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

PORTARIA Nº 1.820, DE 13 DE AGOSTO DE 2009 
 
    Dispõe sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde. 
 
Art. 2º “Toda pessoa tem direito ao acesso a bens e serviços 
de saúde para garantia da promoção, prevenção, proteção, 
tratamento e recuperação”. 
 
§ 1º acesso preferencialmente Atenção Básica próximo casa. 
 

§ 2º urgência/emergência = qualquer serviço de saúde deve 
receber e cuidar da pessoa; encaminhar para outro serviço. 
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§ 3º risco de vida ou lesão grave = remoção em tempo hábil 
e condições seguras. 
 

§ 4º encaminhamento para especialidade e hospital = 
Atenção Básica = estabelecido pela necessidade de saúde e 
indicação clínica, levando em conta a gravidade do problema 
= analisado pela central de regulação. 
 

§ 5º “Quando houver alguma dificuldade temporária para 
atender as pessoas é da responsabilidade da direção e da 
equipe do serviço, acolher, dar informações claras e 
encaminhá-las sem discriminação e privilégios”. 
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Art. 3º “Toda pessoa tem direito ao tratamento adequado e 
no tempo certo para resolver o seu problema de saúde”. 
 

* atendimento ágil; tecnologia apropriada; equipe 
multiprofissional capacitada; condições adequadas; 
informações sobre estado de saúde (clara, objetiva, 
respeitosa, compreensível); direito de decidir se familiares e 
acompanhantes serão informados sobre seu estado de 
saúde; registro atualizado e legível no prontuário; acesso à 
anestesia e medicações quando necessário; receber receitas 
e prescrições com todas informações; receber 
medicamentos (farmácia básica e alto custo); atenção no 
domicílio; encaminhamento para outros serviços de saúde. 
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Art. 4º “Toda pessoa tem direito ao atendimento 
humanizado e acolhedor, realizado por profissionais 
qualificados, em ambiente limpo, confortável e acessível a 
todos”. 
 

 livre de qualquer discriminação; 
 direito a acompanhante; 
 continuidade das atividades escolares e estímulo à 
recreação (criança ou adolescente); 
 escolha do local de morte; 
 escolha de alternativa de tratamento e consider recusa de 
tratamento proposto; 
 receber de visita de religiosos. 
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Art. 5º “Toda pessoa deve ter seus valores, cultura e direitos 
respeitados na relação com os serviços de saúde”.  
 
 escolha do tipo de plano de saúde; 
 sigilo e confidencialidade de todas informações pessoais; 
 acesso ao conteúdo do seu prontuário; 
 obtenção de laudo, relatório e atestado médico, sempre 
que justificado por sua situação de saúde; 
recebimento ou recusa à assistência religiosa, psicológica 
e social; 
 não-participação em pesquisa; 
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Art. 6º “Toda pessoa tem responsabilidade para que seu 
tratamento e recuperação sejam adequados e sem 
interrupção”. 
 
Art. 7º “Toda pessoa tem direito à informação sobre os 
serviços de saúde e aos diversos mecanismos de 
participação”. 
 
 direito à saúde, funcionamento dos serviços de saúde e 
sobre o SUS; 
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Art. 8º “Toda pessoa tem direito a participar dos conselhos 
e conferências de saúde e de exigir que os gestores 
cumpram os princípios anteriores”. 
 
Art. 9º “Os direitos e deveres dispostos nesta Portaria 
constitui em a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde”. 
 
Parágrafo único. A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde 
deverá ser disponibilizada a todas as pessoas por meios 
físicos e na internet, no seguinte endereço eletrônico: 
www.saude.gov.br. 


