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Organização e funções do Estado 

Conteúdo 

Estruturação das sociedades modernas. Conceitos básicos para a com
preensão das sociedades complexas. O Estado, direitos e democracia na 
modernidade: a coletivização e o direito à saúde. As Normas Operacio
nais Básicas: histórico, responsabilidades e requisitos. Organização jurí
dica da administração pública: Estado Constitucional, Estado de Direito 
e Estado Democrático de Direito; controle social; descentralização; Sis
tema Nacional de Proteção ao Consumidor. 

A leitura deve permitir: 

• Compreender os conceitos de Estado , estrutura social, sistema 
econômico, relações sociais de produção, ideologia e direitos , e sua apli
cação na sociedade brasileira, com vistas a contextualizar o papel da 
Vigilância como política pública e a compreendê-la na sua dimensão éti
ca e cidadã. 

• Entender o caráter político da ação da cidadania, vinculando-a às 
noções de igualdade e de direitos, e à construção da democracia . 

• Valorizar a participação social no desempenho das ações de Vigi
lância, reconhecendo as múltiplas possibilidades de articulação da mes
ma com os diferentes órgãos e atores sociais, com ênfase no movimento 
de defesa do consumidor. 

• Conhecer as Normas Operacionais Básicas do Ministério da Saú
de, seu papel no financiamento das ações de saúde coletiva, bem como 
seus alcance e limitações como instrumento de descentralização e de 
repartição do poder. 

• Descrever os principais instrumentos jurídicos de proteção aos 
direitos individuais e coletivos, assim como os mecanismos de partici-



pação diretana administração pública, em particular os conselhos de 
saúde, as conferências de saúde e o código de defesa do consumidor. 

• Identificar a natureza política e jurídica da repartição constitucio
nal de competências entre as três esferas de governo, na proteção e na 
defesa da saúde, assim como as responsabilidades atribuídas aos muni
cípios pela lei orgânica. Compreender o potencial de ação sustentado 
pela legislação dos poderes constitucionais da República quanto, à 

garantia do direito à saúde. 




