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Saúde
Legis

O Saúde Legis – Sistema de Legislação
da Saúde é a ferramenta do Ministério da
Saúde que auxilia o cidadão na recuperação
dos atos normativos da esfera federal do SUS,
publicados diariamente no Diário Oficial da União.

Por meio dele, os atos normativos (portarias, instruções
normativas, consultas públicas, resoluções etc.) podem
ser pesquisados por meio de filtros, como assunto, data de
publicação, ano de assinatura, tipo e número do ato, entre
outros. Desde 2001, os atos são disponibilizados em texto
completo, e a legislação anterior a esta data está disponível de forma referenciada, o que facilita sua recuperação no
Diário Oficial da União.
O serviço traz ainda inovações nos textos completos, como as
versões compiladas (texto marcado com alterações posteriores) e a versão atualizada (texto com a redação final sem
as marcações).
O Saúde Legis é uma importante ferramenta de pesquisa para
os gestores, os profissionais, os conselheiros e o cidadão que
necessita de informação normativa da área de Saúde, representando um avanço na prestação dos serviços de informação
oferecidos pelo Ministério da Saúde.

Informativo eletrônico que divulga, às segundas e quartasfeiras, os atos normativos do Poder Executivo e do Legislativo
relacionados ao setor Saúde e assuntos correlatos, publicados nos
DOUs e separados por edições. O Alerta Legis é disponibilizado por
meio de mala-direta, mas pode ser visto também
pela internet e intranet do Ministério da Saúde.

Alerta
Legis

www.saude.gov.br/bvs/alertalegis

Saúde Legis e
Alerta Legis
Sua melhor referência em
Legislação Federal de Saúde.

