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1.ESTRUTURA DE TEXTO 

DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO;

2.AUTOMEDICAÇÃO;

3.TAREFA DE CASA.
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No livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, o realista Machado
de Assis dedica um capítulo a um remédio denominado de
emplastro. Entretanto, mesmo devido à importância fornecida pelo
escritor à medicação, o personagem principal falece de pneumonia
por recusar-se a um tratamento adequado por meio de
medicamentos. Na atualidade, apesar de todo o avanço da Medicina,
a automedicação ainda é uma prática constante no Brasil. São
muitos os fatores que explicam esse comportamento, entre eles, a
histórica formação social do brasileiro, assim como a dificuldade do
acesso à prescrição médica.
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Em primeira análise, a prática de consumir remédios sem o
aconselhamento médico faz parte do comportamento do brasileiro e advém
da influência indígena por meio do pajé. Ademais, durante o Período
Colonial a cura era promovida pelos boticários, que prescreviam receitas sem
ter uma base científica para a população. Nos dias de hoje, muitos brasileiros
se dirigem diretamente às farmácias para solucionar problemas de saúde,
como dores de cabeça e crises de pressão arterial, por exemplo. No entanto,
essa prática cultural, a automedicação, é responsável pela morte de 20 mil
pessoas por ano no país, segundo dados da Associação Brasileira das
Indústrias Farmacêuticas (Abifarma).
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Em segunda análise, a crise na saúde pública brasileira contribui
para a buscar pela autocura. A demora no atendimento devido à
superlotação nos postos de saúde e, até mesmo, a ausência de
médico para atendimento propiciam a prescrição de fármacos por
farmacêuticos. Outro problema que precisa ser resolvido é a compra
de remédios pela internet, pois o controle é muito falho. Assim, além
da melhora no SUS, é preciso que ocorra maior fiscalização nos locais
de vendas e pela web.
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Portanto, para que a automedicação não seja uma prática
comum no país, é preciso a atuação de todos. Para tanto, o
Ministério da Saúde, por meio da mídia ( televisão, rádio, internet,
jornal, outdoor) deve ampliar a divulgação de informações sobre
os malefícios de ingerir remédio por conta própria com o objetivo
de diminuir esse comportamento. Ademais, é necessário que o
Governo Federal promova concurso público para que sejam
contratados mais fiscalizadores para atuarem com o objetivo de
aplicarem multas mais elevadas, visando reduzir a venda ilegal
tanto nas farmácias quanto pela internet. Com isso, a autocura fará
parte apenas dos livros de Machado de Assis.
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Com base na leitura dos textos motivadores e nos conhecimentos
construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo-
argumentativo em norma culta escrita da língua portuguesa sobre o tema “
O AUMENTO NO NÚMERO DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS
ENTRE JOVENS NO BRASIL” apresentando experiência ou proposta de ação
social efetiva. Selecione, organize, relacione, de forma coerente e coesa,
argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista.







PROPOSTA DE REDAÇÃO
A partir da leitura dos textos motivadores e com

base nos conhecimentos construídos ao longo de sua
formação, redija um texto dissertativo-argumentativo
em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema
OBSTÁCULOS PARA DOAÇÃO DE ÓRGÃOS 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 um ponto de vista.



INTRODUÇÃO
Na obra "Raízes do Brasil", do escritor Sérgio

Buarque, é possível perceber o brasileiro como um
ser cordial que age de acordo com o coração, por isso
é considerado solidário e hospitaleiro. Mas, o índice
de doação de órgãos no Brasil é mínimo e isso ocorre
devido a muitos obstáculos para a execução desse ato
solidário, entre eles, a ineficácia do governo quanto
ao incentivo e a recusa por parte de familiares.


