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Se você oferece uma competição no campo da atenção à saúde, você precisa conhecer bem a lei da SES, pois é a base de um grande número de questões encontradas nessas competições. Como o texto completo da lei é grande e complexo, pois regula o funcionamento da saúde brasileira, é bastante difícil para quem estuda fazer
uma leitura completa dela. É por isso que eu preparei para você esta versão do Resumo do Ato 8080 para concursos. Com essa lei final do SUS 8080, sua pesquisa será mais fácil e organizada. A Lei 8.080 e sua estrutura lei 8.080 de 19 de setembro de 1990 também são conhecidas como Lei orgânica da Saúde, e é importante
ressaltar que essa é a base, uma espécie de espinha dorsal, da saúde brasileira. Seu texto principal afirma que Condições para a promoção, proteção e restauração da saúde, organização e funcionamento de serviços relevantes estão previstas e aqui reforçamos que, embora conhecida como legislação da SES ou SES, a Lei 8.080
regulamenta não só o atendimento em hospitais públicos, mas também um promovido em rede privada. Disposições Gerais Artigo Dois da lei estabelece que a saúde é um direito humano fundamental, e o Estado deve assegurar as condições necessárias para sua plena implementação. Assim, os principais parágrafos regulamentados
que você verá nesta lei sumária 8080 da SES são: Princípios e diretrizes da SES Os deveres de cada uma das esferas de gestão da Estrutura e gestão da SSO Participação Complementar da esfera privada Para a implementação desta lei 8080 estabelecer as normas, deveres e obrigações para o Estado em diversas esferas e para a
iniciativa privada, que deve ser de forma adicional ao serviço público. É importante que um aluno e/ou concurseiro entenda o alcance da lei, seu âmbito nacional, que não só possui regulamentações para a saúde corretiva, como se pode imaginar, mas também subregula vários aspectos da saúde preventiva, mas também atinge uma
dimensão social. Aspectos gerais Vamos agora fazer a lei final da SES 8080 na forma de temas para que você possa entender os aspectos gerais da lei e com base em seus principais artigos. A lei regulamenta os serviços de saúde em todo o país, permanente ou em última instância, na esfera pública e privada. Determina que a saúde
é um direito humano fundamental e estabelece a obrigação do Estado de assegurá-la. A saúde não se limita ao tratamento médico, mas também inclui fatores como alimentação, habitação, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, transporte, lazer e acesso a bens e serviços essenciais. O SSA é definido como o
Complexo de Ações e Serviços de Saúde prestado por órgãos e órgãos públicos federais, estaduais e municipais, gestão direta e indireta e recursos apoiados pelo poder público de saúde, por isso tem como fatores determinantes não apenas a regulação dos serviços de saúde, mas também a integração dos sujeitos alimentação,
habitação, meio ambiente, saneamento básico, condições de trabalho e renda, veículos e até lazer, pois entende que a saúde pública se limita não aos serviços prestados por médicos e enfermeiros, mas pela promoção do bem-estar físico, mental e social. Assim, lembre-se que este resumo atualizado da Lei 8080 DA SES também visa
fazer com que você perceba que os determinantes sociais relacionados à saúde podem ser medidos não apenas por doenças geradas, mas por algo que vai muito além e entende todas as ações práticas necessárias à promoção da saúde individual e coletiva. Metas e atribuição A legislação atualizada do SUS também estabelece quais
são as metas brasileiras de saúde e determina a atribuição para que possam ser alcançadas: a identificação e disseminação do ar condicionado e determinação dos fatores de saúde; Formulação de política de saúde voltada para promover, nas esferas econômica e social, o cumprimento das disposições § 1º art. Ajudar as pessoas a
promover ações de saúde, proteção e retomada, com implementação abrangente de medidas de cuidado e atividades preventivas; Neste artigo da lei final 8080 da SES não é possível que você entenda por que existe a Lei 8080 e para que ela serve. Trata-se de uma espécie de missão da legislação atualizada da SES. Note-se que é
do sistema de saúde que é necessário identificar e distribuir ar condicionado e determinar fatores de saúde, ou seja, para determinar quais são os problemas, quais são os desafios à saúde e torná-lo algo conhecido por todos. Em seguida, a lei diz que é necessário formular uma política, ou seja, criar condições para que esses
problemas sejam resolvidos, além da implementação de ações coerentes com essas políticas. Isso reforça o conceito de um sistema que não se limita a lidar com doenças que já se infectaram, mas na prevenção de doenças e na promoção da qualidade de vida. O Ato do SUS também determina onde e como funciona o sistema.
Execução de ações: Saúde; Supervisão epidemiológica; Saúde dos funcionários; Cuidados terapêuticos abrangentes, incluindo farmacêuticos. Na prática, na lei final 8.080 da SS, fica claro que não só regula o funcionamento dos hospitais e postos de saúde, mas também trabalha com todos os itens necessários para a prevenção de
problemas de saúde e promovendo uma melhor qualidade de vida. Também é necessário observar a necessidade de vigilância constante e observação de fatores persistentes ou transitivos que possam comprometer a saúde pública. De acordo com o texto da lei do SUS, esses fatores podem ser saúde, epidemiológica e até condições
de trabalho. É uma função da atenção à saúde também monitorar fatores individuais ou coletivos que colocam em risco as condições de saúde e tomar medidas para corrigir os desafios enfrentados. O artigo 6º também contém informações sobre SOUS: Na formulação da política e na implementação do saneamento básico; Na
formação de pessoal na área da atenção à saúde; Supervisão alimentar e recomendações alimentares; Na cooperação em proteção ambiental, bem como no ambiente de trabalho; Na formulação da política que controla a produção de medicamentos, imunológicos e outros insumos necessários para o funcionamento da assistência à
saúde. Princípios e Diretrizes Para fechar com a chave de ouro esta lei final é 8080 SES e para você ter sucesso em sua prova conseguimos uma parte muito importante da Lei 8080. Esses princípios se refletem na constituição brasileira e devem ser aplicados a todos os serviços públicos ou privados, contrato ou contrato ou SUS.
Universalidade do acesso aos serviços médicos em todos os níveis de assistência médica; Integridade do cuidado, entendido como um complexo articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e terapêuticos, individuais e coletivos, necessários para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; Preservação da
autonomia das pessoas em defesa de sua integridade física e moral; Igualdade de cuidados de saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer tipo; O direito à informação, à ajuda das pessoas, ao estado de saúde; Disseminação pelo usuário de informações sobre o potencial dos serviços médicos e seu uso; Utilizando a
epidemiologia para priorizar, alocar recursos e orientação do programa; Participação da comunidade; Descentralização política e administrativa, com uma única direção em cada esfera de governo; Ênfase na descentralização dos serviços aos municípios; Regionalização e hierarquização da rede de serviços médicos; Integração no nível
executivo de saúde, meio ambiente e ações sanitárias básicas; A combinação de recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios na prestação de serviços médicos à população; a capacidade de resolver serviços em todos os níveis de assistência; organização de
serviços públicos, a fim de evitar a duplicação de meios para fins idênticos. E esse foi o nosso currículo da lei 8080 do SUS para você que está se preparando para o concurso. Para uma revisão mais completa e detalhada, leia o texto completo da Lei 8080. Depois desta Lei Final 8080 para concursos, vamos praticar um pouco? Em
seguida, leia as perguntas descritas abaixo: 1 – Estes são os objetivos do Sistema Único de Saúde I – detecção e disseminação de fatores de ar condicionado e determinantes da saúde; II – formulação de política de saúde voltada para a promoção, nas esferas econômica e social, do cumprimento das disposições§ 1º art. III-
assistência às pessoas por meio de ações de promoção, proteção e restauração da saúde, com ampla implementação de medidas de cuidado e atividades preventivas. a) apenas eu e II estão corretos apenas eu corretamente c) apenas II e III estão corretos d) todas as respostas corretas: letra D 2 - Nos termos da Lei 8.080/90, em
relação às ações e serviços médicos que constituem o SUS, observar a alternativa errada. a) Ações e serviços públicos de saúde serão prestados por órgãos e órgãos governamentais (Federal, Estadual e Municipal). b) As ações e serviços de saúde serão prestados por instituições que são apoiadas direta e indiretamente pelo Poder
Público. c Não é permitido que as subversões e a assistência sejam utilizadas pelas unidades de saúde para fins benéficos. d) As promoções e serviços de saúde podem ser realizados por meio da participação popular, onde instituições sem fins lucrativos não têm precedência sobre outras instituições privadas. Resposta correta: a letra
D 3 – Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, é a Lei orgânica da Saúde. Essa lei rege, em todo o país, ações e serviços de saúde realizados de forma independente ou conjunta, de forma permanente ou possível, por pessoas físicas ou jurídicas regidas pelo direito público ou privado. É incorreto afirmar esta Lei: a) são os princípios
da SCA, que estão incluídos na Lei nº 8.080/90: centralização, universalidade e integridade. b) a saúde é um direito humano fundamental, e o Estado deve fornecer as condições necessárias para sua plena implementação. c) o capítulo 1 desta lei tem recomendação que inclui no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS),
implementação de medidas de fiscalização alimentar e gestão de alimentos, entre outros. d) quando sua disponibilidade é insuficiente para garantir a cobertura da assistência à população, a SPP, pode utilizar, de forma adicional, os serviços oferecidos pelo setor privado. e) é um órgão colegiado da SS: Conselho Municipal de Saúde.
Resposta correta: letra A 4 - Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), desembargador dos parágrafos 117 a 120. A SSA prevê a criação de comissões intersetoriais em todo o país subordinadas ao Ministério da Saúde, que visam acompanhar a implementação da política de saúde. C. Direito E. Resposta correta incorreta: E. Errado 5 -
De acordo com o Sistema Único de Saúde (SUS), o atendimento domiciliar e a internação serão realizados: a) por um médico especializado; b) agente comunitário de saúde; b) equipe multidisciplinar; d) paramédico; e) equipe de saúde. Resposta correta: carta C Vamos abrir no vídeo abaixo uma aula prática sobre direito do SUS e
aprofundar seus conhecimentos: Hoje vamos aprender... de um dos assuntos mais cobrados em concursos de saúde, e tivemos acesso à Lei Final 8080 para concursos. Seguimos um resumo claro e objetivo, apresentando as questões e tópicos mais urgentes que geralmente são cobrados nas provas. Finalmente, pudemos treinar com
alguns exercícios de gabad relacionados ao assunto. Boa pesquisa  
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