
  

MATERIAL COMPLEMENTAR DE REDAÇÃO – 2º ANO   

 

 

 

PROPOSTA DE REDAÇÃO UDIA 2021/03 
 
Instruções: 
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. 
 

TEXTOS MOTIVADORES 
 
TEXTO 01. 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) alertou, em 
comunicado, para o risco de eventos adversos relacionados a 
medicamentos utilizados contra a covid-19. A mensagem foi publicada 
às 20h19 desta segunda-feira (5/4). A intenção é alertar sobre os riscos 
causados pelo uso indiscriminado de remédios. Segundo o texto, em 
caso de suspeita de uma reação adversa, mesmo sem ter certeza, o 
paciente precisa procurar atendimento médico. 

Em nota publicada junto com a mensagem, o órgão advertiu 
que a automedicação, "principalmente neste momento de pandemia, 
tem preocupado ainda mais as autoridades sanitárias em todo o 
mundo". "É preciso que as pessoas se conscientizem dos riscos reais 
dessa prática, que pode causar reações graves, inclusive óbitos", alertou. 

Estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam 
que reações adversas decorrentes do uso indiscriminado de 
medicamentos custem ao mundo US$ 42 bilhões por ano. "Tais eventos 
adversos podem causar danos aos pacientes, incluindo mortes, bem 
como levar à internação ou prolongar hospitalização, o que, neste 
momento de alta demanda por assistência hospitalar pode agravar 
ainda mais a situação do sistema de saúde", avisa o documento. 

No fim do texto, a Anvisa deixou um link para outra nota, 
tratando de hidroxicloroquina e cloroquina. Nesse  comunicado, datado 
de março de 2020, a Anvisa alerta que os medicamentos "são registrados 
pela Agência para o tratamento da artrite, lúpus eritematoso, doenças 
fotossensíveis e malária", mas não coronavírus. E afirma, ainda que "não 
existem estudos conclusivos que comprovem o uso desses 
medicamentos para o tratamento da Covid-19". 

 
Anvisa alerta para uso indiscriminado de remédios na pandemia. Publicado 

em: 05 abr. de 2021. Disponível em: 
https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2021/04/4916394-anvisa-alerta-

para-uso-indiscriminado-de-remedios-na-pandemia.html (fragmento) 
 
TEXTO 02. 

Automedicar-se é o ato de ingerir remédios para aliviar 
sintomas, sem qualquer orientação médica no diagnóstico, prescrição 
ou acompanhamento do tratamento. No Brasil, cerca de 35% dos 
medicamentos são adquiridos nas farmácias por pessoas que estão se 
automedicando.  

A disponibilidade de informações médicas na internet cria um 
ambiente propício para a pessoa fazer diagnóstico e se medicar por 
conta própria. Esses fatores tornaram o uso indiscriminado de 
medicamentos um dos principais problemas da saúde no Brasil. Por este 
motivo, a ANVISA criou uma cartilha com orientações sobre o tema. 

Todo remédio possui efeitos colaterais e, quando ingerido de 
forma incorreta, pode causar mais malefícios que benefícios ao 
organismo. Fique atento às possíveis complicações: 

Intoxicação - usar doses inadequadas de remédios pode causar 
diversos impactos na saúde, desde a ineficácia do tratamento, até 

overdose da substância no organismo, que leva à intoxicação.  
Interação medicamentosa - há risco de um medicamento 

ingerido reagir em contato com outro que a pessoa usa de forma 
contínua. Neste caso, um pode anular ou potencializar os efeitos do 
outro. 

Alívio dos sintomas que mascara o diagnóstico correto da 
doença - usar remédios para aliviar imediatamente dor e mal-estar pode 
esconder a real causa daqueles sintomas. Dessa forma, a doença não é 
tratada corretamente e pode se agravar. 

Reação alérgica - ingerir medicamentos que não foram 
prescritos por um profissional da saúde pode causar reações não 
esperadas no organismo. 

Dependência - algumas substâncias proporcionam mais 
chances de vício quando tomadas em doses incorretas e por tempo além 
do indicado por um médico.  

Resistência ao medicamento - o uso indiscriminado de um 
remédio pode facilitar o aumento da resistência dos microrganismos 
àquela substância. No caso dos antibióticos, por exemplo, pode 
prejudicar a eficácia de tratamentos em infecções futuras. 

 
Os riscos da automedicação. Disponível em: 

https://www.pfizer.com.br/noticias/ultimas-noticias/os-riscos-da-
automedicacao (fragmento) 

 

 
Texto 03.  

 
 

Disponível em: https://blogdoaftm.com.br/charge-medicamento/ 

 
 

 
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 na modalidade escrita formal da língua 
portuguesa sobre o tema “o problema da automedicação 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. 
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