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INTRODUÇÃO 

Sob os ditames estabelecidos no artigo 6º da Constituição Federal , a saúde é 

um direito social de todos que deve ser garantido pelo o Estado. No entanto, 

percebe-se que o debate sobre a saúde pública no Brasil é, majoritariamente, 

negativo, uma vez que as normas constitucionais são corrompidas devido à ineficácia 

dos órgãos civis. Nesse viés, é imprescindível a reformulação do sistema coletivo 

vigente, bem como a melhoria no atendimento e na infraestrutura de hospitais. 

O que a Ana Vitória fez? 

Dividida em três períodos, a introdução inicia-se com a argumentação 

jurídica:  a saúde é um direito social de todos que deve ser garantido pelo o Estado. 

No segundo período, Aninha contraria a Visão Universalista ao expora carência do 

debate sobre a saúde pública no Brasil que é, majoritariamente, negativa.  E o 

terceiro período é a apresentação das teses. 
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DESENVOLVIMENTO 1 

Em coadunação com o pensamento do filósofo italiano Noberto Bobbio, a 

dignidade da pessoa humana é uma característica intrínseca ao homem. Entretanto, 

no Brasil, a honra e a dignidade do indivíduo são destituídas quando este é 

submetido ao mecanismo da saúde pública, visto que a máquina sistemática 

brasileira disponibiliza um tratamento falho e indigno, de modo  a criar um estigma 

social, o qual vê a dependência deste  como sinônimo de pobreza. Dessa forma, é 

evidente a precariedade e, também, a decadência do sistema, haja vista que existe 

um descaso frente à saúde pública, de maneira a formar um ambiente caótico e 

defasado. 

O que a Ana Vitória fez? 

Aninha evidencia o quanto a visão de Noberto Bobbio é deturpada, ao 

evidenciar que a dignidade da pessoa humana é desrespeitada a partir da situação 

de como se encontra a saúde pública brasileira: falha e indigna. O primeiro 

desenvolvimento trouxe a VISÃO SOCIOLÓGICA de Bobbio,  ao dar mais consistência 

argumentativa para sua defesa. Ademais, explicita a precariedade e, também, a 

decadência do sistema, haja vista que existe um descaso frente à saúde pública, de 

maneira a formar um ambiente caótico e defasado, assim, configura autoria. 

 

DESENVOLVIMENTO 2 

Ademais, a ineficiência dos serviços de atendimento ao cidadão acaba por 

enraizar a ideia- lamentável- do sistema, posto que a demora dos processos, a má 

estruturação hospitalar e a falta de profissionais de todas as áreas influem para que 

haja um aumento exponencial da adesão e na preferência dos planos privados, na 

medida em que -na maioria das vezes- o acesso aos exames, às consultas e ao apoio 

médico é facilitado. Desse modo, é perceptível a ausência de credibilidade na 

atuação governamental, na saúde coletiva, como também um enraizamento 

aristocrático ,valorização do privado em detrimento ao público, de jeito a 

desenvolver uma sociedade limitada e desestruturada.  

O que a Ana Vitória fez? 

Com a reafirmação da 2ª tese, no desenvolvimento,a aluna mostra o 

ineficiência dos serviços de atendimento dado ao cidadão: a demora dos processos, a 

má estruturação hospitalar e a falta de profissionais de todas as áreas . Configurou-

se autoria, ao mostrar os resultados da problemática argumentada, com excelente 

defesa do seu ponto de vista. 
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CONCLUSÃO 

Em suma, é dever do Estado, em conjunto com o Ministério da Saúde-ao passo 

que é responsável por garantir o pleno acesso à saúde-, reorganizar atuação dos 

órgãos civis e a vida hospitalar, por meio de políticas de cunho estrutural e 

administrativo, com o fito de viabilizar e facilitar o acesso a esta. E,ainda, é 

necessário que o Governo fiscalize a instituição responsável pelas ações públicas, a 

fim de efetivar as normas federativas do Brasil. 

O que a Ana Vitória fez? 

A aluna apresentou proposta de intervenção com os 5 elementos 

essenciais. De maneira mais lúdica, percebe-se que foram usadas, para cada 

elemento essencial, cores diferenciadas. O detalhamento está, em destaque, com a 

cor amarela. O outro período configura progressão da C3, com alusão à Carta 

Magna. 

 


