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Assunto: Não agendamento de exames para 
pacientes que não utilizam as “portas de 
entrada” do Sistema Único de Saúde, cujas 
indicações são realizadas por profissionais da 
rede privada. 

 

 

 

 

 

 

 

O SUS é fruto do processo de lutas e conquistas dos direitos 

fundamentais, sendo uma das maiores conquistas consagradas na 

Constituição Federal de 1988.  

A Constituição Federal define o SUS (Art. 198), estabelece suas 

diretrizes (Art. 198, incisos I a III), expõe algumas de suas competências (Art. 

200), fixa parâmetros de financiamento das ações e serviços públicos de 

saúde (Art. 198, §§ 1° ao 3°) e orienta a atuação dos agentes públicos 

estatais para a proteção do Direito à saúde (Art. 196, 197 e 198 caput). A 

Constituição Federal, em seu Art. 196 define como objetivos do SUS: a 

redução dos riscos de doenças e outros agravos à saúde, bem como o 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação. 



 

Sua implementação, no entanto, tem início no começo da década de 

1990, após a promulgação da Lei Orgânica da Saúde (Lei nº. 8.080/90, 

complementada pela Lei nº. 8.142/90 que dispõe sobre a participação da 

comunidade na gestão do SUS nas Conferências de Saúde e Conselhos de 

Saúde, nos seus diferentes níveis de organização e regulamentada pelo 

Decreto n°. 7.508/11, que dispõe sobre a organização do SUS, o 

planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, 

e dá outras providências).  

A Lei Orgânica da Saúde, “dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências”, 

estabelecendo, em seu art. 8°, que o acesso à saúde será organizado de 

forma regionalizada e hierarquizada. 

Já o Decreto n°. 7.508/11, disciplina a hierarquização e regulação do 

SUS, de acordo com a complexidade do serviço, estabelecendo que devem 

ser observados os níveis de hierarquia, iniciando-se por meio das “portas de 

entrada”: 

Art. 8
o
  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.  

Art. 9
o
  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.  

Parágrafo único.  Mediante justificativa técnica e de acordo 
com o pactuado nas Comissões Intergestores, os entes 
federativos poderão criar novas Portas de Entrada às ações 
e serviços de saúde, considerando as características da 
Região de Saúde. 

 



 

Desta forma, as “portas de entrada” são de suma importância para a 

organização e planejamento dos gestores públicos de saúde, havendo 

correlação e dependência entre as diversas demandas de atenção à saúde 

que ingressam de forma eletiva no SUS e os diversos serviços 

complementares necessários, dentre os quais se encontram os exames 

auxiliares aos diagnósticos e tratamento. 

O SUS também possui princípios a serem seguidos, e estes servem 

de base para o sistema e constituem seu alicerce. Estes princípios foram 

fornecidos pela Constituição Federal e, uma vez estabelecidos, a 

Constituição aponta os caminhos (diretrizes) que devem ser seguidos para 

que se alcancem os objetivos nela previstos; em outras palavras, os objetivos 

do SUS devem ser alcançados de acordo com princípios fundamentais e em 

consonância com diretrizes expressamente estabelecidas pela Constituição, 

pela Lei Orgânica da Saúde e, consequentemente, pelo Decreto n°. 7.508/11. 

 Os principais princípios e diretrizes do SUS são: a universalidade de 

acesso em todos os níveis de assistência; a igualdade na assistência à 

saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie; a integralidade 

da assistência; a participação da comunidade; a descentralização política-

administrativa com direção única em cada esfera do governo, sendo no 

âmbito da União pelo Ministério da Saúde, no âmbito estadual pela respectiva 

Secretaria Estadual de Saúde e no âmbito municipal pela respectiva 

Secretaria de Saúde Municipal. 

O princípio da integralidade da assistência está consagrado no Art. 

198, II, da Constituição Federal: 

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram 
uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 
sistema único, organizado de acordo com as seguintes 
diretrizes: 

(...) 

II – atendimento integral, com prioridade para as atividades 
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; 



 

A leitura isolada dessa norma constitucional pode conduzir a 

interpretação equivocada de que o SUS deve, a qualquer tempo, para 

qualquer cidadão, em qualquer contexto, fornecer todo e qualquer insumo de 

saúde; neste sentido o chamado “princípio da integralidade” obrigaria o Poder 

Público a ser um provedor de prestações isoladas e descontextualizadas de 

saúde. 

Compreender o princípio do atendimento integral no SUS como fonte 

do direito ao consumo de insumos de saúde – fornecidos gratuitamente pelo 

Estado – desvirtua o conteúdo da norma constitucional, pois transforma o 

dever do Poder Público de prestar serviços integrais em um dispensador de 

produtos e prestações desconexas, atentando contra os preceitos 

constitucionais que exigem atenção coletiva, equitativa e isonômica aos 

cidadãos. 

Ainda, não se pode confundir integralidade com universalidade. A 

universalidade de acesso mencionada no Art. 196 da Constituição é a 

garantia de que todas as pessoas têm o direito de ingressar no SUS. A 

universalidade compreende todos quanto queiram ir para o SUS, enquanto a 

integralidade não compreende tudo. A universalidade assegura o acesso de 

todos na saúde, mas a pessoa precisa querer adentrar o SUS, uma vez que a 

assistência integral somente é assegurada àqueles que estão no SUS. Quem 

optou pelo sistema privado não pode pleitear parcela da assistência 

pública porque ela pressupõe a integralidade da atenção, e esta 

pressupõe que o paciente está sob terapêutica pública, escolheu o 

sistema público1. 

A conjugação dos princípios da universalidade e da 

integralidade não investe o indivíduo do direito de, ao escolher a 

utilização de serviços privados, receber insumos ou prestações 
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específicas do SUS. O que ocorre em suma é uma delimitação a quem se 

aplica o preceito da integralidade, e não uma exclusão (e por consequência 

violação do princípio da universalidade) do direito de acesso ao SUS2. 

É muito importante entender o alcance da expressão integralidade da 

assistência à saúde prevista no Art. 6°, d, e Art. 7°, II, da Lei nº. 8.080/90, 

pois é ela quem irá dar contorno ao direito à saúde, individualizado e 

garantido pelo SUS. Conforme o Art. 7°, II, integralidade de assistência pode 

ser entendido pelo conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 

preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em 

todos os níveis de complexidade do sistema3. 

O que deve ser observado sobre a integralidade, é que o paciente 

deve respeitar as regras do SUS em relação ao seu acesso. A assistência 

terapêutica íntegra pressupõe que o paciente esteja em tratamento no SUS e 

assim sendo, feito seu diagnóstico, prescrita a terapêutica, o SUS deve 

custear completamente o tratamento, incluindo a realização de exames 

auxiliares de diagnóstico e assistência farmacêutica. A Lei nº. 8.080/90 

assegura a integralidade da assistência apenas àquele que optou pelas 

regras de atenção ao SUS. 

A integralidade, portanto, exige que paciente e profissional 

mantenham um vínculo, não podendo o SUS ser uma atividade 

complementar do setor privado, apenas fornecendo exames, medicamentos, 

e realizando cirurgias ministradas por profissionais que não pertencem ao 

setor público da saúde. 

Desta forma, quando as “portas de entrada” às ações e aos serviços 

de saúde não são respeitadas, permitindo que pacientes realizem consultas 
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particulares e continuem o tratamento na rede pública, inclusive realizando 

exames auxiliares de diagnóstico, o fluxo de acesso é desrespeitado. 

A exigibilidade individual de atendimento dos que chegam da rede 

privada, não entrando no sistema pela “porta de entrada”, acaba por suprir ou 

acarretar danos ao direito à saúde de toda uma coletividade, que cumpre 

todos os regramentos estabelecidos pelo SUS e aguarda para ser atendida.  

Nestes casos em que o direito à saúde é concedido de forma 

diferenciada aos que chegam da rede privada, corre-se o risco de não se 

implementar o direito social à saúde conforme descrito na Constituição, pois 

ao tratar somente de forma individual e preferencial este direito “aprisiona-se 

o interesse social e concede-se realce ao direito individual”4, ferindo assim 

outro princípio fundamental do SUS, o princípio da equidade. 

A Equidade é um dos princípios doutrinários do SUS e tem relação 

direta com os conceitos de igualdade e de justiça. No âmbito do sistema 

nacional de saúde, se evidencia, por exemplo, no atendimento aos indivíduos 

de acordo com suas necessidades, oferecendo mais a quem mais precisa e 

menos a quem requer menos cuidados. Busca-se, com este princípio, 

reconhecer as diferenças nas condições de vida e saúde e nas necessidades 

das pessoas, considerando que o direito à saúde passa pelas diferenciações 

sociais e deve atender a diversidade. A Equidade está disciplinada no art. 7°, 

IV, da Lei 8080/90, aduzindo que deve ser observado a igualdade da 

assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. 

Evidente que o desrespeito e a não observação aos princípios 

fundamentais e norteadores do SUS acabam por causar um desequilíbrio em 

todo sistema público de saúde, planejado para que todos pudessem ser 

atendidos de maneira universal, integral, e igual. 
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Assim, entendemos que as diretrizes que organizam o SUS como um 

sistema hierarquizado e regulado devem ser respeitadas, em especial o 

disposto nos artigos 8° e 9° do Decreto n°. 7.508/11, para que não ocorra a 

desassistência, a supressão, e danos ao direito à saúde de toda uma 

coletividade. 

 

É o parecer. 

 

 

Brasília, 27 de abril de 2016. 
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