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TEXTOS MOTIVADORES 
 
TEXTO 01. 
Conselho de Medicina vai regulamentar telemedicina após pandemia 

 

O Diário Oficial da União (DOU) trouxe, nesta quinta-feira 
(20), a promulgação de um complemento à Lei 13.989, de abril de 
2020, que regulamentou o uso da telemedicina no Brasil durante a 
pandemia da covid-19. 

O novo trecho passou a integrar a lei com a derrubada do 
veto (VET 6/2020) do Executivo pelos parlamentares, no último dia 12. 
Com isso, a regulamentação da telemedicina poderá ser feita pelo 
Conselho Federal de Medicina (CFM) após o período de crise causada 
pelo novo coronavírus. Ao vetá-lo, o presidente Jair Bolsonaro alegou 
que as atividades médicas por vias remotas deveriam ser reguladas por 
lei após o fim da pandemia, mas os deputados e senadores não 
concordaram com o argumento. 

O Congresso também derrubou o veto à validação de receitas 
médicas apresentadas em suporte digital, desde que com assinatura 
eletrônica ou digitalizada do médico que prescreveu. Bolsonaro 
acreditava que a medida ofenderia o interesse público e geraria risco 
sanitário à população, e poderia causar um “colapso no sistema de 
controle de venda de medicamento de opioides e outras drogas do 
gênero”. Mais uma vez os parlamentares não referendaram essa visão. 
Assistência a distância 

A Lei 13.989, de 2020, teve origem no Projeto de Lei (PL) 
696/2020, da deputada Adriana Ventura (Novo-SP), que define a 
telemedicina como “o exercício da medicina mediado por tecnologias 
para fins de assistência, pesquisa, prevenção de doenças e lesões e 
promoção de saúde”. 

Com a legislação, passou a ser permitido, durante a 
pandemia, o uso da tecnologia para o atendimento médico sem 
necessidade de proximidade física com o paciente. 

A lei diz que o médico deverá informar ao paciente todas as 
limitações inerentes ao uso da telemedicina, tendo em vista a 
impossibilidade de realização de exame físico durante a consulta. A 
consulta remota deverá seguir os padrões normativos e éticos usuais 
do atendimento presencial, inclusive em relação à contraprestação 
financeira pelo serviço prestado, não cabendo ao poder público custear 
ou pagar por tais atividades quando não for exclusivamente serviço 
prestado ao Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

Fonte: Agência Senado. Publicado em 20 ago. 2020. Disponível em: 
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/20/conselho-de-

medicina-vai-regulamentar-telemedicina-apos-pandemia 
 
TEXTO 02. 
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco 
de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, 
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua 
regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser 
feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física 
ou jurídica de direito privado. 

 

Constituição Federal.  Disponível em: 
http://www.conselho.saude.gov.br/web_sus20anos/20anossus/legislacao/const

ituicaofederal.pdf 
 

TEXTO 03. 
O Senado aprovou nesta terça-feira (31) projeto de lei que 

libera o uso da telemedicina durante a pandemia de coronavírus no 
Brasil. O objetivo do PL 696/2020 é desafogar hospitais e centros de 
saúde com o atendimento de pacientes a distância, por meio de 
recursos tecnológicos, como as videoconferências. O texto segue para 
a sanção presidencial. 

O projeto, da deputada federal Adriana Ventura (Novo-SP), 
havia sido aprovado na Câmara dos Deputados na quarta-feira (25). 
Pelo texto, telemedicina é 

o exercício da medicina mediado por tecnologias para assistência, 
pesquisa, prevenção de doenças e lesões e promoção de saúde. Ao 
sugerir esse recurso, o médico deve esclarecer ao paciente as 
limitações disso, como a impossibilidade de realizar exames que exijam 
coleta de material, por exemplo. Também deve informar, se for o caso, 
as formas de pagamento. 

O projeto prevê ainda a ampliação do serviço de telemedicina 
após o fim da pandemia, com a regulamentação dessa modalidade de 
atendimento pelo Conselho Federal de Medicina. 

Para o senador Paulo Albuquerque (PSD-AP), relator da 
matéria, sua aprovação matéria pode contribuir principalmente para os 
casos que exigem acompanhamento contínuo de médicos, por permitir 
essa continuidade e evitar a ida do paciente a um pronto-socorro ou 
uma clínica onde haja risco de contaminação pelo novo coronavírus. 

 

Senado aprova uso da telemedicina durante pandemia de covid-19. 
Agência Senado. Publicado em 31 mar. 2020. Disponível em: 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/03/31/senado-aprova-
uso-da-telemedicina-durante-pandemia-de-covid-19 

 
TEXTO 04. 

O Sindicato dos Médicos de Alagoas, através de carta aberta, 
manifesta-se contra a Resolução 2227/2018 do CFM, sobre 
Telemedicina,  que estabelece normas  para regulamentar a prática de 
consultas por meios tecnológicos, ou seja, à distancia. 

Enquanto entidade representativa da classe médica, o 
Sinmed diz em sua carta, ‘‘defender o acesso da população à politica 
pública de saúde com qualidade. Implica condições para o exercício das 
boas práticas médicas, desde a remuneração adequada do médico até 
a estruturação da rede de atendimento; o respeito à ética 
profissional  e a vida. Dessa forma, não podemos referendar a 
realização de consulta médica on line. Em termos de eficácia do 
diagnóstico, nada supera a presença física do médico e paciente, frente 
a frente. Ver, tocar e ouvir relatos do paciente durante a anamnese são 
etapas imprescindíveis para se chegar a um diagnóstico preciso, e ainda 
assim, muitas vezes é necessário solicitar exames complementares. 
 

Somos contra a telemedicina. Disponível em: 
https://sinmedal.com.br/conteudo/316/somos-contra-a-telemedicina 

 
TEXTO 05. 

 
Governo Federal lança site para validação de atestados e receitas. Disponível 
em: https://www.odefensor.com.br/site/2020/04/28/telemedicina-governo-
federal-lanca-site-para-validacao-de-atestados-e-receitas/governo-federal-

lanca-site-para-validacao-de-atestados-e-receitas-1/ 
 

PROPOSTAS DE REDAÇÃO 
 

SITUAÇÃO A (Dissertação Vestibulares) 
 
Com base nos textos apresentados e em seus próprios 

conhecimentos, escreva um texto dissertativo-argumentativo em 
prosa, empregando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o 
tema: Telemedicina: entre a democratização do acesso à 
saúde e a banalização do atendimento 
humanizado 
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INSTRUÇÕES  
Leia com atenção todas as instruções. 
A) Dê um título para sua redação. Esse título deverá deixar claro o 
aspecto da situação escolhida que você pretende abordar.  
B) Não copie trechos dos textos motivadores, ao fazer sua redação. 
C) Escreva um texto de 25 a 30 linhas de extensão.  
 

SITUAÇÃO B (Enem) 
 

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos 
conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto 
dissertativo-argumentativo na modalidade escrita formal da língua 
portuguesa sobre o tema “Universalização do acesso aos serviços de 
saúde no Brasil” apresentando proposta de intervenção, que respeite 
os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma 
coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de 
vista. 
 
Instruções Enem: 
1. O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. 
2. O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 
linhas. 
3. A redação com até 7 (sete) linhas escritas será considerada 
“insuficiente” e receberá nota zero. 
4. A redação que fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-
argumentativo receberá nota zero. 
5. A redação que apresentar proposta de intervenção que desrespeite 
os direitos humanos receberá nota zero. 
6. A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação 
ou do Caderno de Questões terá o número de linhas copiadas 
desconsiderado para efeito de correção. 
 

 


