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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 ‘‘O avanço da sífilis na sociedade 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
O último Boletim Epidemiológico de Sífilis, publicado pelo Ministério da Saúde, aponta o aumento no 
número de casos da doença no Brasil em todos os cenários da infecção. O levantamento também 
revela que 90% das pacientes que têm sífilis adquiriram a doença por meio da relação desprotegida.

Cerca de 90% das pacientes com sífilis adquiriram a doença por meio da relação desprotegida.  
Disponível em: https://www.folhavitoria.com.br. Acesso em: 12 nov. 2019 (adaptado).

TEXTO IV
A nova cara da sífilis

Começa com um machucado. Indolor,  
costuma não ser bonito, mas também não é o 
fim do mundo. Quando aparece na área genital, 
fica evidente nos homens, mas pode acabar  
escondido dentro da vagina sem chamar qualquer 
atenção. Há ainda outros casos discretos, como 
na garganta ou no ânus. Aí, quando você está 
começando a se preocupar, Bam! Desaparece. 
Parabéns! Seu sistema imunológico é mesmo 
incrível, né? Na verdade, não. Você só 
passou para a próxima etapa de uma doença 
que, a curto ou longo prazo, pode atacar seu 
cérebro, mudar a estrutura dos seus ossos,  
deformar seu rosto e matar seus filhos. Você 
tem sífilis. 

Disponível em: https://super.abril.com.br.  
Acesso em: 12 nov. 2019 (fragmento).

TEXTO II
O aumento dos casos de sífilis, uma infecção sexualmente transmissível, tem alarmado médicos 
e serviços públicos de saúde no país. Só em 2018, foram registrados 158 051 episódios do tipo 
adquirido, ou seja, disseminado por meio de relações sexuais. Esse número equivale a uma média 
de 433 pessoas afetadas por dia. Entre 2017 e 2018, o crescimento da doença foi de 28,3%. Ela 
passou de 59,1 para 75,8 registros por 100 mil habitantes, de acordo com o Ministério da Saúde. 
Para ter ideia, em 2015 esse número era de 34,1 casos por 100 mil. A maior parte das notificações 
ocorreu em indivíduos entre 20 e 29 anos (35,1%), seguidos pelo grupo de 30 a 39 anos (21,5%). 
Mas, segundo o ministério, houve um incremento da detecção em todas as faixas etárias.

Por que os casos de sífilis não param de crescer no Brasil. Disponível em: https://saude.abril.com.br. Acesso em: 12 nov. 2019 (adaptado).

TEXTO III

Disponível em: http://blog.saude.mg.gov.br.  
Acesso em: 12 nov. 2019 (adaptado).
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Só em 2018, 158 mil casos de sífilis adquirida foram  
notificados no Brasil. Dados preliminares de 2019  
indicaram que a tendência não se reverteu  
nesse ano. 

Fonte: Ministério da Saúde. 

LEITURA
Houve um forte aumento nos registros de casos de sífilis no Brasil. Entre 

2010 e 2018, a taxa de infecção pela doença aumentou de 2,1 casos para cada 
100 mil pessoas para 75,8 por 100 mil pessoas. Os dados são do Ministério 
da Saúde, no boletim epidemiológico mais recente sobre a doença, do 
final de outubro de 2019. A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível 
provocada pela bactéria Treponema pallidum.

André Cabette Fábio. Disponível em: https://www.nexojornal.com.br. Acesso em: 9 dez. 2019 (fragmento).
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Depois Daquela Viagem (Autora: Valéria Piassa Polizzi. Brasil, 1997)
No tom coloquial próprio dos jovens, Valéria Polizzi relata com bom humor e 
descontração as farras com a turma de amigos, a dúvida entre ‘‘ficar’’ ou namorar, 
o despertar da sexualidade, a angústia diante do vestibular e muitas coisas que 
atormentam qualquer adolescente. Tudo isso seria perfeitamente natural se não fosse 
por um pequeno detalhe que iria fazer uma enorme diferença: Valéria contraiu AIDS 
aos 16 anos porque, segundo ela mesma, ‘‘transei sem camisinha’’. A autora mostra 
como, de repente, por causa de quatro letrinhas, sua vida passou por uma reavaliação 
radical. Ela expõe, sem meias palavras, como a doença mexeu com sua cabeça e com 
os seus sentimentos, ficando claro a sua resolução de preservar sua condição de ser 
humano a qualquer custo.

Fonte: Editora Saraiva.

Peter Singer (filósofo utilitarista contemporâneo) 
Para Peter Singer, a omissão também é uma ação praticada pelos homens, uma vez que que os indivíduos 
são responsáveis não só pelo que fazem, mas também pelo que poderíam ter evitado.  Assim, a teoria de 
Peter pode ser usada para argumentar sobre a importância de se usar preservativos nas relações sexuais.
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Diante da temática do aumento do número de casos de sífilis na sociedade brasileira, uma ótima 
alternativa para desenvolver um argumento é citar o Artigo 196 da Constituição Federal de 1988, que diz: 
‘‘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’’. Pode-se, ainda, enfatizar os três princípios em que 
o Sistema Único de Saúde (SUS) está fundamentado: universalidade, integralidade e equidade.



Gostou desse tema? 
Confira esse e outros em nosso 

novo eBook de temas 

 
Confira mais 

https://www.propostasderedacao.com.br/comprar

