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CF 88 – Seguridade Social 

Saúde 

Assistência 

Social Previdência 
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AOCP-EBSERH: De acordo com o que dispõe a CF88, assinale a alternativa correta. 

a) A saúde compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes 

Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à seguridade 

social, à educação, à previdência e à assistência social. 

b) 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. 

c) 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 educação e à assistência social. 

d) A assistência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 

Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, 

à educação, à previdência e à seguridade social. 



6 Prof. Dr. Álex Herval   2020 
14/01/2020 10:44 

Art. 196 Art. 197 Art. 198 

Universalidade 

Equidade 
Integralidade 

Direito de 

Todos, dever 
do Estado Relevância 

pública das 

ações e 

serviços de 
saúde 

Regionalizada  

Hierarquização 

Descentralização 

Atendimento integral,  

Participação da comunidade 
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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. 

 

CF88 
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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. 

 

CF88 
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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. 



11 Prof. Dr. Álex Herval   2020 

Lei 8080 de 1990 

Lei nº 13.097, de 2015 

Doações 
Outros 

casos em lei 

Ações de 

Saúde de 

empresas 

Serviços 

Hospitalares e 

Especializados 
Planejamento 

Familiar 
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VUNESP (2019) A relação entre as instituições públicas e privadas sempre foi 

uma das questões polêmicas do SUS. A Constituição Federal 

 

a) estimula as parcerias público-privadas por meio de organizações sociais. 

b) determina que as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos têm 

preferência entre as que recebem recursos públicos para auxílios ou 

subvenções. 

c) permite a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às 

instituições privadas com fins lucrativos, desde que justificada. 

d) veda a participação da iniciativa privada no sistema de assistência à saúde. 

e) veda a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros 

na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei. 
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CF88 Art. 200 

Lei 8080 Art. 6 
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CF88 Art. 200 

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 e a 

inovação; 

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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Vunesp (2018) Dentre os órgãos da administração pública, responsáveis 

pela gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), alguns interagem 

diretamente com todos os serviços de saúde, sejam públicos ou privados. 

Identifique nas alternativas a seguir, o órgão que tem essa característica: 

 

a) Conselho Estadual de Saúde. 

b) Regulação Médica. 

c) Vigilância Sanitária. 

d) Coordenadoria de Gestão Orçamentária. 

e) Coordenadoria de Recursos Humanos. 
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AOCP-EBSERH Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta. 

  

a) As instituições privadas poderão participar de forma subsidiária do Sistema 

Único de Saúde. 

b) É permitida a destinação de recursos públicos para auxiliar as instituições 

privadas com fins lucrativos. 

c) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais 

estrangeiros na assistência à saúde do País, salvo nos casos previstos em 

lei. 

d) Não compete ao Sistema Único de Saúde ordenar a formação de recursos 

humanos na área de saúde. 

e) Ao Sistema Único de Saúde, compete colaborar na proteção do meio 

ambiente, exceto o meio ambiente do trabalho. 
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CF88 

Lei 8080 

Decreto 
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Lei 8080 - 1990 

Art. 1: 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 
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Vigilância 

Sanitária 

Art. 6 § 1º - Conjunto de ações capaz de eliminar, 

diminuir ou prevenir riscos à saúde e de 

intervir nos problemas sanitários decorrentes do 

meio ambiente, da produção e circulação de bens e 

da prestação de serviços de interesse da saúde 

Risco 
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Vigilância 

Epidemiológica 

Art. 6 § 2º Conjunto de ações que proporcionam 

o conhecimento, a detecção ou 

prevenção de qualquer mudança nos fatores 

determinantes e condicionantes de saúde 

individual ou coletiva, com a finalidade de 

recomendar e adotar as medidas de prevenção e 

controle das doenças ou agravos 

Determinantes 



21 Prof. Dr. Álex Herval   2020 
14/01/2020 10:44 

Vigilância Saúde 

do Trabalhador 

Art. 6 § 3º Conjunto de atividades que se 

destinam, através das ações de vigilância 

epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção 

e proteção da saúde dos trabalhadores, assim 

como visa à recuperação e reabilitação da saúde 

dos trabalhadores submetidos aos riscos e 

agravos advindos das condições de trabalho 
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VUNESP (2018) O conjunto de ações que abrange o controle de 

bens de consumo e o controle da prestação de serviços, que se 

relacionam direta ou indiretamente com a saúde, está 

compreendido no campo da 

 

a) medicina preventiva. 

b) seguridade sanitária. 

c) vigilância sanitária. 

d) vigilância epidemiológica. 

e) vigilância ambiental. 
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Atribuições Comuns  

Art. 15 

20% 

40% 

40% Coordenação 

Formulação 

Execução 8 
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Atribuições Comuns  

Art. 15 

Diagnóstico 

Plano 

Execução 

Avaliação 

II - administração dos recursos orçamentários e 
financeiros destinados, em cada ano, à saúde; 

III - acompanhamento, avaliação e divulgação do 

nível de saúde da população e das condições 
ambientais; 
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Atribuições Comuns  

Art. 15 

Diagnóstico 

Plano 

Execução 

Avaliação 

VIII - elaboração e atualização periódica do plano 

de saúde; 

X - elaboração da proposta orçamentária do 

Sistema Único de Saúde (SUS), de conformidade 
com o plano de saúde 

XVIII - promover a articulação da política e 
dos planos de saúde; 
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Atribuições Comuns  

Art. 15 

Diagnóstico 

Plano 

Execução 

Avaliação 
I - definição das instâncias e mecanismos de 

controle, avaliação e de fiscalização das ações e 

serviços de saúde; 
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Atribuições Comuns  

Art. 15 

XIII - para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e 

transitórias, decorrentes de situações de perigo iminente, de 

calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade 

competente da esfera administrativa correspondente poderá 

requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de 

jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização 

XXI - fomentar, coordenar e executar programas e projetos 
estratégicos e de atendimento emergencial. 
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Atribuições Comuns  

Art. 15 

V - elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões 

de qualidade e parâmetros de custos que caracterizam a assistência 

à saúde; 

 

VI - elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões 

de qualidade para promoção da saúde do trabalhador 

XVI - elaborar normas técnico-científicas de promoção, 
proteção e recuperação da saúde 
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Atribuições Comuns  

Art. 15 

XI - elaboração de normas para regular as atividades de serviços 

privados de saúde, tendo em vista a sua relevância pública; 

 

XII - realização de operações externas de natureza financeira de 

interesse da saúde, autorizadas pelo Senado Federal; 
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Estrutura Básica 

Arts. 15-18 

1º - Nível Nacional FORMULA 
2º - Nível Estadual COORDENA 
3º - Nível Municipal EXECUTA 



31 Prof. Dr. Álex Herval   2020 
14/01/2020 10:44 

Competência Nacional 

Art. 16 

35% 

50% 

15% 

Coordenação 

Formulação 

Execução 
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Competência Estadual 

Art. 17 

61% 

31% 

8% 

Coordenação 

Formulação 

Execução 
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Competência Municipal 

Art. 18 

34% 

8% 

58% 

Coordenação 

Formulação 

Execução 



34 Prof. Dr. Álex Herval   2020 
14/01/2020 10:44 

Estrutura Básica 

Arts. 15-18 

1º - Nível Nacional FORMULA 
2º - Nível Estadual COORDENA 
3º - Nível Municipal EXECUTA 
4º - “em caráter complementar” 
6º - Atribuições iniciam com substantivos 
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FCC (2018) - De acordo com a Lei no 8.080/1990, uma competência da 

Direção Nacional do Sistema Único de Saúde é 

 

a) dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos 

que subsidiam ações de notificação compulsória em saúde. 

b) organizar e executar a descentralização dos serviços e das ações de 

segurança para os municípios. 

c) participar na formulação e na implementação das políticas de controle das 

agressões ao meio ambiente. 

d) formar consórcios técnico-administrativos intermunicipais com instituições 

filantrópicas de saúde. 

e) coordenar e auditar periodicamente a rede municipal de laboratórios e 

consultórios odontológicos.  
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AOCP-EBSERH (2014) À direção estadual do Sistema Único de 

Saúde (SUS) compete coordenar e, em caráter complementar, 

executar ações e serviços, EXCETO: 

 

a) de vigilância epidemiológica. 

b) de vigilância sanitária. 

c) de atendimento psiquiátrico. 

d) de alimentação e nutrição. 

e) de saúde do trabalhador. 
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Subsistemas do SUS 

Art. 19 

Parto 
2005 

Domiciliar 
2002 

Saúde Indígena 
1999 

Assistência 

Terapêutica 
2011 
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Assistência Terapêutica e Incorporação 

Art. 19 

Dispensação de 

Medicamentos 

Protocolo e 

Diretriz 

Terapêutica 

Produtos de 

interesse para a 

Saúde  

órteses,  

próteses,  

bolsas coletoras,  

equipamentos médicos; 
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Assistência Terapêutica e Incorporação 

Art. 19 

Art. 19-P.  Na falta de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, a dispensação será 

realizada: 

I - com base nas relações de medicamentos instituídas pelo gestor federal do SUS, 

observadas as competências estabelecidas nesta Lei, e a responsabilidade pelo 

fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Tripartite; 

II - no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de forma suplementar, com base 

nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores estaduais do SUS, e a 

responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores 

Bipartite; 

III - no âmbito de cada Município, de forma suplementar, com base nas relações de 

medicamentos instituídas pelos gestores municipais do SUS, e a responsabilidade 

pelo fornecimento será pactuada no Conselho Municipal de Saúde.   
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Assistência Terapêutica e Incorporação 

Art. 19 

Art. 19-Q.  A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de 

novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a 

constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz 

terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela 

Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. 

 

§ 1o  A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, 

cuja composição e regimento são definidos em regulamento, contará 

com a participação de 1 (um) representante indicado pelo Conselho 

Nacional de Saúde e de 1 (um) representante, especialista na área, 

indicado pelo Conselho Federal de Medicina.  
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Assistência Terapêutica e Incorporação 

Art. 19 

§ 2o  O relatório da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias 

no SUS levará em consideração, necessariamente: 

 

I - as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e 

a segurança do medicamento, produto ou procedimento objeto do 

processo, acatadas pelo órgão competente para o registro ou a 

autorização de uso; 

 

II - a avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em 

relação às tecnologias já incorporadas, inclusive no que se refere aos 

atendimentos domiciliar, ambulatorial ou hospitalar, quando cabível 
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Assistência Terapêutica e Incorporação 

Art. 19 

Art. 19-R.  A incorporação, a exclusão e a alteração a que 

se refere o art. 19-Q serão efetuadas mediante a 

instauração de processo administrativo, a ser concluído em 

prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, contado da 

data em que foi protocolado o pedido, admitida a sua 

prorrogação por 90 (noventa) dias corridos, quando as 

circunstâncias exigirem 
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AOCP-EBSERH -  De acordo com as disposições da Lei Orgânica da Saúde 

(Lei 8.080/90), a incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos 

medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a 

alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica são atribuições  

 

a) do Conselho da Saúde, assessorado pelo Ministério de Ciências e Tecnologia.  

b) do Ministério da Ciência e Tecnologia, assessorado pela Conferência Nacional 

de Saúde.  

c) do Ministério da Saúde, assessorado pelo Conselho Nacional de Saúde.  

d) do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação 

de Tecnologias no SUS.  

e) exclusivas do Município, assessorado pela Conferência Nacional de Saúde. 
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Legislação Básica 

14/01/2020 10:44 

Lei 8080 CF88 

Decreto 

7508 



45 Prof. Dr. Álex Herval   2020 
14/01/2020 10:44 

Organização do SUS 

Decreto 

7508/2011 

NOB 

Lei 8080/90 

NOAS Pacto 
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Região de Saúde (art. 2º) 

Espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de 

Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades 

culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e 

infraestrutura de transportes compartilhados, com a 

finalidade de integrar a organização, o 

planejamento e a execução de ações e serviços 

de saúde.  



47 Prof. Dr. Álex Herval   2020 

Região de Saúde (art. 5º) 

I - atenção primária 

II - urgência e emergência 

III - atenção psicossocial 

IV - atenção ambulatorial especializada e hospitalar 

V - vigilância em saúde.   
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(AOCP-2014) De acordo com o Decreto 7.508/2011, considera-se Região de Saúde 

a) o espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Estados limítrofes, delimitado a partir de 

identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes 

compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e 

serviços de saúde 

b) o espaço geográfico descontínuo constituído por agrupamentos de Estados limítrofes, delimitado a 

partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de 

transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução 

de ações e serviços de saúde 

c) o espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de bairros limítrofes, delimitado a partir de 

identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes 

compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e 

serviços de saúde 

d) espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir 

de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de 

transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução 

de ações e serviços de saúde. 
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Portas de Entrada (Art. 9º) 

Art. 2º - Serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS 

Art. 8º - O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e 

serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do SUS e se 

completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a 

complexidade do serviço  
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Portas de Entrada (Art. 9º) 

I - atenção primária 

II - urgência e emergência 

III - atenção psicossocial 

IV – serviços especiais de acesso aberto  
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Serviços Especiais de Acesso Aberto 

Art. 2º  

Serviços de saúde específicos para o atendimento da 

pessoa que, em razão de agravo ou de situação 

laboral, necessita de atendimento especial  
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(AOCP-2014) De acordo com o Decreto 7.508/2011, os serviços de saúde 

específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de 

situação laboral, necessita de atendimento especial, denominam-se: 

 

a) Portas de Entrada. 

b) Serviços Especiais de Acesso Primário. 

c) Serviços Especiais de Acesso Aberto. 

d) Atenção Primária. 

e) Atenção Psicossocial. 
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Comissões Intergestores 

Art. 2º  

  

Instâncias de pactuação consensual entre os entes 

federativos para definição das regras da gestão 

compartilhada do SUS  
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Comissões Intergestores 

Art. 30  

  

As Comissões Intergestores pactuarão a organização e o funcionamento das 

ações e serviços de saúde integrados em redes de atenção à saúde, sendo: 

I - a CIT, no âmbito da União, vinculada ao Ministério da Saúde para efeitos 

administrativos e operacionais; 

II - a CIB, no âmbito do Estado, vinculada à Secretaria Estadual de Saúde para 

efeitos administrativos e operacionais; e 

III - a Comissão Intergestores Regional - CIR, no âmbito regional, vinculada à 

Secretaria Estadual de Saúde para efeitos administrativos e operacionais, devendo 

observar as diretrizes da CIB  
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Contrato Organizativo da Ação 

Pública da Saúde Art. 2º  

Organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede 

regionalizada e hierarquizada, com definição de 

responsabilidades, indicadores e metas de saúde, critérios 

de avaliação de desempenho, recursos financeiros que 

serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização de sua 

execução e demais elementos necessários à implementação 

integrada das ações e serviços de saúde 
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COAPS Art. 35  

O COAPS definirá as responsabilidades individuais e 

solidárias dos entes federativos com relação às ações e 

serviços de saúde, os indicadores e as metas de saúde, os 

critérios de avaliação de desempenho, os recursos financeiros 

que serão disponibilizados, a forma de controle e fiscalização 

da sua execução e demais elementos necessários à 

implementação integrada das ações e serviços de saúde.  
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COAPS Art. 37  

O COAPS observará as seguintes diretrizes básicas para fins de garantia da 

gestão participativa: 

I - estabelecimento de estratégias que incorporem a avaliação do usuário das 

ações e dos serviços, como ferramenta de sua melhoria; 

II - apuração permanente das necessidades e interesses do usuário; e 

III - publicidade dos direitos e deveres do usuário na saúde em todas as 

unidades de saúde do SUS, inclusive nas unidades privadas que dele 

participem de forma complementar. 
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Mapa de Saúde 

Art. 2º  

 

descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e 

de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela 

iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada 

existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir 

dos indicadores de saúde do sistema;  
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05. (AOCP-EBSERH) Para efeito do Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, considera-

se “Mapa da Saúde” 

a) as instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão 

compartilhada do SUS. 

b) o espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir 

de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes 

compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e 

serviços de saúde. 

c) a descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados 

pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o 

desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema.  

d) o documento que estabelece: critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o tratamento 

preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; as posologias 

recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos resultados 

terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS. 

e) o conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a 

finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde. 
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Protocolo e Diretriz Terapêutica 

Art. 2º  

 

Estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do 

agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os 

medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; 

as posologias recomendadas; os mecanismos de controle 

clínico; e o acompanhamento e a verificação dos resultados 

terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS  
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Protocolo e Diretriz Terapêutica 

http://portalms.saude.gov.br/protocolos-e-diretrizes 

RENASES RENAME 

http://portalms.saude.gov.br/protocolos-e-diretrizes
http://portalms.saude.gov.br/protocolos-e-diretrizes
http://portalms.saude.gov.br/protocolos-e-diretrizes
http://portalms.saude.gov.br/protocolos-e-diretrizes
http://portalms.saude.gov.br/protocolos-e-diretrizes
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Relação Nacional de Ações e 

Serviços de Saúde Art. 21  

 

Compreende todas as ações e serviços que o 

SUS oferece ao usuário para atendimento da 

integralidade da assistência à saúde.  
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RENASES 

Art. 22.   O Ministério da Saúde disporá sobre a RENASES em âmbito nacional, 

observadas as diretrizes pactuadas pela CIT.  

Parágrafo único.  A cada dois anos, o MS consolidará e publicará as atualizações da 

RENASES.  

Art. 23.  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios pactuarão nas 

respectivas Comissões Intergestores as suas responsabilidades em relação ao rol de 

ações e serviços constantes da RENASES.  

Art. 24.   Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão adotar relações 

específicas e complementares de ações e serviços de saúde, em consonância com a 

RENASES, respeitadas as responsabilidades dos entes pelo seu financiamento, de 

acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores.  
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Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais Art. 25  

 

Compreende a seleção e a padronização de medicamentos 

indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito 

do SUS 

Parágrafo único.  A RENAME será acompanhada do Formulário 

Terapêutico Nacional que subsidiará a prescrição, a dispensação e 

o uso dos seus medicamentos.  
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(AOCP-EBSERH) De acordo com o que dispõe o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, 

acerca da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME, assinale a alternativa correta.  

a) O Ministério da Saúde é o órgão competente para dispor sobre a RENAME e os Protocolos Clínicos e 

Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela Comissão 

Intergestores Bipartite – CIB.  

b) A Comissão Intergestores Tripartite – CIT é o órgão competente para dispor sobre a RENAME e os 

Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pelo 

Ministério da Previdência Social.  

c) A Comissão Intergestores Tripartite – CIT é o órgão competente para dispor sobre a RENAME e os 

Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pelo 

Ministério da Saúde.  

d) O Ministério da Previdência Social é o órgão competente para dispor sobre a RENAME e os Protocolos 

Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela Comissão 

Intergestores Bipartite – CIB.  

e) O Ministério da Saúde é o órgão competente para dispor sobre a RENAME e os Protocolos Clínicos e 

Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela Comissão 

Intergestores Tripartite – CIT. 
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(AOCP-EBSERH) De acordo com as definições do Decreto Presidencial nº 7.508/2011, assinale 

a alternativa correta.  

a) Portas de Entrada são instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para 

definição das regras da gestão compartilhada do SUS.  

b) A Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES) compreende todas as ações e 

serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde.  

c) A Conferência Nacional de Saúde, em conjunto com o Poder Legislativo, estabelece as diretrizes a 

serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características 

epidemiológicas e da organização de serviços nos entes federativos e nas Regiões de Saúde.  

d) O processo de planejamento da saúde será descendente e independente, desde o nível federal até 

o local, devendo, no entanto, ser ouvidas as respectivas Conferências de Saúde, compatibilizando-se 

as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros.  

e) O Conselho de Saúde é o órgão competente para dispor sobre a Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais (RENAME) e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito 

nacional. 
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Rede de Atenção à Saúde 

Art. 2 

Conjunto de ações e serviços de saúde 

articulados em níveis de complexidade 

crescente, com a finalidade de garantir a 

integralidade da assistência à saúde  
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Rede de Atenção à Saúde  

Art. 7 

 As Redes de Atenção à Saúde estarão compreendidas no âmbito de uma Região de 
Saúde, ou de várias delas, em consonância com diretrizes pactuadas nas Comissões 
Intergestores.  
Parágrafo único.  Os entes federativos definirão os seguintes elementos em relação 
às Regiões de Saúde: 
I - seus limites geográficos; 
II - população usuária das ações e serviços; 
III - rol de ações e serviços que serão ofertados; e 
IV - respectivas responsabilidades, critérios de acessibilidade e escala para 
conformação dos serviços.  
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Rede de Atenção à Saúde  

Art. 9 

São Portas de Entrada às ações e aos serviços de 
saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços: 
 
I - de atenção primária; 
II - de atenção de urgência e emergência; 
III - de atenção psicossocial; e 
IV - especiais de acesso aberto.   
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Rede de Atenção à Saúde  

Art. 30 

As Comissões Intergestores pactuarão a 
organização e o funcionamento das ações e 
serviços de saúde integrados em redes de 

atenção à saúde 
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Vunesp (2018) - De acordo com a legislação, que dispõe sobre a organização do Sistema Único 

de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, 

é correto afirmar que 

 

a) compete à Secretaria de Estado da Saúde pactuar as etapas do processo e os prazos do 

planejamento municipal em consonância com os planejamentos estadual e nacional. 

b) o processo de planejamento da saúde será descendente e integrado, do nível federal até o 

local, ouvidos os respectivos Conselhos de Saúde, compatibilizando-se as necessidades das 

políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros. 

c) as únicas portas de entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à 

Saúde devem ser os serviços de atenção primária, de atenção de urgência e emergência e 

de atenção psicossocial. 

d) a cada dois anos a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA consolidará e 

publicará as atualizações da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME. 

e) o acesso universal e igualitário aos medicamentos da RENAME pressupõe, dentre outros 

quesitos, ter o medicamento sido prescrito por profissional de saúde, no exercício regular de 

suas funções no SUS. 


