
Número do Candidato 

513 

Natureza da Emenda 

Aglutinativas: é a fusão de duas ou mais teses. 

Indique o Nº da tese (Aglutinativa) 

223, 227 

Insira o texto Aglutinado das duas ou mais propostas contempladas com a fusão 
(Aglutinativa) 

A saúde, sendo um direito de todos e um dever constitucional do Estado, deve ser defendida 
e garantida de forma a abranger, por completo, a definição da palavra dada pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) e reafirmada pela Lei 8080/90. No Brasil, as políticas 
públicas em saúde devem ser fortalecidas e ampliadas, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 
de forma equânime, integral e universal para promoção do bem estar global de todos os 
brasileiros, desde o saneamento básico ao atendimento médico. 

Justificativa (Aglutinativa) 

Entender que o Sistema Único de Saúde (SUS) não diz respeito, somente, a ações 
médico-hospitalares é imprescindível para que não haja uma separação de conceitos que, 
por definição da Lei Federal 8080/90, são consonantes. 

No artigo 2º, a Lei Federal 8080/90 dispõe que a saúde é um direito fundamental do 
ser humano e é dever do Estado promover os meios para assegurar o seu pleno exercício. 
Já, a Organização Mundial da Saúde (OMS), conceitua a saúde não apenas como a 
ausência de doenças, mas um estado de completo bem estar físico, mental e social, conceito 
esse que é reafirmado e ampliado no artigo 3º e no parágrafo único da mesma legislação já 
mencionada. É ímpar a interpretação dos artigos expostos para que a já amplitude do SUS 
não seja reduzida nem seccionada. Assimilar a organicidade do SUS é compreender como 
a sua defesa deve ser realizada para garantir a sua existência, integração e fortalecimento. 

Ademais, um exemplo da literatura, Jeca-Tatu, personagem de Monteiro Lobato, era 
acometido de uma doença conhecida como "amarelão", nome popular para a ancilostomose. 
Essa doença é causada por um parasita que, para que seu ciclo se complete, a pessoa deve 
ter contato com a larva de ancilostomídeo, que está presente em solo que foi contaminado 
com ovos oriundos de fezes humanas infectadas. Aqui, podemos perceber a integração do 
SUS, pois, primeiro, para evitar a contaminação, é necessária a presença de saneamento 
básico, para o diagnóstico da doença, é preciso de atendimento médico e, para o seu 
tratamento, é necessária a medicação. Todas essas etapas já estão no escopo do Sistema. 

Assim, o SUS já é completo em si e deve ser fortalecido, ampliado, defendido e, por 
meio dele, a saúde da população deve ser garantida. Ele deve ser compreendido como um 
todo, não como secções. Cabe à mídia e aos movimentos populares organizados difundir o 
conhecimento sobre a extensão do Sistema para que a população possa defendê-lo e 
pressionar o governo pelo seu pleno funcionamento. 

 


