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SUS: Constituição Federal, Lei 8080/90 e outras normas 

LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 
 

Art. 15. Atribuições da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios:  

 controle, avaliação, fiscalização das ações e serviços; 

 elaboração de normas técnicas;  

 administração dos recursos orçamentários e financeiros;  

 

 



SUS: Constituição Federal, Lei 8080/90 e outras normas 

Art. 16. Competências da direção nacional do SUS:  

 formular, avaliar e apoiar políticas;  

 definir e coordenar sistemas;  

 definição de normas e mecanismos de controle;  

 ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária; 

articulação com os órgãos educacionais e de fiscalização 

do exercício profissional = formação de recursos humanos 

na saúde; 

 



SUS: Constituição Federal, Lei 8080/90 e outras normas 

Art. 17. Competência da direção estadual do SUS: 

 promover descentralização para Municípios; 

 acompanhar, controlar e avaliar redes hierarquizadas SUS; 

 apoio técnico e financeiro aos Municípios; 

 identificar hospitais de referência e gerir sistemas públicos 

de alta complexidade, de referência estadual e regional; 

 acompanhamento, avaliação e divulgação dos indicadores 

de morbidade e mortalidade no âmbito da unidade federada. 

 



SUS: Constituição Federal, Lei 8080/90 e outras normas 

Art. 18. Competência da direção municipal do SUS: 

 planejar, organizar, controlar, avaliar, gerir e executar as 

ações e serviços de saúde; 

participar do planejamento, programação e organização da 

rede regionalizada e hierarquizada, articulado com estado; 

 executar: vigilância epidemiológica e sanitária; alimentação 

e nutrição; saneamento básico; saúde trabalhador; 
 

Art. 19. Distrito Federal = atribuições Estados e Municípios. 



SUS: Constituição Federal, Lei 8080/90 e outras normas 

CAPÍTULO V: Atenção à Saúde Indígena = Art. 19 (A até H) 

 Subsistema de Atenção à Saúde Indígena = funciona em 

perfeita integração com SUS; financiado pela União.       

 Estados, Municípios, instituições governamentais e não-

governamentais = complementação no custeio e execução. 

 Subsistema = SUS = descentralizado, hierarquizado e 

regionalizado.       

 indígenas = acesso garantido ao SUS de acordo com 

necessidades = atenção primária, secundária e terciária. 



SUS: Constituição Federal, Lei 8080/90 e outras normas 

CAPÍTULO VI: DO SUBSISTEMA DE ATENDIMENTO E 

INTERNAÇÃO DOMICILIAR = Art. 19-I 

 realizados por equipes multidisciplinares;  

 médico, enfermagem, fisioterapeuta, psicólogo, assistente 

social, e outros necessários ao cuidado integral;  

 medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora.  



SUS: Constituição Federal, Lei 8080/90 e outras normas 

CAPÍTULO VII: DO SUBSISTEMA DE ACOMPANHAMENTO 

DURANTE O TRABALHO DE PARTO, PARTO E PÓS-PARTO 

IMEDIATO = Art. 19-J 

 obrigado permitir a presença, junto à parturiente, de 1 

acompanhante, indicado pela parturiente, durante todo o 

trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.  



SUS: Constituição Federal, Lei 8080/90 e outras normas 

CAPÍTULO VIII:  

ASSISTÊNCIA TERAPÊUTICA E INCORPORAÇÃO DE 

TECNOLOGIA EM SAÚDE = Art. 19 (M a U) 

 dispensação de medicamentos e produtos (órteses, 

próteses, bolsas coletoras e equipamentos médicos); 

 oferta de procedimentos = regime domiciliar, ambulatorial 

e hospitalar, que constam na tabela do SUS, realizados em  

serviço próprio, conveniado ou contratado no território 

nacional. 


