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Texto 1 

[...] A ANS [...] registrou em todo o país, nos primeiros seis meses de 2013, total de 80.444 reclamações 
contra convênios e operadoras. [...] Em todas as queixas sobre a cobertura dos planos dominam, ultrapassando 

os 69%. 

MELO, Aline. Diário Regional, 22 set. 2013. Disponível em: <www.diarioregional.com.br/2013/09/22/sua- 
regiao/minha-cidade/saude-publica-ou-privada-e-motivo-de-insatisfacao/>.Leia na íntegra em: 

<www.diarioregional.com.br/2013/09/22/sua-regiao/minha-cidade/saude-publica-ou-privada-e-motivo-de- 
insatisfacao>. 

 

Texto 2 

Gestão na saúde pública 

[...] Apesar da efervescência do debate sobre gestão, inclusive em saúde, é importante alguma cautela. Uma 
fundamental e antecedente preocupação, referida pelo campo conceitual, deve considerar que embora a prática 

gerencial, suas bases e modelos, possam contribuir para o desenvolvimento social e a qualidade de vida, com 

certeza, esta não pode ser considerada como panaceia, asséptica, imune às políticas, aos interesses, demandas, 
profissionais, condições ambientais, etc. [...] 

Também merece consideração o fato de que o povoamento ou grande significado na agenda da saúde, que 
assume o tema da gestão, está bastante condicionado pela falência ou no mínimo esgotamento, do modelo de 

Estado centralizado e também organizado na perspectiva do bem-estar, provedor e passível de resolver ou 

equilibrar partir da operação de seu aparelho, as demandas e necessidades da sociedade. 

BARBOSA, Pedro Ribeiro. “A Gestão da Saúde no Brasil: Novas responsabilidades e novas práticas”. In: GOULART, 
Flávio A de Andrade (Org.). Os médicos e a saúde no Brasil. Brasília: Conselho Federal de Medicina, 1998. 

 

Texto 3 

Governo anuncia Programa Mais Médicos 

Diante da polêmica em torno da proposta de importar médicos, [...] [foi anunciado] o lançamento do Programa 
Mais Médicos, que tem como objetivo abrir cerca de 10 mil vagas para atuação exclusiva na área de atenção básica 
no Norte e Nordeste, periferias de grandes cidades e municípios do interior em todas as regiões do país. [...] 

MEDEIROS, Tainah. Dr. Drauzio, jul. 2013. Disponível em: <http://drauziovarella.com.br/noticias/governo- 
anuncia-programa-mais-medicos/>. Leia na íntegra em: <http://drauziovarella.com.br/noticias/governo-anuncia- 

programa-mais-medicos>. 

 
Internet 

Leia as matérias da seção “Desafi os brasileiros: saúde pública” no link: <http://veja.abril.com.br/tema/desafios-brasileiros-saude- 
publica>. 

 
Acesse o link a seguir e veja a charge “Saúde pública”:<rossiter.eti.br/2013/07/04/charge-saude-publica-01/saude-publica-11>. 

 
 

 

Com base na leitura dos textos motivadores seguintes e nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, 

redija um texto dissertativo-argumentativo em norma-padrão da língua portuguesa sobre o tema: A GESTÃO DE 

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 defender o seu ponto de vista. 
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