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INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO 
  

   • O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.  
   • O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas.  
   • 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.  
Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:  
   • tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “texto insuficiente”.  
   • fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.  
   • apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos.  
   • apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. 
 

TEXTOS MOTIVADORES 
 
TEXTO I 

Os Perigos da Automedicação 
 

Quem nunca tomou um remédio sem prescrição após uma dor de cabeça ou febre? Ou pediu opinião a um amigo 
sobre qual medicamento ingerir em determinadas ocasiões? A automedicação, muitas vezes vista como uma solução 
para o alívio imediato de alguns sintomas, pode trazer consequências mais graves do que se imagina.  

A medicação por conta própria é um dos exemplos de uso indevido de remédios, considerado um problema de 
saúde pública no Brasil e no mundo. Segundo dados do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas 
(SINTOX), em 2003, os medicamentos foram responsáveis por 28% de todas as notificações de intoxicação.  

O uso de medicamentos de forma incorreta pode acarretar o agravamento de uma doença, uma vez que a 
utilização inadequada pode esconder determinados sintomas. Se o remédio for antibiótico, a atenção deve ser sempre 
redobrada. O uso abusivo destes produtos pode facilitar o aumento da resistência de micro-organismos, o que 
compromete a eficácia dos tratamentos. 

Disponível em: https://www.endocrino.org.br. Acesso em: 20 set. 2017 (adaptado).  

 
TEXTO II                                                                              TEXTO III                                                                              

Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Ciência 
Tecnologia e Qualidade mostra que mais de 70% da 
população brasileira toma remédio sem receita. Uma 
prática comum, mas considerada perigosa pelos médicos. 
Em 2014, segundo levantamento do Sistema Nacional de 
Informações Tóxico-Farmacológicas (Sinitox), foram 
registrados no Brasil um total de 12.726 casos de 
intoxicação por medicamento. 

“Automedicação é muito frequente. O paciente toma 
vários remédios antes de procurar o médico. A resistência 
bacteriana, por exemplo, é ocasionada pelo uso 
inadequado de antibióticos, o que acaba agravando a 
infecção”, ressalta o médico socorrista e cirurgião geral 
Luis Gustavo Suppioni, do Albert Sabin Hospital e 
Maternidade de Atibaia. 

O médico socorrista alerta ainda que muitos pacientes 
fazem uso de vários antibióticos sem controle e orientação. 
Nos casos mais graves de resistência bacteriana, o 
paciente acaba tendo que ser internado para fazer uso de 
medicamentos intravenosos. 

Disponível em: http://mudancanasaude.blogspot.com.br. Acesso em: 20 set. 2017 
                                                                                                        Socorro! Médico alerta para perigos da automedicação.  

Disponível em: https://g1.globo.com. Acesso em: 20 set. 2017 (adaptado). 
                                                                                                                                                                                                                    

TEXTO IV 
O que é o uso indiscriminado de medicamentos? 

O uso indiscriminado de medicamentos não se restringe somente à automedicação. Está relacionado à 
“medicalização”, ou seja, uma forma de encontrar a cura para as doenças e promover o bem-estar usando 
exclusivamente o medicamento. 

Disponível em: http://www.anvisa.gov.br. Acesso em: 20 set. 2017 (fragmento). 
 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 
 

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 

formação, redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema  

‘‘Os impactos da automedicação na saúde pública brasileira’’ 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. 
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