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I - CONSIDERAÇÕES GERAIS 
• Conforme estabelecido na Constituição Federal as ações e serviços de saúde são de relevância 

pública e devem ser disponibilizadas á população de forma a garantir o acesso com integralidade 
e 

• O SUS é o exemplo máximo de federalismo corporativo, onde os interesses são comuns e 
inseparáveis e devem se harmonizados em nome dos interesses municipais, regionais, estaduais e 
nacionais, visando sempre garantir a promessa constitucional de que a Saúde ,que foi  elevada a 

• No federalismo do SUS, todos devem ser titulares dos interesses subjacentes á questão da saúde 
pública e devem garantir a direção única do sistema preservando sua autonomia. 

• O processo da institucionalização do sistema iniciou basicamente em 1991 com a publicação dos 
padrões operacionais básicos (NOB) que estabeleceu progressivamente as estratégias de 
organização e funcionamento do sistema por meio de um processo de descentralização politico-
administrativa, cuja ênfase em diferentes modalidades de qualificação dos estados e municípios, 
tipos de serviços e modalidades de financiamento, abriu caminho para a introdução do padrão 
operacional de saúde (NOAS) em 2001, cuja principal contribuição organizacional para o sistema 
foi o estabelecimento de regras para o processo de regionalização de ações e serviços de saúde;



•Na verdade a partir dos anos 2000, com a necessidade de avançar na consolidação do acesso da 
população aos serviços de saúde tornou-se imperativa a regionalização dos serviços. O lançamento 
do Pacto para Saúde em 2006, com seus desenvolvimentos para estados e municipios e a 
promulgação do Decreto nº 7.508/2011, no entanto, retornam a regionalização do ponto de vista 
de acordos politicos entre gestores da região, organizaçaõ do sistema e forneceu uma ampliação 
dessa agenda na agenda de gerenciamento expandindo o papel das comissões interinstitucionais no 
nível regional e fortalecendo a lógica do planejamento integrado e da Região de Saúde como 
cenário efetivo para sua operacionalização;

•Em 2012, após nove anos de tramitação no Congresso Nacional foi editada a Lei Complementar 
141/12 que dispõe sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, 
Distrito Federal em ações e serviços de públicos de saúde e estabelece os critérios de rateio dos 
recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização e controle.

•Na perspectiva da normatização do SUS, o Ministério da Saúde, editou milhares de Portarias, muitas 
com o mesmo objeto;

•Base legal – artigo 59, § único da CF e a Lei Complementar 95/1998 que prevê a consolidação das 
normas como garantia do acesso da população

•Efetivado pelo MS em parceria com a Fiocruz Brasília, Universidade de Brasília, Conasems e Conass

II - PROJETO DE REVISÃO, SISTEMATIZAÇÃO E ORDENAÇÃO 
DAS NORMAS INFRALEGAIS FEDERAIS DO SUS



•Foram avaliadas, analisadas e consolidadas 17 mil portarias, no ano de 2017;
•O trabalho resultou na revogação de várias portarias e na promulgação das seguintes 

Portarias de Consolidação:
a. Portaria de Consolidação nº 1/2017 – MATRIZ DIRETIVA – Direitos , deveres, 

organização e funcionamento do SUS
b. Portaria de Consolidação 2/2017 – MATRIZ DIRETIVA – Politica Nacional do SUS;
c. Portaria de Consolidação nº 3/2017 – MATRIZ ESTRUTURANTE – Redes do SUS;
d. Portaria de Consolidação nº 4/2017 – MATRIZ ESTRUTURANTE – Sistemas e 

Subsistemas do SUS;
e. Portaria de Consolidação nº  5/2017 – MATRIZ OPERACIONAL – Ações e Serviços de 

Saúde;
f. Portaria de Consolidação nº 6/2017 – MATRIZ OPERACIONAL -Financiamentos e 

transferências dos recursos federais para as ações e serviços de saúde do SUS
• Existe uma previsão no projeto de novas etapas para consolidação de 40 mil portarias das 

Secretarias do MS e as Resoluções da Comissão Intergestores Tripartide (CIT).
• Ao final do projeto previsto para 2020, o MS vai publicar o novo Regulamento do Sistema 

Único de Saúde, O CÓDIGO DO SUS 


