
SAÚDE LEGIS 

O Saúde Legis é o Sistema de Pesquisa de Legislação que reúne os atos normativos do Sistema
Único de Saúde (SUS), no âmbito da esfera federal . 

1) Acessar o Saúde Legis através do link : http://saudelegis.saude.gov.br/saudelegis/secure/norma/
listPublic.xhtml

2) Selecionar o tipo de ato normativo que se quer pesquisar. Após, digitar seu número, bem
como o ano de assinatura nos espaços abaixo indicados: 

Tipos de norma: 

AAT: Ato Administrativo
COP: Consulta Pública
INT: Instrução Normativa
ISV: Instrução de Serviço 
POC: Portaria Conjunta
NO: Norma Operacional
PRC: Portaria de Consolidação
PRI: Portaria Interministerial
PRT: Portaria
RDC: Resolução da Diretoria Colegiada
RES: Resolução
RGI: Resolução Regimental

Saúde Legis é o sistema de pesquisa de legislação que reúne os atos normativos do Sistema Único
de Saúde (SUS), no âmbito da esfera federal.



3) Preenchidos os campos acima referidos,  clicar na opção  “consultar”, presente no canto
inferior direito. 

4) Os resultados da pesquisa aparecerão abaixo das opções “consultar” e “limpar”:



5) Para ter acesso ao inteiro teor da norma, clicar na opção abaixo indicada: 

6) Por sua vez, quando o objetivo é obter informações mais detalhadas sobre a norma (data de
assinatura; se está vigente ou foi revogada; qual é a norma revogadora; quais os normativos
que a alteraram; bem como a legislação correlata),  clicar na  lupa,  conforme demonstrado
abaixo: 



7)  Assim  procedendo,  aparecerá  o  espelho  da  norma,  contendo  as  informações  acima
referidas: 

De acordo com essa consulta, verifica-se que a Portaria nº 3.088/2011 foi revogada pela Portaria de
Consolidação (PRC) nº 03/2017. 

Quando uma portaria foi revogada por consolidação, significa que, embora a portaria não esteja
mais vigente, seu conteúdo foi consolidado e, portanto, está inserido em uma das PRCs (vide

observação, inserida na última página desse tutorial).



8) Do mesmo modo,  o espelho da norma revogadora poderá ser obtido ao clicar na luta,
conforme abaixo indicado: 



Obs.: PORTARIAS DE CONSOLIDAÇÃO (PRC)

Em 2017, o Ministério da Saúde (MS) revogou aproximadamente 16 mil portarias,  cujo
conteúdo foi incorporado em 6 (seis) atos normativos, reunidos segundo eixos temáticos. 

A  lógica  da  compilação  compreendeu  a  revogação  formal  das  normas  que  foram
incorporadas à consolidação, sem modificação do seu alcance, nem interrupção da força normativa
dos dispositivos consolidados.

 O objetivo foi facilitar o acesso e a compreensão de gestores de saúde, órgãos de controle e
cidadãos sobre as normas existentes no sistema público de saúde. 

Assim, quando se afirma que a portaria foi revogada por consolidação, significa que, embora
a portaria não esteja mais vigente, seu conteúdo foi consolidado e, portanto, está inserido em uma
das PRCs. 

A consulta  ao  Saúde  Legis  permite,  portanto,  que  se  possa  identificar  a  qual  PRC foi
incorporado o conteúdo da norma revogada formalmente. 

Sugere-se que tal cautela seja adotada pelo Promotor de Justiça quando for citar portarias
nas manifestações ministeriais. 

Portarias de Consolidação

PRC 
nº 1

Consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o 
funcionamento do SUS.

PRC 
nº 2

Consolida as normas sobre as políticas nacionais de saúde do SUS

PRC 
nº 3

Consolida as normas sobre as redes do SUS

PRC 
nº 4

Consolida as normas sobre os sistemas e os subsistemas do SUS

PRC 
nº 5

Consolida as normas sobre as ações e os serviços de saúde do SUS

PRC 
nº 6

Consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as
ações e os serviços de saúde do SUS


