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Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. Mensagem de veto Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber
que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: DISPOSIÇÃO PRELIMINAR Art. 1º 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. TÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. § 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que
assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. § 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. Art. 3º A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o
trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do País. Parágrafo único. Dizem respeito também à saúde as ações que, por força do disposto no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de
bem-estar físico, mental e social. TÍTULO II DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DISPOSIÇÃO PRELIMINAR Art. 4º 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, constitui o Sistema Único de Saúde
(SUS). § 1º Estão incluídas no disposto neste artigo as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde. § 2º A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter
complementar. CAPÍTULO I Dos Objetivos e Atribuições Art. 5º São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS: I – a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde; II – a formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei; III – a
assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): I – a execução de ações: a) de vigilância sanitária; b) de vigilância epidemiológica; c) de
saúde do trabalhador; e d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica; II – a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico; III – a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde; IV – a vigilância nutricional e a orientação alimentar; V – a colaboração na proteção do meio ambiente,
nele compreendido o do trabalho; VI – a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção; Lei 8.080: Entenda mais sobre a Lei Orgânica da Saúde! A Lei 8.080 – ou Lei Orgânica da Saúde – dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Foi estabelecida em 19 de setembro de 1990 e instituiu o famoso Sistema Único de Saúde (SUS). De acordo com o regulamento estão incluídas na lei não só o atendimento à população, mas também a execução de ações de vigilância sanitária, epidemiológica, da
saúde do trabalhador e de assistência terapêutica. Saiba mais detalhes e quais foram as mudanças recentes no regulamento da Lei do SUS 8.080 aqui, nas dicas para concurso do Gran Cursos Online! Lei 8.080: quais são os artigos mais cobrados em concursos públicos? A Lei Orgânica da Saúde conta com um total de 55 artigos e sofreu diversas
modificações ao longo do tempo e especialmente recentemente, devido ao cenário de pandemia do coronavírus. De acordo com a professore Natale Souza da equipe Gran, os artigos mais cobrados em concursos da área da saúde e programas de residência na Lei 8080 são: Arts. 1° ao 7° e do 19°em frente. Do que tratam os artigos mais cobrados da
Lei 8080? Ao passo que os primeiros artigos tratam sobre disposições gerais, objetivos e atribuições do Sistema Único de Saúde; o artigo 19 em diante tratará sobre os Subsistemas de Saúde, recursos, Assistência e gestão financeira. Como estudar a Lei Orgânica de Saúde de forma otimizada? Para garantir um bom desempenho em concursos da área
saúde ou residências, é importante ler e conhecer toda a lei. Para garantir que está acessando um material atualizado, busque sempre a Lei Orgânica da Saúde primeiramente no site oficial do planalto. Conhecer os artigos mais cobrados na Lei 8080 pode te ajudar a construir materiais de estudo e revisão. Lei 8.080: mudanças em 2015 e 2017 SUS
Veja as principais mudanças na Lei 8.080 , ocorridas em 2015 e 2017. Entenda! Artigo 23 Art. 23 – É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde, salvo através de I – doações de organismos internacionais vinculados à ONU; II – entidades de cooperação técnica; III – financiamento e
empréstimos.’’ Com a Lei nº 13.097, a participação de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde no Brasil será permitida também a pessoas jurídicas previstas em legislação. Artigo 7 Já referente ao artigo 7, houve uma alteração para inserir, entre os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), o princípio da organização de
atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral. Tal mudança ocorreu devido à Lei nº 13.427. Lei 8.080: mudanças em 2020 e 2021 O cenário de pandemia também impactou a Lei 8080, motivando a criação de outros dispositivos legais que alteraram pontos na Lei Orgânica da Saúde. Confira
abaixo as principais mudanças: Alterações da Lei 8.080: Lei 14.2021 de 7 de julho de 2020 Teve como o objetivo assegurar aporte de recursos adicionais nas situações emergenciais e de calamidade pública. Adicionou parágrafos ao Art. 19-E e 19-G na Lei 8080. Veja quais foram: Art. 19-E Os Estados, Municípios, outras instituições governamentais e
não-governamentais poderão atuar complementarmente no custeio e execução das ações. 1º A União instituirá mecanismo de financiamento específico para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, sempre que houver necessidade de atenção secundária e terciária fora dos territórios indígenas.
(Incluído pela Lei nº 14.021, de 2020) 2º Em
situações emergenciais e de calamidade pública:
(Incluído pela Lei nº 14.021, de 2020) I – a União deverá assegurar aporte adicional de recursos não previstos nos planos de saúde dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (Dseis) ao Subsistema de Atenção à Saúde Indígena; (Incluído pela Lei nº 14.021, de 2020) II – deverá ser garantida a
inclusão dos povos indígenas nos planos emergenciais para atendimento dos pacientes graves das Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde, explicitados os fluxos e as referências para o atendimento em tempo oportuno. Art. 19-G 1º-A. A rede do SUS deverá obrigatoriamente fazer o registro e a notificação da declaração de raça ou cor,
garantindo a identificação de todos os indígenas atendidos nos sistemas públicos de saúde. § 1º-B. A União deverá integrar os sistemas de informação da rede do SUS com os dados do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. (Incluído pela Lei nº 14.021, de 2020) 1º-B. A União deverá integrar os sistemas de informação da rede do SUS com os dados
do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
(Incluído pela Lei nº 14.021, de 2020) Alterações da Lei 8.080: Lei 14.141 de 19 de abril de 2021 Teve como objetivo tratar sobre a disposição de remessa de patrimônio genético ao exterior em situações epidemiológicas que caracterizem emergência em saúde pública. Também foi motivada pela
pandemia do coronavírus, mas seus efeitos são aplicáveis para quaisquer cenários similares. A Lei 14.141 alterou o artigo 16 da Lei 8.8080, adicionado três parágrafos: Art. 16 § 1º A União poderá executar ações de vigilância epidemiológica e sanitária em circunstâncias especiais, como na ocorrência de agravos inusitados à saúde, que possam
escapar do controle da direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) ou que representem risco de disseminação nacional.
(Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 14.141, de 2021) § 2º Em situações epidemiológicas que caracterizem emergência em saúde pública, poderá ser adotado procedimento simplificado para a remessa de
patrimônio genético ao exterior, na forma do regulamento.
(Incluído pela Lei nº 14.141, de 2021) § 3º Os benefícios resultantes da exploração econômica de produto acabado ou material reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genético de que trata o § 2º deste artigo serão repartidos nos termos da Lei nº 13.123, de 20 de maio de
2015.
(Incluído pela Lei nº 14.141, de 2021) Alterações da Lei 8.080: Assista à aula gratuita! Quer saber mais sobre as alterações da Lei 8080 de maneira explicada e contextualizada pela professora Natale Souza? Então confira abaixo a aula gratuita sobre o tema: Lei 8.080: estude com questões de concurso! A melhor maneira de estudar e
assimilar as mudanças da Lei 8.080 é por meio da resolução de questões de concurso. Na plataforma Gran Cursos Questões, você encontra não só exercícios para concursos de seleções anteriores, como também questões inéditas, formuladas pela equipe pedagógica do Gran. Para acessar, só é preciso fazer o seu cadastro ou login gratuito na
plataforma. Lembre-se: assinante ilimitado do Gran tem acesso também ao Gran Questões. Veja aqui como acessar sendo assinante ilimitado! Comece a resolver questões grátis e comentadas sobre a Lei Orgânica da Saúde e suas alterações! Relação entre a Lei 8.080 e 8.142 Como foi falado em todo o texto, a Lei 8.080 deu origem ao SUS. No
entanto, é a 8.142 que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do mesmo e sobre os principais aspectos relacionados aos recursos financeiros. Quer ficar por dentro dos concursos públicos abertos e previstos pelo Brasil? Clique nos links abaixo: CONCURSOS ABERTOS CONCURSOS 2021 e CONCURSOS 2022 Receba gratuitamente no
seu celular as novidades do mundo dos concursos! Clique no link abaixo e inscreva-se gratuitamente: TELEGRAM
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