos que permitam enri-
quecimento dos diagnósticos conside-
rando outras variáveis além do enfoque 
orgânico, inclusive a percepção dos 
afetos produzidos nas relações clínicas 
e suas questões sociais, nesse sentido 
a qualificação do diálogo com escuta 
qualificada, tanto entre os profissionais 
de saúde envolvidos no tratamento 
quanto destes com o usuário, de modo 
a possibilitar decisões compartilhadas 
e comprometidas com a autonomia do 
usuário.

Valorização do trabalhador

Promover a valorização e saúde nos 
locais de trabalho é aprimorar a ca-
pacidade de compreender e analisar 
o trabalho de forma a fazer circular a 
palavra, criando espaços para deba-
tes coletivos, buscando novos modos 
de fazer e se relacionar no trabalho. A 
gestão coletiva das situações de tra-
balho é critério fundamental para a 
promoção de saúde e a prevenção de 
adoecimento. Trata-se de compreender 
as situações nas quais os sujeitos tra-
balhadores afirmam a sua capacidade 
de criação e de avaliação das regras de 
funcionamento coletivo instituídas nas 
organizações de saúde.

A implantação da Diretriz Valorização 
do trabalho e do trabalhador se dá 
num processo contínuo de construção 
e desconstrução de saberes, valores, 
concepções, de avaliar quais formas de 
funcionamento coletivo estão produ-
zindo adoecimento e aquelas que pro-
movem a saúde. O dispositivo “Progra-
ma de Formação em Saúde e Trabalho e 
a Comunidade Ampliada de Pesquisa”, 
é uma das possibilidades que torna 
possível o aumento do diálogo, análise 
e intervenção, no sentido do trabalha-
dor se apropriar do seu próprio pro-
cesso de trabalho, elaborando Planos 
de Intervenção no enfrentamento dos 
principais desafios. A diretriz da coges-
tão favorece diretamente essa diretriz 
sendo importante também assegurar 
a participação dos trabalhadores nos 
espaços coletivos de gestão.
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Defesa dos direitos dos usuários.

Os usuários de saúde possuem direitos 
garantidos por lei e os serviços de saú-
de devem incentivar o conhecimento 
desses direitos e assegurar que eles 
sejam cumpridos em todas as fases do 
cuidado, desde a recepção até a alta.

Criando mecanismos de fazer a infor-
mação chegar ao usuário, assim como, 
a implementação das ouvidorias e ou-
tros meios de escuta do usuário que 
façam suas questões chegarem aos 
gestores e sejam defendidas confor-
me seus direitos. A carta de Direitos 
dos Usuários SUS, se constitui como 
um dispositivo que aciona a discussão 
dos direitos. Todo cidadão tem direito 
a uma equipe que cuide dele, de ser in-
formado sobre sua saúde e também de 
decidir sobre compartilhar ou não sua 
dor e alegria com sua rede social.

A PNH não possui portarias que regulamentem ou normatizem a política, porém 
seu caráter transversal permite que tais princípios, diretrizes e dispositivos se encon-
trem presentes nas legislações das demais políticas, áreas técnicas e departamentos:

Legislações que referem princípios, diretrizes e dispositivos da PNH11

PORTARIA Nº 4.279, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2010

Estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 
I. Fortalecer a APS para realizar a coordenação do cuidado e ordenar a organização da rede de atenção Estraté-
gias: 
Incentivar a organização da porta de entrada, incluindo acolhimento e humanização do atendimento; 
Ampliar o financiamento e o investimentos em infraestrutura das unidades de saúde para melhorar a ambiência dos locais 
de trabalho.

DECRETO Nº 7508 DE 28/06/2011 (FEDERAL)

Regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o 
planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências.
Art. 38º. A humanização do atendimento do usuário será fator determinante para o estabelecimento das metas de saúde 
previstas no Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde.

PORTARIA/GM Nº 3.088, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011

Institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes 
do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de saúde (SUS).
Art. 2º Constituem-se diretrizes para o funcionamento da Rede de Atenção Psicossocial: 
V - atenção humanizada e centrada nas necessidades das pessoas;

PORTARIA Nº 1.459, DE 24 DE JUNHO DE 2011(publicada no DOU nº, de 27 de junho de 2011, Seção 1, página 109) CORREÇÃO 
PORTARIA Nº 1.459, DE 24 DE JUNHO DE 2011(publicada no DOU nº 125, de 01 de julho de 2011, Seção 1, página 61) PORTARIA 

N.º 2351, de 05 de outubro de 2011(publicada no DOU n.º 193 , de 06 de outubro de 2011, Seção 1, página 58)

Institui no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS - a Rede Cegonha
Art. 1° A Rede Cegonha, instituída no âmbito do Sistema Único de Saúde, consiste numa rede de cuidados que visa assegurar 
à mulher o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como 
à criança o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e ao desenvolvimento saudáveis, denominada Rede Cegonha. 
Art. 7° Cada componente compreende uma série de ações de atenção à saúde, nos seguintes termos: 
II - Componente PARTO E NASCIMENTO: 
g) estímulo à implementação de Colegiado Gestor nas maternidades e outros dispositivos de co‐gestão tratados na Política 
Nacional de Humanização.

PORTARIA Nº 121, DE 25 DE JANEIRO DE 2012

Institui a Unidade de Acolhimento para pessoas com necessidades decorrentes do uso de Crack, Álcool e Outras Drogas 
(Unidade de Acolhimento), no componente de atenção residencial de caráter transitório da Rede de Atenção Psicossocial.
Parágrafo único. O Projeto Terapêutico Singular será formulado no âmbito da Unidade de Acolhimento com a participação do 
Centro de Atenção Psicossocial, devendo-se observar as seguintes orientações: 
I - acolhimento humanizado, com posterior processo de grupalização e socialização, por meio de atividades terapêuticas e 
coletivas;
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