
 
 

 

PROPOSTA ENEM 

Com base na leitura dos textos motivadores apresentados e nos conhecimentos construídos ao 

longo de sua formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua 

portuguesa sobre o tema DESAFIOS PARA A GARANTIA AO DIREITO À SAÚDE NO BRASIL 

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

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

“A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício”. 

Artigo 2o da Lei 8.080/90 
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TEXTO II 

A saúde no Brasil se divide hoje em pública e suplementar. A saúde pública está estruturada dentro 

do Sistema Único de Saúde, mais conhecido como SUS, já a saúde suplementar é a saúde privada, 

que compreende os planos de saúde. 

Mesmo que algum cidadão opte por utilizar a saúde privada e adquira um plano de saúde, seja 

individualmente, seja por convênio da empresa em que trabalha, ele não perde o direito de utilizar 

o SUS. Afinal, um de seus princípios é a universalidade, que significa que todos os brasileiros têm 

direito aos serviços de saúde. Outros princípios são a equidade – significa o respeito às diferenças 

e às distintas necessidades dos pacientes, seria “tratar desigualmente os desiguais”, focando 

esforços especiais onde há maior carência – e a integralidade, legitimada em políticas públicas, tais 

como educação e preservação ambiental, para assegurar a garantia de qualidade de vida à 

população. 

Atualmente, segundo dados do Conselho Federal de Medicina, o Brasil conta com 453.726 médicos. 

Esse efetivo foi alcançado após a abertura de diversas escolas de medicina nos anos 1970. Além 

disso, outros fatores contribuíram para o aumento no número desses profissionais, como o 

envelhecimento da população – e consequentemente maior demanda por serviços médicos – e a 

criação do SUS.  

Entretanto, ainda é recorrente a escassez ou a ausência de médicos em diversas regiões do Brasil. 

Isso acontece especialmente em regiões mais afastadas dos grandes centros urbanos, onde 

normalmente as estruturas para o atendimento à população são mais precárias. Por outro lado, há 

uma grande concentração de médicos nas capitais, onde há mais serviços de saúde e mais 

oportunidades de trabalho. 

Disponível em: https://www.politize.com.br/panorama-da-saude/ 
Acesso em: 4 dez. 18. 

TEXTO III 

Em oito anos, mais de 34,2 mil leitos do SUS foram fechados, diz CFM 

Nos últimos oito anos, mais de 34,2 mil leitos de internação da rede pública foram desativados. Em 

maio de 2010, o Brasil tinha 336 mil leitos para uso exclusivo do Sistema Único de Saúde (SUS), 

número que caiu para 301 mil em 2018, o que representa uma média de 12 leitos fechados por dia 

ao longo do período analisado.  

Somente nos últimos dois anos, mais de 8 mil unidades foram desativadas. O levantamento foi feito 

pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) a partir de dados do Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde.  

Para o presidente do CFM, Carlos Vital, o fechamento de leitos aponta para má gestão das verbas 

do SUS. "A redução de leitos significa a diminuição de acesso a 150 milhões de brasileiros que 

recorrem ao SUS para atenção à saúde. Sem leitos de internação, não há como o profissional 

médico prestar os seus cuidados ao paciente. Não podemos aceitar que pessoas deixem de ser 

atendidas por causa de leitos simples de internação", afirmou. 

O CFM pretende encaminhar o levantamento para parlamentares, Ministério Público Federal e 

Tribunal de Contas da União. 

Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2018-07/em-oito-anos-mais-de-342-mil-leitos-do-sus-foram-fechados-diz-

cfm Acesso em: 4 dez. 18. 

 


