REDAÇÃO 1000

Os perigos da automedicação

A partir da leitura dos textos de apoio seguintes e com base nos conhecimentos construídos
ao longo de sua formação acadêmica e pessoal, redija um texto dissertativo-argumentativo
em norma padrão da língua portuguesa - respeitando os critérios de formalidade da escrita sobre o tema: Os perigos da automedicação. Apresente proposta de intervenção, que
respeite os direitos humanos, a fim de evitar zerar qualquer categoria de sua prova.
Selecione, pontue, organize e relacione, de forma coerente e coesa (com sentido e boa
conexão entre as ideias), argumentos e fatos comprobatórios para a defesa de seu ponto de
vista.

Texto I
Automedicação é prática comum em mais de 90% da população
Pesquisa exclusiva aponta que dor de cabeça é responsável por quase metade da medicação sem
prescrição médica dos moradores do Sudeste.
Quem tem dor, tem pressa. E, nesta questão, a pressa dos brasileiros mostra-se ainda maior, já que o Brasil
ocupa o posto de recordista em automedicação. De acordo com a Pesquisa “O comportamento da Dor do
Paulista” realizado pelo Instituto de Pesquisa Hibou, a pedido da Medecell do Brasil em 2014, o brasileiro da
região Sudeste se automedica de forma indiscriminada e sem medo das consequências. Apenas 8% dos
entrevistados nunca se automedicaram em um episódio de dor.
A pesquisa revela que as dores que mais afetam os paulistanos são dores de cabeça (42%), dor lombar
(41%), dor cervical (28%) e dores nas pernas (26%), responsáveis por grande parcela do consumo
indiscriminado de analgésicos orais. De acordo com a definição da Anvisa, a automedicação ocorre quando há o
uso de medicamentos por conta própria ou por indicação de pessoas não habilitadas para algum problema de

saúde em geral não diagnosticado ou clinicamente identificado. (...)
Disponível

em:

http://g1.globo.com/sp/bauru-marilia/especial-publicitario/medecell-do-brasil/desligue-a-dor/noticia/2016/08/automedicacao-e- pratica-

comum-em-mais-de-90-da-populacao.html

Texto II
Os Perigos da Automedicação
(...)
Estatísticas da Organização Mundial de Saúde (OMS)
Em todo o mundo, mais de 50% de todos os medicamentos receitados são dispensáveis ou são vendidos de
forma inadequada.
Cerca de 1/3 da população mundial tem carência no acesso a medicamentos essenciais.
Em todo mundo, 50% dos pacientes tomam medicamentos de forma incorreta.
Ações para o Uso Racional de Medicamentos
O Ministério da Saúde criou, em março de 2007, um Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de
Medicamentos (URM) – uma instância colegiada, representativa de segmentos governamentais e sociais afins ao
tema e com caráter deliberativo.
O Comitê tem como papel propor estratégias e mecanismos de articulação, de monitoramento e de avaliação de
ações destinadas à promoção do URM. Para garantir as implementações das ações, foi criado o Plano de Ação,
composto por vertentes em quatro áreas: regulação, educação, informação e pesquisa.
Educanvisa
Com o objetivo de facilitar o aprendizado de temas complexos em saúde para o ensino fundamental, a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) lançou os jogos educativos Trilha da Saúde e Memória, disponíveis no
site da Anvisa. O material didático serve como apoio ao aprendizado sobre propaganda e o uso racional de
medicamentos.
O lançamento dos jogos educativos aconteceu em Santa Catarina, durante encontro realizado para
apresentação do Programa Educanvisa, no projeto político-pedagógico das escolas para o biênio 2008/2009. A
Educanvisa contempla orientações sobre o consumo responsável de medicamentos e de outros produtos sujeitos
à vigilância sanitária, além dos riscos da automedicação e da influência da propaganda engan osa, abusiva e
errônea.
Hospitais Sentinelas
Para incentivar o uso racional de medicamentos, a Anvisa também desenvolve ações na área de
farmacovigilância. Um exemplo é o programa Rede de Hospitais Sentinela, que reúne um conjunto de hospitais e
unidades de todo o país. Cada hospital integrante da rede possui um responsável por notificar efeitos adversos
ou quaisquer problemas relacionados a medicamentos.
Fonte: Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde.
Disponível em: https://www.endocrino.org.br/os-perigos-da-automedicacao/

Texto III

Link do tema 5: https://forms.gle/ywNrt3pGakkU6TbQ8

