
Você sabe o que é o SUS?

O Sistema Único de Saúde foi 
criado em 1988 com o objetivo de 
planejar ações e serviços de saúde 
administrados pelos governos 
federal, estadual e municipal.
O SUS é regido pelos seguintes 
princípios e diretrizes:

Universalidade; integralidade; 
equidade; regionalização e 
hierarquização; descentralização 
e comando único; e participação 
popular.

Cartilha para todos 
nós, usuários do SUS

Você sabia que todos 
usamos o SUS?

O Sistema não se restringe a práticas 
clínicas e/ou hospitalares. O SUS é 
responsável, por exemplo, por:

● Controle da qualidade da água 
potável;

● Fiscalização de alimentos nos 
supermercados, lanchonetes e 
restaurantes;

● Qualidade dos aeroportos e 
rodoviárias;

● Regulamentar a venda de 
medicamentos genéricos e as 
campanhas de vacinação, de 
doação de sangue e de leite 
materno;

●  Vários procedimentos médicos, 
de média e alta complexidade, 
como doação de sangue, 
doação de leite humano, 
quimioterapia, transplante de 
órgãos, entre outros.

Para encontrar o estabelecimento da Rede SUS 
mais próximo de você, acesse o sistema de 

localização do Município de São Paulo: 

http://buscasaude.prefeitura.sp.gov.br/
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ATENÇÃO 
HOSPITALAR



Se precisar de algum 
atendimento de saúde, o 

primeiro lugar a ir é a UBS.

Ela é a porta de entrada do 
SUS e os atendimentos por 

ela oferecidos resolvem 80% 
dos casos.

Consultas médicas, inalações, 
injeções, curativos, vacinas, 
tratamento odontológico, coleta de 
exames laboratoriais, fornecimento 
de medicação básica e, se 
necessário, encaminhamentos para 
outras especialidades clínicas. 

Em casos não emergenciais, por 
que preferir a UBS ao invés dos 
Serviços de Pronto Atendimento? 
Ao ser atendido por uma UBS você é 
inserido em um sistema de cuidado 
integral à saúde. Isso é vantajoso 
porque significa que, além da sua 
queixa pontual ser analisada e 
atendida, a rede passará a te oferecer 
serviços de prevenção de doenças e 
promoção da saúde, bem como um 
acompanhamento contínuo - serviços 
cujo objetivo é evitar adoecimentos 
futuros, focalizando a sua qualidade de 
vida.  

  

A UBS atende das 7h 
às 17h. Depois desse 
período, é indicado 

procurar as UPAs, que 
tem atendimento 

24hrs.

Unidade Básica de Saúde 
(UBS) Uma vez que você estiver 

inserido no SUS, ele vai te 
fornecer tudo o que você 

precisar.

   Serviços de Clínica Geral e 
Saúde da Família;

    Serviços especializados em 
nível ambulatorial e hospitalar, de 
apoio diagnóstico e terapêutico e 
atendimento de urgência e 
emergência;

  Serviços de terapias e 
procedimentos de elevada 
especialização que envolvem alta 
tecnologia e/ou alto custo.
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