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Editora Nova, é um aliado na busca do sonho de ser aprovado em
concurso público. O conteúdo está organizado por tópicos da matéria, cobrados nas provas, e traz também boxes interativos com pontos
importantes do conteúdo e dicas para escapar das famosas “pegadinhas”. No fim da obra, há a seção “Hora de Praticar”, com questões
gabaritadas extraídas de provas de concursos.
Os autores de nossas obras têm larga experiência na área do
concurso público, sendo muitos deles também responsáveis pelas aulas que você encontra em nossos Cursos Online. A teoria ensinada em
nossos Cursos juntamente com esse livro tornam-se uma importante
ferramenta de aprendizagem e estudo.
Caro aluno, a meta é estudar até passar!
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LEGISLAÇÃO E POLÍTICAS DO SUS
A política de saúde no Brasil está pautada em diretrizes e princípios para organizar e ajustar o sistema de saúde à prevenção das doenças e promoção da saúde na
população. Os serviços e ações são articulados e formam o Sistema Único de Saúde
(SUS), que organiza as políticas públicas nos âmbitos municipal, estadual e nacional.
Os serviços privados de saúde complementam esse sistema e são oferecidos de maneira particular ou conveniados para a prestação de serviços de saúde.

(AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – ENFERMEIRO – FCC – 2007) O Sistema
Único de Saúde – SUS pode ser entendido como a política de saúde que busca:
a) a forma de atuação de clínicas e hospitais particulares, no âmbito da saúde,
em parceria com o setor público.
b) a forma de organização da assistência das Unidades Básicas de Saúde no
âmbito governamental.
c) a reformulação e a reorganização política e organizacional dos serviços e
ações de saúde no país.
d) organização da relação e financiamento da assistência prestada pelo setor
privado.
e) um sistema público de saúde que funcione de forma independente da assistência prestada pelo setor privado.
Resposta: Letra C. Podemos identificar na alternativa C os objetivos do SUS
como uma política pública que busca a reformulação e a reorganização política
e organizacional dos serviços e ações de saúde no país.

OBJETIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
O Sistema Único de Saúde (SUS) atua buscando a integralidade das ações de
saúde. Por isso, procura atuar em todas as áreas e em todo país. As ações são preventivas e curativas, porém, a prioridade é atuar de forma preventiva, evitando o
surgimento de doenças e gastos com tratamento, controle e cura.
O SUS atua por meio das políticas implementadas pelo Ministério da Saúde,
que estabelece as normas, projetos e parcerias. Assim, temos a extensão das normas
de nível nacional para o estadual e municipal, além das parcerias com empresas,
fundações, organizações não-governamentais. Enfim, todos que procuram colaborar de alguma forma para manter as políticas de saúde no país.
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(PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-MG – ENFERMEIRO – 2005) O SUS é
concebido como o conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos
e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta
e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público. A iniciativa privada
participa do SUS em caráter complementar. Assinale a alternativa que apresenta
os princípios doutrinários do SUS:
a) Hierarquização, integralidade, universalidade, equidade e transferência de
recursos da União.
b) Humanização, universalidade, integralidade, justiça, centralização de recursos.
c) Hierarquização, integralidade, universalidade, equidade, participação popular
e descentralização.
d) Desburocratização da assistência, livre acesso a todos, participação popular
por meio de Conselhos Municipais de Saúde e humanização.
e) Humanização, livre acesso, igualdade no atendimento, justiça social e participação popular nas decisões de políticas de saúde.
Resposta: Letra C. Podemos identificar os princípios do SUS na alternativa C.

O SUS também é responsável por estabelecer políticas de saúde pública, como:
medidas para vigilância epidemiológica e sanitária, regras para controle da qualidade da água, fiscalização de alimentos e medicamentos, campanhas de saúde. As
ações relacionadas à vigilância sanitária são desenvolvidas pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA). Essa agência realiza o controle de qualidade e higiene
de alimentos e demais produtos que chegam ao consumidor e podem causar algum
tipo de problema para a saúde. O principal objetivo é identificar precocemente, potenciais riscos à saúde e ao meio ambiente.
O SUS também realiza a vigilância epidemiológica por meio da identificação e controle de doenças que podem se tornar epidêmicas no país. Busca-se controlar o aparecimento de doenças transmissíveis, alertando a população e estabelecendo medidas para
prevenção. Para o controle das doenças, o Ministério da Saúde conta com a parceria e
colaboração da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que produz vacinas e remédios, além
de realizar pesquisas para a criação de novas vacinas e medicamentos.
1. Ações do SUS
As ações voltadas ao saneamento básico de saúde são de interesse do Ministério da Saúde, para garantir a saúde da população. Em parceria com a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), o SUS realiza o planejamento e ações para saneamento
básico em todos os municípios do país. Algumas dessas ações são: descarte e tratamento adequado para o lixo, tratamento de água e preservação dos reservatórios,
construção de redes de distribuição de água, criação de redes de esgoto e descarte
de dejetos.
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Outras ações de saúde realizadas pelo SUS são: estabelecimento de medidas
contra o tabagismo, estabelecimento da rede de banco de leite materno, realização
de transplantes de órgãos, distribuição de medicamentos, assistência e tratamento
de doenças crônicas.
ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
No Brasil, a Atenção Básica à Saúde garante cobertura com ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde de milhões de brasileiros e está acessível à
demanda por atendimento a praticamente toda a população.
Na última década, houve um aumento da cobertura com investimento tripartite na Saúde da Família, estratégia prioritária de expansão e de consolidação da
atenção básica no Brasil. Recentemente, cinco esforços foram centrais para colocar a
atenção básica na centralidade da agenda de gestores das três esferas de governo:
٠ A afirmação da AB como porta de entrada preferencial do sistema e coordenadora do cuidado prestado na rede de serviços.
٠ O aumento expressivo do financiamento e do investimento por parte do Ministério
da Saúde e a mudança de seu formato, instituindo um componente de equidade,
de indução de modelo, de qualidade e de infraestrutura e de modernização.
٠ A ampliação do leque do que é compreendido como Estratégia Saúde da Família, permitindo que possa retomar o crescimento e a expansão, adequando-se à diversidade nacional e adaptando-se a singularidades de grupos e
de populações específicas e vulneráveis.
٠ O importante investimento em infraestrutura, informatização e unificação e
modernização dos sistemas de informação.
٠ A criação de uma mobilização de gestores, trabalhadores e usuários, nas três
esferas de governo, em processo pela ampliação do acesso e da qualidade
da atenção à saúde que envolve participação voluntária, contratualização,
autoavaliação, avaliação, educação permanente, apoio institucional, monitoramento e certificação.
Progressivamente, os esforços de expansão de cobertura e de ampliação do acesso
foram articulados ao esforço de melhoria permanente da qualidade tanto dos serviços
quanto do processo de trabalho e de gestão e das ações ofertadas aos usuários.
Importante!
O Sistema Único de Saúde atua buscando a integralidade das ações de saúde,
por isso, procura atuar em todas as áreas e em todo país. As ações do SUS são
preventivas e curativas, porém, a prioridade é atuar de forma preventiva, evitando o surgimento de doenças e gastos com tratamento, controle e cura.
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1. (AL-PE – AGENTE LEGISLATIVO – FCC – 2014) O Sistema Único de Saúde
− SUS é regido por alguns princípios, dentre os quais a universalidade. Esse
princípio significa que
a) qualquer pessoa pode ser atendida na rede de serviços do SUS.
b) o atendimento em qualquer hospital público ou privado é um direito de qualquer pessoa, desde que comprove sua carência social.
c) o acesso aos serviços do SUS é livre para qualquer pessoa desde que não possua
convênio médico, vinculado à Agência Nacional de Saúde Suplementar − ANS.
d) o hospital é a “porta de entrada” para qualquer pessoa com problemas de
saúde, porque o SUS está organizado em níveis de complexidade decrescente.
e) o fortalecimento da dicotomia preventivo curativa favorece o direito universal da pessoa em ser atendida nos equipamentos de saúde próximos à sua
residência.
Resposta: Letra A. A universalidade é um dos princípios do SUS, descrito na
LOS nº 8.080/1990 – estabelece que todo o cidadão brasileiro, sem qualquer
forma de preconceito, tem direito de acesso aos serviços de saúde. Veja o que
versa o art. 7°, I, da LOS: “I – universalidade de acesso aos serviços de saúde em
todos os níveis de assistência”.
2. (HEMOBRÁS – MÉDICO – FCC – 2013) De acordo com a Lei nº 8.080/1990,
à direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete:
a) participar da definição de normas, critérios e padrões para o controle das
condições e dos ambientes de trabalho e coordenar a política de saúde do
trabalhador.
b) elaborar normas para regular as relações entre o SUS e os serviços privados
contratados de assistência à saúde.
c) acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do SUS.
d) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
e) definir e coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta
complexidade e de rede de laboratórios de saúde pública.
Resposta: Letra C. É bastante comum as bancas cobrarem as competências
de cada esfera de governo. Em sua maior parte, as ações que competem ao
estado apresentam verbos tais como: Participar e Coordenar. Consoante o art.
17, à direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete em seu inciso
II: “acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de
Saúde (SUS) ”.
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