LABORATÓRIO DE REDAÇÃO – 2019
INSTRUÇÕES PARA REDAÇÃO
– O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.
– O texto definitivo deve ser escrito, à tinta, na folha própria, em até 30 linhas.
– A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número de linhas
copiadas desconsiderado para efeito de correção.
Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:
– tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “texto insuficiente”.
– fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.
– apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos.
– apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto.

TEXTOS MOTIVADORES
Texto I
ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem
à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação.
Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/topicos/920107/artigo-196-da-constituicao-federal-de-1988>. Acesso em: 16 jan. 2019.

Texto II
DIAGNÓSTICO TARDIO E FALTA DE UNIFICAÇÃO DIFICULTAM ENTRADA DE NOVAS TECNOLOGIAS NO SUS
Problemas, como a grande parcela de diagnósticos tardios da população, a falta de comunicação entre instituições e o
aumento de casos de judicialização, elevam os custos da saúde brasileira e dificultam a incorporação de novas tecnologias e
medicamentos no SUS.
Essa foi uma das conclusões de especialistas que debateram o tema durante o 5º fórum A Saúde do Brasil, em 23 de abril
de 2018, na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. [...]
No Brasil, há uma demora de cerca de seis meses no SUS para conseguir marcar uma consulta e outros seis para realizar
um exame, segundo Marco Antônio Fireman, secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde e
responsável pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (Conitec) no SUS.
“O sistema recebe muitos pacientes com doenças em estado avançado, principalmente câncer. O tratamento acaba sendo
mais oneroso e sem eficácia garantida”, afirma. [...]
A jornalista e fundadora do Instituto Arte de Viver Bem, ONG voltada à luta contra o câncer de mama, Valéria Baraccat,
que também teve a doença, fez críticas à demora para a incorporação de medicamentos à rede pública, mesmo depois de
aprovados pela Conitec.
“No ano passado, o ‘trastuzumabe’, uma droga que, com a quimioterapia, pode ampliar em cerca de dois anos e meio a
vida do paciente, foi incorporado ao SUS. Devia estar na rede pública em todos os hospitais desde 29 de janeiro, mas não estava.
Descobri que a primeira dose foi comprada no dia 10 de abril e só começa a chegar agora nos hospitais públicos”, contou. [...]
Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/
seminariosfolha/2018/04/diagnostico-tardio-e-falta-de-unificacao-dificultam-entrada-de-novas-tecnologias-no-sus>.shtml.
Acesso em: 16 jan. 2019. Texto adaptado.

Texto III
ESTUDO MOSTRA QUE 75% DOS IDOSOS DEPENDEM EXCLUSIVAMENTE DO SUS
Mais de 75% dos idosos brasileiros dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com estudo
divulgado pelo Ministério da Saúde em 1º de outubro de 2018.
O Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos Brasileiros (ELSI-Brasil) mostrou que 83% realizaram, pelo menos, uma consulta
médica nos últimos 12 meses, e 10% foram hospitalizados uma ou mais vezes.
Quase 40% dos idosos possuem, ao menos, uma doença crônica, e 30% apresentam duas ou mais, como diabetes,
hipertensão e artrite. Portanto, ao todo, 70% dos idosos dispõem de alguma doença crônica.
De acordo com pesquisas anteriores promovidas pelo Ministério da Saúde, 25% dos idosos têm diabetes, 57% hipertensão,
19% obesidade e 67% excesso de peso (que inclui obesidade e sobrepeso). As doenças crônicas são responsáveis por mais de 70%
das mortes do País, segundo a pasta. [...]
Disponível em: <https://noticias.r7.com/saude/estudo-mostra-que-75-dos-idosos-dependem-exclusivamente-do-sus-02102018>.
Acesso em: 16 jan. 2019. Texto adaptado.
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PROPOSTAS DE REDAÇÃO
PROPOSTA I (Enem)
Com base na leitura dos textos motivadores e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um
texto dissertativo-argumentativo em norma-padrão da língua portuguesa sobre o tema “Os desafios enfrentados pelos
brasileiros para o acesso à saúde pública”, 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.
PROPOSTA II (Outros vestibulares)
Redija uma dissertação argumentativa acerca do seguinte tema “A caótica realidade do sistema público de saúde
brasileiro: carência de recursos financeiros ou de gerência no setor?”
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