PROPOSTA DE REDAÇÃO
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos
construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativoargumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o sistema
público de saúde 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 1
O Sistema Público de Saúde resultou de décadas de luta de um
movimento que se denominou Movimento da Reforma Sanitária. Foi instituído
pela Constituição Federal (CF) de 1988 e consolidado pelas Leis 8.080 e 8.142.
Esse Sistema foi denominado Sistema Único de Saúde (SUS).
Algumas características desse sistema de saúde, começando pelo mais
essencial, dizem respeito à colocação constitucional de que Saúde é Direito do
Cidadão e Dever do Estado.
A relevância pública dada à saúde declarada na CF tem o significado do
destaque e proeminência da saúde entre tantas outras áreas e setores.
Destaque-se que foram consideradas como de relevância pública tanto a saúde
pública como a privada.
(Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010340142013000200002&script=sci_arttext. Acesso em: 22 ago. 2015. Adaptado)

Texto 2
Mais consultas, mais cuidado e melhores instalações
O Programa Mais Médicos está completando dois anos de existência.
Esses profissionais estão garantindo atendimento a 63 milhões de brasileiros
que não contavam com atendimento médico

e que agora encontram

atendimento nas unidades de saúde próximas de suas casas.
São mais consultas a médicos preparados para cuidar de toda a família
e com capacidade de resolver 80% dos problemas que levam as pessoas a
procurar atendimento. É mais acompanhamento de pré-natal, de pacientes com
doenças crônicas e problemas relacionados à saúde mental, da saúde da
mulher, da criança, do adulto e do idoso, mais garantia de cuidado imediato em

situações de pequenas urgência, entre outros. Cuidado personalizado e
humanizado perto de casa por um médico e uma equipe que se vincula ao
paciente e sua família resolvendo problemas de saúde e evitando que as
pessoas precisem de atendimento nas emergências, hospitais e consultas com
especialista. E para quem mesmo assim precisar ser encaminhado, é certeza
de menos tempo de espera, já que muitos pacientes terão seus problemas
resolvidos nas unidades de saúde.

(Disponível em: http://maismedicos.gov.br/resultados-para-o-pais. Acesso em:
17 ago. 2015.

Texto 3

O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), apresentou uma
nova versão da agenda anticrise divulgada na última segunda-feira. Além de
acrescentar medidas, ele voltou atrás na proposta de cobrar pelo atendimento
no SUS, mas sugeriu o fim do Mercosul.
A proposta de cobrar por procedimentos do Sistema Único de Saúde foi
uma das mais criticadas desde que as medidas foram divulgadas. Na nova
versão, Renan fala em "regulamentar o ressarcimento, pelos associados de
planos de saúde, dos procedimentos e atendimentos realizados pelo SUS".
(Disponível em http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2015/08/renan-calheirosrecua-sobre-cobranca-no-sus-e-propoe-fim-do-mercosul-na-agenda-anticrise-4823685.html.
Acesso em: 22 ago. 2015)

