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APRESENTAÇÃO 

 Olá, queridos colegas de profissão! Como vocês estão? 

 Somos os professores Mariana Coelho, Jonathan Roitman e Leandro Thomazini, professores da 
equipe de Educação Física do Estratégia Saúde!  

 Nosso recado é para você que está se preparando para as provas de Educação Física nas residências 
multiprofissionais. Preparamos um material bastante didático de um tema recorrente nas provas que é 
temido por muitos candidatos!  

Vamos ver qual seria? Vamos falar das: 

Diretrizes e Princípios Doutrinários do SUS! 

 Este tema é uma das BASES das provas das residências multiprofissionais, sendo cada vez mais 
comum ser abordado dentro de questões discursivas e estudos de casos. Para você este tema é um ponto 
fraco ou um ponto forte para as provas? Se for um ponto forte vamos te auxiliar a consolidar esse 
conhecimento. 

Caso seja um ponto fraco, lembre-se: esses são os pontos em que mais temos que focar, pois se 
transformarão em mais pontos fortes e daí não tem para ninguém! Iremos para a prova sem torcer por um 
tema específico, mas sabendo que estamos preparados para todos os temas e esse é nosso diferencial! 

Então estamos aqui para te auxiliar neste processo! 

 A maior dificuldade deste tema? Muitos candidatos (as) estudam de forma inadequada apenas 
decorando conceitos sem pensar na sua aplicabilidade e sem os macetes para acertar as questões que 
geram certa confusão! 

 Este material possui dicas e formas de estudar este tema e poderá auxiliá-los para estas questões, 
mas no nosso curso iremos aprofundar, abordando questões comentadas para que estejam totalmente 
preparados! 

 Um forte abraço, excelente estudo e estaremos juntos para o que precisarem, 

 Professora Mariana Coelho (@professoramarianacoelho) 

 Professor Jonathan Roitman (@profjonathanroitman) 

 Professor Leandro Thomazini 

DIRETRIZES E PRINCÍPIOS DOUTRINÁRIOS 

DO SUS 
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DIFICULDADES NO ESTUDO DESTE TEMA: 

Em primeiro lugar, o estudo das Diretrizes e Princípios Doutrinários do SUS, que está dentro da 
disciplina de Epidemiologia, costuma estar presente logo no início do curso, geralmente no primeiro ou 
segundo períodos das graduações, não sendo retomada nos anos seguintes.  

Assim, é muito comum que o aluno que nunca prestou concursos ou provas de residências tenha um 
conhecimento pouco sólido sobre ele (mesmo tendo tido uma excelente formação), desconhecendo a sua 
importância para as provas.  

Além disso, muitas questões deste tema são relacionadas à legislação e ao funcionamento do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e nem todos os estudantes realizaram estágios em locais vinculados ao SUS 
ou tiveram alguma forma de contato direto.  

Assim, este tema necessita de uma adequada definição de conceitos teóricos para resolução de 
todo tipo de questão. 

E aí começam os problemas! 

Muitos candidatos entendem esses conceitos como "intuitivos" e de fácil "interpretação no texto". E 
infelizmente (ou felizmente para vocês que estão tendo acesso a essa informação!) isso está incorreto! 

Esse pensamento e forma de condução dos estudos podem levar ao erro até mesmo de questões de 
nível fácil!  

Considerando a grande concorrência para uma vaga de residência, errar uma ou mais questões 
fáceis já pode eliminar o candidato do processo seletivo. 

Sendo assim, você já estará na frente de muitos candidatos se souber destas dificuldades e não 
cometer esses erros.  

Ao trabalhar de forma metódica e adequada esse tema ele se tornará seu ponto forte e você estará 
pronto para as questões de todos os níveis de dificuldade! 

Ou seja, este material será um grande diferencial para a sua aprovação e te auxiliará em vários outros 
temas que também são questões nas residências! 

 

Aqui NÃO É SUFICIENTE apenas ler e decorar esses conceitos sem compreender a 
APLICABILIDADE deles nas questões (esse é um erro comum cometido pela maioria dos candidatos, mas 
não será por você que é ou pretende ser nosso aluno do Estratégia).  
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Diferente de algumas outras áreas, este tema tende a ser cobrado não apenas de forma conceitual 
nas residências multiprofissionais, mas sim de forma aplicada. 

Assim, geralmente estes temas serão pedidos dentro de uma situação cotidiana vivenciada no 
atendimento do profissional de saúde ou mesmo em estudos de caso e como conduzi-lo considerando 
esses princípios, sendo fundamental termos uma metodologia para o seu estudo.  

Dentro deste tema, estruturei dois FLUXOGRAMAS para que vocês possam estudar esse de forma 
eficiente e definitiva.   

Vamos lá? 

 

FLUXOGRAMA 1: PARA O ESTUDO DOS PRINCÍPIOS DO SUS 

 

FLUXOGRAMA 2: PARA A RESOLUÇÃO DA QUESTÃO SOBRE PRINCÍPIOS DO SUS 

 

Listar todos os 
princípios

Estudar a origem 
semântica da 

palavra

Estudar os 
conceitos da 

forma tradicional

Pensar em um 
modelo prático 

base de cada 
princípio

Consolidar bem 
cada modelo 
prático até 

lembrar de forma 
automática

Realizar 
questões para 
treinar como os 
princípios são 
cobrados em 

prova

PREPARADO 
PARA 

QUALQUER 
QUESTÃO!

Se Questão 
OBJETIVA sobre 

princípios: ler 
alternativas 

(princípios) antes 
do enunciado

Resgatar seu 
modelo de cada 

princípio (etapa de 
poucos 

segundos)

Escrever palavra-
chave do modelo

Voltar para o 
enunciado da 

questão e 
correlacionar
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AGORA, VAMOS JUNTOS NOS APROFUNDAR NO FLUXOGRAMA 1?  

 

ETAPA 1 e 2 

CONCEITOS SOBRE OS PRINCÍPIOS DO SUS 

Pela lei brasileira, “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 
condições indispensáveis ao seu pleno exercício” como consta no artigo 2º da Lei 8.080/90 1.  

                                                             

1 LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm  

Se Questão 
DISCURSIVA 

sobre princípios e 
diretrizes: ler o 

enunciado

Listar 
rapidamente todos 

os princípios do 
SUS e pensar 

todos que podem 
estar presentes

Resgatar o modelo 
prático e, se 
solicitado, 

conceituar de 
forma tradicional

Questão 
respondida de 

forma completa

ETAPA 1
conceituar de forma tradicional os princípios doutrinários do 

SUS

ETAPA 2
origem semântica (do significado) das palavras que 

representam esses princípios

ETAPA 3
consolidar um modelo prático (baseado em situação/caso) 

para cada princípio

ETAPA 4
aplicação do fluxograma 2 para a resolução das questões 

(treinar para estar automatizado no dia da prova)

about:blank
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Dentro desta Lei, o trecho essencial para essa Introdução à Epidemiologia da Atividade Física é o 
capítulo II do artigo 7º da Lei 8.080/90¹ que diz respeito às diretrizes e princípios do SUS estão previstos 
na Constituição Federal de 1988, com regulamentação no capítulo II do artigo 7º da Lei 8.080/90¹. 

Os princípios do SUS podem ser divididos em dois grupos: doutrinários ou organizativos.  

Como o próprio nome diz, os doutrinários têm relação com a doutrina (ideologia) do próprio Sistema 
Único e os organizativos têm relação com a forma de concretizar o que é proposto. 

Os princípios doutrinários (fundamentais) são:  

1) Universalidade 

2) Integralidade  

3) Equidade 

 

Já os princípios organizativos podem ser classificados em: 

4) Regionalização e hierarquização 

5) descentralização e comando único 

6) Participação popular 
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• Todo cidadão tem direito ao acesso à saúde.

• A "universalidade do acesso aos serviços de saúde deve ser garantida em todos os
níveis de assistência"¹ (o que garante a integralidade).

UNIVERSALIDADE

• Atendimento em todos os níveis desde preventivos até curativos.

• Bastante vinculada com a universalidade.

•"Integralidade de assistência, entendida como 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 sistema" (Lei 8.080).

INTEGRALIDADE

• Todas as pessoas são iguais perante o SUS ("igualdade na assistência à saúde, sem
preconceitos ou privilégios de qualquer espécie"), contudo para garantir essa
igualdade, as pessoas são atendidas conforme suas necessidades individuais.

EQUIDADE

• "Regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde"(Lei 8.080).

• "Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento
básico"¹.

REGIONALIZAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO

• "Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de
governo".

• "Ênfase na descentralização dos serviços para os municípios"(Lei 8.080).

DESCENTRALIZAÇÃO E COMANDO ÚNICO

• Participação da comunidade (nível individual e coletivo) por meio de entidades
representativas.

PARTICIPAÇÃO POPULAR E CONTROLE SOCIAL
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Vale lembrar a inserção dessa informação que pode ser inserida em exemplos práticos ou estudos de 
caso com o tema princípios do SUS e que questionem sobre cirurgias plásticas reparadoras e atendimento 
público para mulheres vítimas de violência doméstica: 

XIV – organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e 
vítimas de violência doméstica em geral, que garanta, entre outros, atendimento, 
acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras, em conformidade com 
a Lei nº 12.845, de 1º de agosto de 2013. (Redação dada pela Lei nº 13.427, de 2017). 

 

ETAPA 3 

CRIAR UM MODELO PRÁTICO PARA CADA PRINCÍPIO DOUTRINÁRIO DO SUS 

A seguir, teremos os princípios doutrinários que são os que podem gerar mais confusão em relação 
aos termos e que devem ter um modelo base para uma resolução de provas mais fluida.   

Sugerimos tentar escolher um exemplo prático de um caso que você tenha 
acompanhado pessoalmente, pois isso pode auxiliar muito! 

Mas caso queira utilizar nossos exemplos como modelo, vamos aproveitar para fazer um pequeno 
exercício!  

Iremos trazer três casos rápidos (abaixo).  

O objetivo é que você relacione cada um automaticamente com um princípio do SUS! Vamos lá? 

 

about:blank
about:blank#art2
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• 1 - Um jogador estrangeiro sofre uma luxação e precisa ser levado para atendimento hospitalar.  
• 2 - Uma jogadora profissional de basquete não possui plano de saúde e descobre no meio do 

campeonato que está com um câncer de mama.  
• 3 - Uma criança com diagnóstico de transtorno do espectro autista terá prioridade e acesso como 

terapeuta ocupacional e neuropsicólogo 

Vamos à resposta? 

 

 

ETAPA 4 

• Caso 1

• Pelo princípio da universidade ele também tem direito ao acesso, pois o
SUS garante por esse princípio que "todo cidadão tem direito ao atendimento"
(Lei 8.080), independente do sexo, idade, origem, nível social ou mesmo
nacionalidade.

UNIVERSALIDADE

• Caso 2

• Pelo princípio da integralidade ela tem direito ao atendimento em todos os
níveis de prevenção e de cura, portanto ela poderá realizar a
ultrassonografia (ou demais exames) pelo SUS para diagnóstico, o tratamento
cirúrgico, a quimioterapia ou radioterapia se necessárias e a reabilitação em
todo o contexto.

INTEGRALIDADE

• Caso 3

• Por esse princípio, as pessoas são atendidas conforme suas necessidades
individuais (sem privilégios) para garantir o desenvolvimento da sua saúde
de forma plena.

EQUIDADE
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Vamos praticar nas questões das provas agora? Te aguardamos no curso!  

Questões comentadas e treino! 

 

Excelentes provas! 
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