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 Artigos de Opinião 

Proposta 01 

As características que terá o médico de família “cinco estrelas” se resumem em:  

 

•  Profissional da saúde, que considere o paciente como parte integral de uma família e uma comunidade, e 

proporcione atenção clínica de alta qualidade, integral, bio-psico-social, espiritual e personalize a atenção 

preventiva numa relação de longo prazo baseada na confiança.  

•  Criador de decisões, que escolhe a tecnologia adequada para o cuidado da pessoa, com critérios éticos e de 

custo-eficácia, melhorando assim o tipo de atenção prestada. 

 •  Comunicador, que é capaz de promover estilos de vidas saudáveis mediante explicações enfáticas e assertivas, 

outorgando, portanto o poder aos indivíduos e grupos para melhorar e proteger sua saúde.  

•  Líder da comunidade, que tenha ganhado a confiança das pessoas entre as quais trabalha, e que pode 

reconciliar as demandas de saúde dos indivíduos com a comunidade, estabelecendo um plano de ação para o 

beneficio desta.  

•  Membro de uma equipe, que possa trabalhar de forma harmoniosa com outros profissionais do setor saúde e 

de outros setores, com as pessoas, as organizações, dentro ou fora do sistema sanitário, a fim de satisfazer as 

necessidades de saúde de seus pacientes e comunidades.  

•  Preservar e melhorar a qualidades do cuidado, de tal maneira que se dê resposta às necessidades integrais das 

pessoas. 
Disponível em http://www.sbmfc.org.br/media/file/documentos/perfil_mfc.pdf. Acessado em 8 de maio de 2017. 

 

Escolha duas das características acima e produza um artigo de opinião, a ser publicado em jornal local, 

argumentando que esse é o perfil do médico que queremos formar nas faculdades de Medicina do Brasil. 
 

Proposta 02 

A área da Saúde é conhecida pela rotina de trabalho árduo e estressante e pela contínua pressão de 
reduzir sofrimentos e salvar vidas. Para se dar na profissão, é fundamental ter interesse pelo bem-estar dos 
outros, além de equilíbrio emocional, sensibilidade para questões sociais e facilidade de comunicação. Por ser 
uma área que requer do profissional constante atualização, também é necessário reservar espaço na sua agenda 
apertada para participar de congressos e cursos de especialização. Segundo Denise Retamal, diretora-executiva 
da RHIO’S Recursos Humanos, o perfil das pessoas dessa área costuma ser mais reservado. “Elas são dão bem 
trabalhando em ambientes fechados e com uma rotina de muitas horas de trabalho. Além disso, têm um 
raciocínio abstrato bem desenvolvido e sabem lidar com adversidades em diferentes situações”, completa. Denise 
também lembra que, nessa área, é importante ter visão estratégica e saber tomar decisões sob pressão, uma vez 
que os problemas podem evoluir rapidamente. 
 
Sabendo disso, construa um artigo de opinião, defendendo a ideia exposta a seguir sobre o perfil do estudante da 
área da saúde: 

 
 

Para dar conta da rotina pesada, o profissional tem de ter boa dose de interesse pelo ser humano e 
comprometimento com o seu bem-estar. 
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Proposta 03 

O Brasil se aproxima dos 400 mil médicos.  Cálculos do CFM apontam que, em 7 anos teremos 500 mil 

profissionais, atingindo taxa de 2,41 médicos por 1000 habitantes. Esse contingente, sem dúvida, terá atuação 

marcada pelo forte desenvolvimento tecnológico assistido nas últimas décadas e demandará a tomada de 

decisões no âmbito das políticas de saúde e de educação. Que médicos são esses que atuarão nesse cenário? Eles 

estão prontos para responder às demandas do nosso país? 

Responda a esses questionamentos em um Artigo de Opinião, a ser publicado na revista CFM NEWS.  

Proposta 04 

O perfil nutricional da população brasileira mudou. Apesar de a desnutrição quanto ao déficit de 
estatura/comprimento e quanto ao déficit de massa corporal para estatura/comprimento ainda existir em 
segmentos vulneráveis da população e em frequência inaceitável, ela continua em declínio em todas as regiões. O 
sobrepeso/obesidade é o agravo nutricional que mais preocupa, tanto pelo incremento rápido e progressivo na 
sua prevalência quanto pelo fato do fenômeno ocorrer em todas as fases da vida. Preocupa, sobremaneira, a 
situação em crianças e adolescentes. 

Qual é a causa desse fenômeno, observado internacionalmente, e o que pode ser feito para diminuir essa 
problemática? Responda a esses questionamentos, por meio de um Artigo de Opinião, a ser publicado no jornal 
Perfil News.  

 

Proposta 05 

Escolha um dos temas abaixo e construa um Artigo de Opinião, a ser publicado no jornal Tribuna Médica. 
Manifeste um ponto de vista sobre o assunto e o defenda, por meio de argumentos convincentes. 

 
 “Dignidade na vida e dignidade na morte – os velhos desafios da medicina”; 
 “A relação entre beleza e saúde no cotidiano dos jovens”; 
 “Entre a lei e a conscientização: como solucionar o problema do consumo de álcool entre menores?”; 
 “Ser ético é ser um herói no mundo contemporâneo?” 

 

Proposta 06 (UNP 2011.2) 

Opção 1: O texto dado discorre sobre “ o significado da morte para o estudante de Medicina”. Com base nas 

informações presentes nesse texto e em seus conhecimentos sobre o assunto, elabore um texto dissertativo-

argumentativo sobre a seguinte questão: “Como um acadêmico deve se preparar para enfrentar a morte 

diariamente sem se tornar frio?” 

Proposta 07 

Um jornal brasileiro (Certuus), especializado em ética médica, resolveu discutir com seus  questionamento: 

O que mais importa para quem quer seguir carreira médica: segurança financeira ou servir à saúde do 
ser humano e da coletividade? 
 

Como médico-leitor, coube a você representar o Conselho Regional de Medicina do RN e responder ao que foi 
solicitado, em um artigo de opinião a ser publicado na seção Ponto de vista do leitor. 
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Proposta 08 

Em um debate ocorrido no curso de Medicina da UNP comprovou-se que houve um aumento de doenças 
transmissíveis no Brasil, mas não se chegou a uma conclusão sobre a origem desse problema. Diante disso, os 
estudantes do curso de Medicina dessa instituição resolveram participar de um concurso que escolheria o artigo 
de opinião que melhor esclarecesse esse dilema. Você foi o escolhido de sua turma para produzir tal gênero 
textual e enviá-lo para o Jornal UNP Saúde, respondendo ao seguinte questionamento:  

Quais as causas do aumento de incidência e do ressurgimento de diversas doenças transmissíveis? 
 

Proposta 09 

Leia o texto a seguir:  

Os últimos anos têm sido marcados por um acentuado aumento da intolerância, extremismo e violência 
em todo o mundo. Esta inquietante tendência é estimulada, em parte, pela crescente tendência para definir as 
diferenças em termos de identidade e não em termos de opiniões ou de interesses. Em consequência disso, 
indivíduos e comunidades inteiras são atacados e alvo de violência, simplesmente devido à sua origem étnica, 
religião, nacionalidade ou outra. Essas ameaças, que vão desde o genocídio em grande escala até humilhações 
provocadas pela intolerância diária, deveriam ser um motivo de preocupação para todos.  

(Disponível em http://www.nossosaopaulo.com.br/Reg_SP/Barra_Escolha/ONU_Tolerancia.htm, acesso em janeiro de 2014)  

Com base na leitura, elabore um artigo de opinião que discuta se a intolerância deve ser motivo de 

preocupação para a sociedade brasileira. 

Proposta 10 

Texto 1.  

Problemas sociais nas cidades do Brasil O processo de urbanização no Brasil se intensificou a partir da 

década de 1950. As atividades industriais se expandiram, atraindo cada vez mais pessoas para as cidades. Porém, 

a urbanização sem um devido planejamento tem como consequência vários problemas de ordem social. O 

inchaço das cidades, provocado pelo acúmulo de pessoas, e a falta de uma infraestrutura adequada geram 

transtornos para a população urbana. As grandes cidades brasileiras enfrentam diversos problemas, como as 

questões da moradia, desemprego, desigualdade social, saúde, educação, violência e exclusão. (...) (Publicado 

por: Wagner de Cerqueira e Francisco em Geografia humana do Brasil) 1  

Texto 2.  

 

 

Como ilustram os textos, o Brasil tem vários problemas 

sociais que precisam ser enfrentados com urgência. 

Considerando essa discussão, discuta, em um artigo de opinião, 

se e como é possível haver soluções plausíveis para a atual 

conjuntura, no que diz respeito às mazelas sociais sofridas por 

boa parte da população brasileira. 

 


