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Proposta de Redação  

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de 

sua formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua 

portuguesa sobre o tema “Formas de reivindicar melhorias na saúde pública do Brasil”, 

apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e 

relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.   

 

 

TEXTO I
 

Pode parecer inimaginável, mas há pouco tempo, a 

grande maioria dos Brasileiros não tinha o Direito a ter 

saúde, não tinha a quem recorrer caso estivessem 

doentes. A minoria da população tinha acesso à saúde 

através das caixas assistenciais ou ao INAMPS. Os 

leitores mais velhos, talvez recordem como a vida era 

difícil naquela época. Para o resto da população sem 

assistência, restava procurar serviços privados de saúde 

ou tentar a sorte de ser atendido pela caridade, nas 

Santas Casas de Misericórdia. A realidade é que a 

maioria dos trabalhadores e do povo pobre do nosso país 

adoecia e morria sem tem a chance de um atendimento 

por profissionais de saúde. 
 

Fonte: https://esquerdaonline.com.br/2016/08/14/e-urgente-

defender-o-sus/ Acessado em 18/02/2019. 

 

 

 

 

 

TEXTO II 

 

 
Fonte:  

http://pioneiro.clicrbs.com.br/rs/noticia/2018/05/charge-do-

iotti-desta-terca-feira-10327258.html?impressao=sim 

Acessado em 18/02/2019.

 

TEXTO III 

 
São poucos os países que possuem um sistema de saúde público universal. Reino Unido, Canadá, Austrália, França e 

Suécia integram, junto com o Brasil, este pequeno grupo. No entanto, o orçamento brasileiro dedicado ao setor é um dos 

piores da lista. Em 2014, a União investiu 6,7% do orçamento em saúde. Os outros cinco gastam entre 14,9% e 27,9% do 

orçamento do governo na área. O investimento brasileiro no setor é pequeno, o que faz com que o serviço fique 

comprometido: atendimento de baixa qualidade, falta de leitos e um tempo de espera muito longo para realizar 

procedimentos. Por conta desse descompasso entre oferta e demanda do Serviço Único de Saúde (SUS), o cidadão 

brasileiro ainda paga a maior parte dos serviços de saúde. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, 

52,5% dos gastos com saúde no Brasil são pagos pelos pacientes e 47,5%, pelo governo. Nestes gastos estão incluídos 

quaisquer investimentos em saúde, como cirurgias, consultas e medicamentos. Na média mundial, 57,6% dos gastos são 

pagos pelo poder público e 42,35%, pelos cidadãos. 

 
Fonte: https://www.laurocampos.org.br/2015/03/30/abertura-da-saude-para-capital-estrangeiro-ameaca-principios-do-sus/ Acessado 

em 19/02/2019. 
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