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PROPOSTA DE REDAÇÃO

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos co-

nhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto 

dissertativo-argumentativo, em modalidade escrita formal da língua 

portuguesa, sobre o tema Saúde e medicina preventiva no Brasil, 

apresentando uma proposta de intervenção que respeite os direitos 

humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coe-

sa, argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista.

TEXTO 1 

Rastreamento

[...] Diferentemente da promoção da saúde, a prevenção de en-

fermidades tem como objetivo a redução do risco de se adquirir uma 

doença especíca por reduzir a probabilidade de que uma doença 

ou desordem venha a afetar um indivíduo [...].

a) Prevenção primária é a ação tomada para remover causas e 

fatores de risco de um problema de saúde individual ou populacional 

antes do desenvolvimento de uma condição clínica. Inclui promoção da 

saúde e proteção especíca (ex.: imunização, orientação de atividade 

física para diminuir a ameaça de desenvolvimento de obesidade). 

b) Prevenção secundária é a ação realizada para detec-

tar um problema de saúde em estágio inicial – muitas vezes em 

estágio subclínico, no indivíduo ou na população – facilitando o 

diagnóstico denitivo e o tratamento e reduzindo ou prevenindo 

sua disseminação e os efeitos de longo prazo (ex.: rastreamento, 

diagnóstico precoce). 

c) Prevenção terciária é a ação implementada para reduzir em 

um indivíduo ou população os prejuízos funcionais consequentes de um 

problema agudo ou crônico, incluindo reabilitação (ex.: prevenir com-

plicações do diabetes, reabilitar paciente pós-infarto – IAM ou acidente 

vascular cerebral). 

d) Prevenção quaternária, de acordo com o dicionário da 
1WONCA , é a detecção de indivíduos em risco de intervenções – 

diagnósticas e/ou terapêuticas – excessivas para protegê-los de no-

vas intervenções médicas inapropriadas e sugerir-lhes alternativas 

eticamente aceitáveis. 

A prevenção de doenças compreende três categorias: manuten-

ção de baixo risco, redução de risco e detecção precoce. 

a) Manutenção de baixo risco tem por objetivo assegurar que 

as pessoas de baixo risco para problemas de saúde permaneçam 

com essa condição e encontrem meios de evitar doenças. 

b) Redução de risco foca as características que implicam 

risco de moderado a alto, entre os indivíduos ou segmentos da 
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população, e busca maneiras de controlar ou diminuir a prevalên-

cia da doença. 

c) Detecção precoce visa estimular a conscientização dos sinais 

precoces de problemas de saúde – tanto entre usuários leigos como em 

prossionais – e rastrear pessoas sob risco de modo a detectar um pro-

blema de saúde em sua fase inicial, se essa identicação precoce traz 

mais benefícios que prejuízos aos indivíduos. Ela baseia-se na premissa 

de que algumas doenças têm maiores chances de cura, sobrevida e/

ou qualidade de vida do indivíduo quando diagnosticadas o mais cedo 

possível. Alguns tipos de câncer, as doenças cardiovasculares, o diabe-

tes e a osteoporose são alguns exemplos.

[...]

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento 

de Atenção Básica. “Rastreamento”. Cadernos de Atenção Primária, n. 29, 

v. II, 1. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. p. 14-15. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_atencao_

primaria_29_rastreamento.pdf>. Acesso em: 26 fev. 2021. (Adapt.).

¹WONCA: World Organization of Family Doctors.

TEXTO 2 

Aplicação de recursos em medicina

preventiva no sistema de

saúde complementar

[...]

De acordo com a ANS1 , existiam, no período do estudo, 

1 042 operadoras de planos de saúde médico-hospitalares em 

atividade. Um fato importante a ser destacado é a mudança no 

incentivo aos programas de medicina preventiva na linha do tem-

po. Na década de 1970, apenas uma operadora de plano de 

saúde mantinha programa de medicina preventiva em operação. 

Quase duas décadas depois, três operadoras implementaram 

esses programas. No entanto, foi somente a partir de 2002 que 

mais de 85% das operadoras informaram a criação de programas 

de medicina preventiva, o que revela uma mudança estrutural de 

comportamento em relação à preocupação com a saúde em seu 

aspecto preventivo, contribuindo para a redução de custos admi-

nistrativos e trazendo, certamente, mais racionalidade e qualidade 

para a prestação dos serviços de saúde. 

Os problemas que os programas de medicina preventiva en-

frentam nas próprias operadoras estão relacionados ao fato de es-

sas empresas não estarem instrumentalizadas de forma adequada 

a sua estruturação, modelagem e gerenciamento. Além disso, são 

encontradas diculdades relativas à dispersão geográca e à ade-

são dos beneciários. [...]

ENSINO MÉDIO
SÉRIE
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O cadastramento dos programas de medicina preventiva na 

Agência Nacional de Saúde Suplementar não é unânime, e a ade-

são dos usuários a esse plano é baixa. 

[...]

OLIVEIRA, Karla Regina Dias de; LIBERAL, Márcia Mello Costa de; 

ZUCCHI, Paola. “Aplicação de recursos em medicina preventiva no sistema 

de saúde complementar”. Einstein. v. 13, n. 4, p. 600-603. São Paulo, 

dez. 2015. Disponível em: <www.scielo.br/pdf/eins/v13n4/pt_1679-4508-

eins-13-4-0600.pdf>. Acesso em: 26 fev. 2021.

1Agência Nacional de Saúde Suplementar.

TEXTO 3 

Custos atribuíveis a obesidade, hipertensão

e diabetes no Sistema Único de Saúde, 

Brasil, 2018

[...]

Atualmente, o excesso de peso é observado em mais da meta-

de dos brasileiros adultos; a obesidade afeta 16,8% dos homens e 

24,4% das mulheres. A prevalência de obesidade, hipertensão ar-

terial e diabetes cresce gradualmente na população adulta do país, 

variando de 6,6% a 9,4% para diabetes nos adultos e chegando a 

32,3% para hipertensão arterial.

Em paralelo, as DCNTs [doenças crônicas não transmissíveis] 

associadas à alimentação inadequada têm grande impacto direto 

e indireto na mortalidade precoce no país. Entre as dez principais 

causas de morte prematura (de 30 a 69 anos), tanto para mulheres 

quanto para homens, estão as doenças cardiovasculares, o diabe-

tes, as doenças renais crônicas e alguns cânceres associados à dieta 

inadequada. Em relação a mortes relacionadas a doenças evitáveis 

no Brasil, as DCNTs estão entre as causas mais prevalentes, com 

destaque para as doenças cardiovasculares e o diabetes, que totali-

zaram 72,9 mortes por 100 mil habitantes em 2013.

[...]

Em 2018, houve 1 829 779 internações por causas associadas à 

hipertensão arterial, ao diabetes e à obesidade no SUS. Isso corres-

ponde a aproximadamente 16% do total de internações hospitalares 

no SUS no período, resultando em um custo total de R$ 3,84 bilhões. 

Os custos ambulatoriais totais com as mesmas doenças no SUS so-

maram R$ 166 milhões no ano de 2018, e os gastos do Programa 

Farmácia Popular com medicamentos para hipertensão, diabetes e 

asma totalizaram R$ 2,31 bilhões.

Os custos diretos atribuíveis a hipertensão arterial, diabetes e obe-

sidade no Brasil totalizaram R$ 3,45 bilhões, ou seja, US$ 890 milhões, 

considerando gastos do SUS com hospitalizações, procedimentos 

ambulatoriais e medicamentos.

[...]

NILSON, Eduardo Augusto Fernandes et al. “Custos atribuíveis a 

obesidade, hipertensão e diabetes no Sistema Único de Saúde, Brasil”, 

2018. Revista Panamericana de Salud Publica [versão on-line], v. 44, 

ed. 32, 10 abr. 2020. Disponível em: <www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/

articles/PMC7147115/#>. Acesso em: 26 fev. 2021.

ORIENTAÇÕES PARA O ALUNO

Você poderá rascunhar sua redação; no entanto, o texto deni-

tivo a ser entregue ao professor deverá ser escrito à tinta preta e ter 

até 30 linhas. Como a produção deverá ser autoral, a redação que 

apresentar cópia de trechos da coletânea terá o número de linhas 

copiadas desconsiderado na contagem.

Além disso, receberá nota 0 (zero) a redação que: 

• não apresentar qualquer texto escrito na folha entregue ao 

professor; 

• contiver até sete linhas escritas, congurando texto insuciente; 

• não atender à proposta solicitada ou possuir outra estrutura 

textual que não seja a dissertativa-argumentativa;

• apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do 

tema proposto;

• contiver impropérios, desenhos e outras formas propositais de 

anulação.

Lembrando que, apesar de isto não se aplicar durante os nos-

sos exercícios de escrita, no dia da prova do Enem, acrescentar 

nome, assinatura, rubrica ou qualquer outra forma de identicação 

no espaço destinado exclusivamente ao texto da redação também 

resultará em anulação.

Boa produção!

Professora Sônia Tomita

Orientações para o professor
As práticas e a conscientização dos benefícios da medicina preventi-

va, tanto entre os prossionais da saúde quanto entre a população, 

notadamente avançaram nos últimos anos no país. Contudo, há 

ainda muito o que melhorar para torná-las mais ecazes e aces-

síveis. Considerando a realidade brasileira, esperamos que as re-

dações possam trazer para a discussão alguns desses desaos e 

apresentem propostas para superá-los.
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