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INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO
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 que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número de linhas copiadas
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    4.2. fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.
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    4.4. apresentar nome, assinatura, rubrica ou outras formas de identificação no espaço destinado ao texto.
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PROPOSTA DE REDAÇÃO
A partir da leitura dos textos motivadores 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.

TEXTOS MOTIVADORES
TEXTO I

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.

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

TEXTO II
Cinco principais causas de intoxicação 

Uso de medicamentos lidera 
número de atendimentos

FONTE: G1 com dados do Ciatox - Unicamp. 
Disponível em: https://g1.globo.com. Acesso em: 21 abr. 2019 (adaptado).

TEXTO III
A propaganda de medicamentos nos meios de 
comunicação de massa constitui um estímulo 
frequente para a automedicação, pois explora o 
desconhecimento dos consumidores acerca dos 
produtos e seus efeitos adversos. O baixo poder 
aquisitivo da população e a precariedade dos 
serviços de saúde contrastam com a facilidade 
de se obter medicamentos, sem pagamento de 
consulta e sem receita médica, em qualquer 
farmácia, onde, não raro, encontra-se o estímulo do 
balconista interessado em ganhar uma comissão 
pela venda. Mesmo nas camadas privilegiadas, 
que têm amplo acesso aos serviços médicos, 
a automedicação ganha espaço, havendo uma 
tendência para a busca de solução imediata para 
as enfermidades, a fim de não interromper as 
atividades cotidianas ou possibilitar um pronto 
retorno a elas.

SÁ, Mirivaldo Barros e. Automedicação em idosos na cidade de Salgueiro-PE 
Disponível em: https://www.scielosp.org. Acesso em: 21 abr. 2019 (fragmento).


