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PROPOSTA DE REDAÇÃO 

Assunto: Epidemias no Brasil 

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

formação, redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o 

tema “Caminhos para combater as epidemias no Brasil”, apresentando proposta de intervenção. 

Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de 

vista. 

TEXTO I 

   O Ministério da Saúde afirmou, em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (11), que está investigando o 

aumento de casos de microcefalia no Nordeste. Trata-se de uma anomalia caracterizada por um crânio de 

tamanho menor que o a média. O ministro da saúde, Marcelo Castro, declarou estado de emergência em 

saúde pública por causa da situação. “Todas as hipóteses estão sendo avaliadas”, disse o ministro. 

Sobre a hipótese que tem sido discutida pela comunidade médica, de que o aumento de casos de 

microcefalia poderia estar relacionado a infecções por Zica vírus – vírus que foi identificado pela primeira vez 

no país em abril deste ano – os representantes do ministério afirmaram que ainda é precipitado atribuir o 

evento a essa causa. 

   Microcefalia é uma condição médica que se caracteriza por um crânio menor do que o tamanho médio, 

geralmente por causa de uma falha no desenvolvimento do cérebro. Crianças que nascem com microcefalia 

podem ter o desenvolvimento cognitivo debilitado. Não há um tratamento definitivo capaz de fazer com que a 

cabeça cresça a um tamanho normal, mas há opções de tratamento capazes de diminuir o impacto associado 

com as deformidades. 

   Segundo o Instituto Nacional de Distúrbios Neurológicos e AVC dos Institutos Nacionais de Saúde dos 

Estados Unidos (Ninds-NIH), algumas crianças acometidas pela anomalia podem ter algum nível de 

incapacitação. Outras podem se desenvolver de forma similar a outras crianças e ter inteligência normal. 
 

Disponível em: http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2015/11/ministerio-da-saude-investiga-casos-de-microcefalia-no-nordeste.html.   

 

TEXTO II 

   A Constituição Federal de 1988 instituiu o Sistema Único de Saúde (SUS), que tem sua origem no 

movimento conhecido como Revolução Sanitária, nascido nos meios acadêmicos na década de 1970. Seu 

principal pilar era a defesa da saúde como direito de todos. O movimento teve como marco a 8º Conferência 

Nacional de Saúde, em 1986, que, além de ajudar a propagá-lo, produziu um relatório final que serviu de 

base para os debates na Assembleia Constituinte. 

   Na estratégia adotada pelo SUS não há hierarquia entre os níveis de governo, mas cada uma das esferas – 

federal, estadual e municipal – tem competências distintas. O principal financiador da saúde pública no país é 

a União que, também, tem a responsabilidade de formular políticas na área. Essas políticas devem ser 

implementadas por Estados e municípios. Cabe aos governos estaduais organizar o atendimento em seu 

território e aos municípios gerir as ações e os serviços ofertados à população.  

   Um dos principais problemas na implantação do SUS, segundo especialistas, autoridades e profissionais, é 

que a atenção básica não dá conta desse papel inicial, de funcionar como porta de entrada do sistema, e as 

unidades de média e alta complexidade acabam sobrecarregadas. Muitas vezes, as doenças dos pacientes 

encaminhados aos hospitais poderiam ser evitadas, com ações mais efetivas na área da prevenção ou 

tratadas em estágio inicial. 
 

Disponível em: <http://noticias.terra.com.br/brasil/criado-ha-25-a…,f2c87496fe590410VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html> 

http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2015/11/ministerio-da-saude-investiga-casos-de-microcefalia-no-nordeste.html


TEXTO III 

 
Disponível em: <http://maiseducativo.com.br/propostas-de-redacao-para-ensino-medio/> 

TEXTO IV 

 
Disponível em: http://saude.estadao.com.br/noticias/geral,numero-de-casos-de-dengue-no-brasil-sobe-162-sp-puxa-alta,1649501.  

 

 

 

Instruções:  

 

 Seu texto deve ser escrito à tinta, na folha própria em até trinta linhas.  

 Desenvolva seu texto em prosa: não redija narração, nem poema.  

 Dê título à sua redação. 

 O texto com até 7 (sete) linhas escritas será considerado “Insuficiente” e receberá nota zero.  

 A redação que fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo receberá nota zero.  

 A redação que apresentar cópias dos textos da Proposta da redação terá o número de linhas copiadas 

desconsiderado para efeito de correção.  

http://saude.estadao.com.br/noticias/geral,numero-de-casos-de-dengue-no-brasil-sobe-162-sp-puxa-alta,1649501

