
 
TEMA 1 

 
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 Automedicação em 
questão no século XXI, apresentando uma proposta de conscientização que respeite 
os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, 
argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 
 
TEXTO I 

A legislação atual (Lei 9.294/96) permite a propaganda de medicamentos 
classificados pelo Ministério da Saúde como anódinos (paliativos) e de venda livre, 
desde que inclua advertências quanto ao seu abuso. Todo anúncio de remédio deve 
informar, por exemplo, que o médico deverá ser consultado caso os sintomas 
persistam. De acordo com o projeto, a propaganda de medicamentos e terapias ficará 
restrita a publicações especializadas, dirigidas a profissionais e instituições de saúde. 
Para Luiz Couto, esse tipo de campanha em jornais, revistas e emissoras de rádio e 
televisão “é um incentivo à nociva prática da automedicação”.Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SAUDE/151537-PROJETO-
PROIBE-PROPAGANDA-DE-REMEDIOS-E-TERAPIAS.html 

TEXTO II 

TEXTO III 

A internet foi um divisor de águas na relação médico-paciente, e porque não 
dizer, na relação do paciente com sua doença, seu tratamento e medicação. Basta 
digitar a dúvida no site de buscas mais famoso do mundo, o Google, que ele 
disponibiliza em questão de segundos, centenas ou milhares de informações, que 
antes não estavam ao alcance do leigo, e que o próprio médico demorava a receber. 
Tanta informação é benéfica? Os perigos maiores são as interpretações equivocadas, 
o quê o paciente faz com as informações em mãos e a substituição do médico pelo 
Google. Segundo o presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, 
João Batista Gomes Soares, a demanda dos médicos para discutir este assunto é 
grande. “Inúmeros relatos de médicos são de que o paciente está chegando ao 
consultório com o diagnóstico pronto, tratamento e medicação escolhidos. Muitos 
deles estão agindo por conta própria sem conhecimento do médico, atrapalhando o 
tratamento”, diz. Por ser algo novo, ainda não possui estatísticas, mas afirma que 
muitos médicos estão se sentindo pressionados, não conseguem convencer o 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SAUDE/151537-PROJETO-PROIBE-PROPAGANDA-DE-REMEDIOS-E-TERAPIAS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SAUDE/151537-PROJETO-PROIBE-PROPAGANDA-DE-REMEDIOS-E-TERAPIAS.html


 
paciente da sua posição e muitas vezes desistem para não causar discussões. . 
http://infotruenews.blogspot.com.br/2013/10/saude-cuidado-com-o-doutor-google.html 

TEMA 2 

 
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 A AIDS NO BRASIL 
HOJE apresentando uma proposta de conscientização que respeite os direitos 

humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e 
fatos para defesa de seu ponto de vista. 
 
TEXTO I 
 
Há 30 anos, o mundo ouvia falar pela primeira vez de uma doença poderosa, que 
derrubava as defesas do corpo e desafiava os médicos. Os cientistas deram a essa 
doença o nome de Aids (sigla em Inglês de Síndrome da Imunodeficiência 
Autoadquirida). Logo, descobriram que era causada por um vírus e começaram a 
desenvolver remédios e buscar uma vacina. A vacina até hoje não existe. Já os 
remédios ajudaram a fazer da Aids uma doença controlável, embora ainda grave. 
Trinta anos depois, como será que uma nova geração que não testemunhou o 
sofrimento dos primeiros pacientes encara a Aids? Como esses jovens de hoje se 
protegem da contaminação? [...] O combate à Aids é um marco na história da 
medicina. Os primeiros casos apareceram em 1981. Três anos depois, já se conhecia 
o vírus e havia um teste para identificar seus portadores. Apesar dessas descobertas, 
assim que a doença se instalava o sofrimento e a morte eram inevitáveis. Em 1995, 
surgiu um coquetel, com medicamentos altamente eficazes contra o HIV, e a realidade 
mudou. Apesar de o número de casos ter parado de aumentar, a cada ano, 35 mil 
brasileiros se infectam. 
[Fantástico, Rede Globo] FONTE: http://educacao.uol.com.br/bancoderedacoes/a-aids-
nao-e-mais-a-mesma-por-que-diminuiu-o-medo-da-doenca.jhtm 
 
 
TEXTO II 
O Ministério da Saúde divulgou nesta quinta-feira (28) balanço sobre tratamento de 
HIV e aids. Segundo os dados, o Brasil registrou, em 2015, recorde no número de 
pessoas em tratamento: 81 mil brasileiros começaram a se tratar no ano passado, um 
aumento de 13% em relação a 2014, quando 72 mil pessoas aderiram aos 
medicamentos. De 2009 a 2015, o número de pessoas em tratamento no Sistema 
Único de Saúde aumentou 97%, passando de 231 mil para 455 mil pessoas. Isso 
significa que, em seis anos, o País praticamente dobrou o número de brasileiros que 
fazem uso de antirretrovirais. O total de brasileiros com acesso ao tratamento com 
antirretrovirais no País mais do que dobrou entre 2009 e 2015, passando de 231 mil 
pacientes (2009) para 455 mil (2015). Atualmente, o SUS oferece, gratuitamente, 22 
medicamentos para os pacientes soropositivos. Desse total, 11 são produzidos no 
Brasil. A rede de assistência conta atualmente com 517 Centros de Testagem e 
Aconselhamento (CTA), 712 Serviços de Assistência Especializada (SAE), além de 
inúmeras unidades básicas de saúde.  
Fonte: http://www.brasil.gov.br/saude/2016/01/brasil-bate-recorde-de-pessoas-em-
tratamento-contra-o-hiv-e-aids 

 

 

 



 
TEXTO III  

 

 FONTE: 
http://noticias.uol.com.br/saude/album/1107_dst_album.htm#fotoNav=22 

TEXTO IV 

FONTE: http://veja.abril.com.br/noticia/saude/e-preciso-atitude-contra-a-aids 

TEMA 3 

 
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 USO DE DROGAS 



 
ENTRE JOVENS NO BRASIL. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e 

coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 
 
TEXTO I 

Droga é toda e qualquer substância, natural ou sintética que, introduzida no organismo 
modifica suas funções. As drogas naturais são obtidas através de determinadas 
plantas, de animais e de alguns minerais. Exemplo a cafeína (do café), a nicotina 
(presente no tabaco), o ópio (na papoula) e o THC tetrahidrocanabiol (da maconha). 
As drogas sintéticas são fabricadas em laboratório, exigindo para isso técnicas 
especiais. O termo droga presta-se a várias interpretações, mas comumente suscita a 
ideia de uma substância proibida, de uso ilegal e nocivo ao indivíduo, modificando-lhe 
as funções, as sensações, o humor e o comportamento. As drogas estão classificadas 
em três categorias: as estimulantes, os depressores e os perturbadores das atividades 
mentais. O termo droga envolve os analgésicos, estimulantes, alucinógenos, 
tranquilizantes e barbitúricos, além do álcool e substâncias voláteis. As psicotrópicas, 
são as drogas que tem tropismo e afetam o Sistema Nervoso Central, modificando as 
atividades psíquicas e o comportamento. Essas drogas podem ser absorvidas de 
várias formas: por injeção, por inalação, via oral, injeção intravenosa ou aplicadas via 
retal (supositório). 

Fonte: http://www.antidrogas.com.br/oquedrogas.php 

 
TEXTO II 

 
 
FONTE: https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/dependencia-
quimica/aumento-do-consumo-de-drogas/universitarios-consumo-de-drogas-mais-
intenso-e-frequente.aspx 
 
 
 
 
 
 

http://www.antidrogas.com.br/oquedrogas.php


 
TEXTO III  

 
 

 
 
 
FONTE: http://kiaunoticias.com/2015/03/trafico-a-todo-vapor-no-vale-do-jequitinhonha-
policia-faz-apreensoes-mas-problema-so-aumenta/ 
 
TEXTO IV 

Veja a seguir números que refletem o comportamento de risco dos jovens no Brasil: 

1. Um terço dos jovens bebe e dirige: Metade dos jovens consomem bebidas 
alcóolicas. O  consumo começa cerca de três anos antes da idade permitida por lei. 
Isto é, aos 15 meninos e meninas já experimentam suas primeiras doses. Não só 
começam cedo, como o consumo é alto. Segundo a pesquisa, 36% dos jovens 
afirmam fazer uso nocivo do álcool, isto é, bebem 4 ou mais doses em 2 horas. 

2. Dois em cada 10 jovens fumam: O consumo de cigarro pelos jovens vem diminuindo 
nos últimos anos. Entretanto, a parcela de fumantes jovens ainda preocupa. Sobretudo 
entre os meninos: 5% dos menores de idade e 18% do total de jovens declararam 
serem usuários. 

3.  Mulheres consomem mais cocaína que maconha:  A maconha é droga preferida 
dos jovens brasileiros. Cerca de 5% deles relataram ter usado a droga no último ano, 
sendo os homens a maioria. Já entre as mulheres, o consumo de cocaína (2%) é 
maior que o de maconha (1,4%), o que foi considerado incomum pelos pesquisadores. 

FONTE: ADAPTADO DE http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/de-camisinha-a-
drogas-7-numeros-sobre-os-jovens-brasileiros 
 
TEMA 4 
 
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 EXPERIMENTOS 
CIENTÍFICOS EM QUESTÃO NO SÉCULO XXI, apresentando proposta de 

conscientização social que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e 
relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de 
vista. 
 
TEXTO I 

A utilização de animais em laboratórios, tanto para fins médicos quanto para 
fins comerciais, é uma questão muito polêmica. Animais de várias espécies, sendo os 
camundongos mais intensamente utilizados, são empregados em experiências 
científicas e testes a fim de comprovar a eficiência de produtos como vacinas, 
cosméticos, medicamentos etc. O uso de animais com objetivos científicos é uma 

http://www.exame.com.br/topicos/cigarro
http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/jovens-nao-estao-nem-ai-para-cigarro-no-brasil-veja-a-prova
http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/jovens-nao-estao-nem-ai-para-cigarro-no-brasil-veja-a-prova
http://www.exame.com.br/topicos/maconha


 
prática comum que vem sendo empregada desde a Antiguidade, mas para que essa 
prática seja aceitável do ponto de vista ético e exponha resultados eficazes, é dever 
do especialista a consciência de que o animal que está sendo utilizado como cobaia é 
um ser vivo e como tal possui instinto, além de ser sensível à dor. A questão sobre os 
direitos dos animais e sua utilização em experimentos científicos vem sendo discutida 
desde muitos anos, mas, em 1860, um fato ocorrido foi decisivo para o 
estabelecimento de limites no uso de animais como cobaias em experimentos de 
laboratório.  O fisiologista francês Claude Bernard dizia que o uso de animais vivos era 
indispensável para experimentações e, por isso, ele mantinha um laboratório e um 
biotério nos porões de sua própria casa. Cansadas de ouvir os gritos de animais que 
diariamente eram torturados, a esposa e a filha de Claude o abandonaram e fundaram 
a primeira sociedade francesa em defesa dos animais. A partir dessa associação, 
diversas outras sociedades protetoras dos animais também foram fundadas, assim 
como leis específicas para esse tipo de uso dos animais. A avaliação dos projetos de 
pesquisa em animais deve ter o mesmo rigor que a realizada em seres humanos, 
sendo que os animais utilizados nesses projetos científicos devem receber toda a 
atenção e cuidado. Em 1959, o zoologista William M.S. Russell e o microbiologista 
Rex L. Burch publicaram um livro em que estabeleceram os três R’s das pesquisas em 
animais: replace (substituir), reduce(reduzir) e refine (refinar). Para eles, a substituição 
de animais em experimentos científicos já avançou muito, podendo ser utilizado, no 
lugar de animais, culturas de células, simuladores e modelos matemáticos. Ainda 
segundo Russell e Burch, os experimentos devem ser mais bem planejados e as 
instalações adequadas, com pesquisadores capacitados para fazerem pesquisas em 
animais. 

Disponível em: http://brasilescola.uol.com.br/animais/animais-laboratorio.htm 

 
TEXTO II 

Seria ético poupar camundongos e usar cobaias humanas? Existem inúmeras 
doenças degenerativas que são letais, algumas na primeira infância. E existem 
inúmeros camundongos que têm patologias semelhantes a doenças humanas. 
Novamente, uma vez descoberto um possível medicamento em laboratório que possa 
tratar essas doenças é preciso antes testá-lo nesses modelos animais para verificar se 
são eficazes e não tóxicos. Repito: é ético ver crianças e jovens morrerem sem tentar 
nada para salvá-los em prol do bem-estar dos animais? E se fosse o seu filho? 

Disponível em: <http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/pesquisa-em-animais-luisa-mell-
mayana-zatz/platb/>  

 
TEXTO III  

bioética 
1. substantivo feminino 

bio ét estudo dos problemas e implicações morais despertados pelas pesquisas 

científicas em biologia e medicina [A bioética abrange questões como a utilização de 
seres vivos em experimentos, a legitimidade moral do aborto ou da eutanásia, as 
implicações profundas da pesquisa e da prática no campo da genética etc.]. 
 
 
TEXTO IV 
Disponível em: <http://www.chargeonline.com.br/semana/2013/pelicano241013.jpg> 



 

 
 

TEMA 5 

 

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 AS RELAÇÕES ENTRE 
SAÚDE E ESTÉTICA NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA, apresentando uma 
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. 
TEXTO I 

 
 

 
Fonte: http://heyana28.blogspot.com.br/2014/05/anorexia-e-bulimia.html 
 
TEXTO II 

 A questão, mostram estudos internacionais e locais, é que a insatisfação dos meninos 
com seus corpos está em alta e, é claro, ligada à malhação exagerada. Exemplo: em 
pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina com 641 jovens de 11 a 17 anos, 
54,3% dos garotos se declararam insatisfeitos com sua imagem. O educador físico 
Marcus Zimpeck observa a tendência em academias paulistanas: "Vários adolescentes 
que querem ganhar corpo exageram, mas nem se dão conta".  (...)O hebiatra (médico 



 
especializado em adolescência)Alberto Mainieri, professor da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, concorda: "Há um crescente exagero não só na frequência do 
esforço muscular como na intensidade. Não são mais casos isolados". Segundo ele, o 
excesso de treinamento nessa fase da vida é perigoso e pode caracterizar vigorexia. 
"É um vício que vai aos poucos interferindo na vida social", afirma Zimpeck. O instrutor 
acha que o transtorno está subdiagnosticado. Quem tem o distúrbio nunca se satisfaz 
com o corpo que tem e treina obsessivamente. "Muitos pesquisadores consideram a 
vigorexia um subtipo de dismorfofobia", diz o psiquiatra Celso Alves dos Santos Filho, 
do Programa de Atenção aos Transtornos Alimentares da Unifesp. A dismorfofobia é 
uma alteração na autoimagem. No espelho, a pessoa se enxerga de forma negativa, o 
que não condiz com a realidade.(...) Fonte: 
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2013/04/1262857-adolescentes-que-
malham-demais-podem-ser-vitimas-de-transtorno-psiquiatrico.shtml 

 
 
TEXTO III  
 

 
http://flaviobiologo.blogspot.com.br/2011/07/efeitos-colaterais-dos-anabolizantes.html 
 
 
 
 
TEMA 6 

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 OS DESAFIOS PARA A 
SAÚDE PÚBLICA 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. 
 
TEXTO I 

Números oficiais do próprio CFM indicam que 70% dos médicos brasileiros 
concentram-se nas regiões Sudeste e Sul do país. E em geral trabalham nas grandes 
cidades.  Boa parte da clientela dos hospitais municipais do Rio de Janeiro, por 
exemplo, é formada por pacientes de municípios do interior. Segundo pesquisa 
encomendada pelo Conselho,  se a média nacional é de 1,95 médicos para cada mil 
habitantes, no Distrito Federal esse número chega a 4,02 médicos por mil habitantes, 
seguido pelos estados do Rio de Janeiro (3,57), São Paulo (2,58) e Rio Grande do Sul 
(2,31). No extremo oposto, porém, estados como Amapá, Pará e Maranhão registram 
menos de um médico para mil habitantes.  



 
Adaptado http://vestibular.brasilescola.uol.com.br/banco-de-redacoes/tema-os-
caminhos-viaveis-para-uma-saude-publica-qualidade.htm 

TEXTO II 

/
http://saudeprimariaaps.blogspot.com.br/2015/08/charges.html 

TEXTO III 

A causa mais comum de mortes no Brasil, as doenças cardiovasculares, matam cerca 
de 820 brasileiros a cada dia no país, e são responsáveis por 16,2% dos gastos com 
saúde pública, o que em valores, são gastos da ordem de R$ 10,7 milhões por dia, 
apenas revendo os dados do SUS.  Outro fator com grande impacto é o tabagismo. 
Aproximadamente 18% da população é fumante, e este grupo gasta 26% a mais em 
saúde, quando interna fica 114% mais tempo internado e faltam 40% mais vezes ao 
trabalho. Outro monstro silencioso – o sedentarismo. 60 A 70% dos brasileiros são 
sedentários. Isto implica em 36% mais despesas com saúde, e quando internados, 
ficam 54% mais tempo nos hospitais. E isto só irá piorar, pois mais de 60% dos nossos 
jovens (menores que 18 anos), têm critérios para o sedentarismo. Fonte: 
http://saopaulotimes.r7.com/sp/a-importancia-da-medicina-preventiva-porque-e-muito-
melhor-prevenir-do-que-remediar/ adaptado 

 
TEMA 7 

 

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 DOUTOR GOOGLE: O 
MÉDICO DO SÉCULO XXI, apresentando uma proposta de conscientização que 
respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e 
coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 
 
TEXTO I 

Nos últimos anos, houve uma mudança geral na relação de poder entre médicos e 
pacientes. Houve o surgimento do paciente expert que, como expõe o estudo intitulado 
“A internet, o paciente expert e a prática médica: uma análise bibliográfica” da 
Ensp/Fiocruz, sob a tutela da Dra Helena Beatriz da Rocha Garbin, é “um paciente que 
busca informações sobre diagnósticos, doenças, sintomas, medicamentos e custos de 
internação e tratamento. O fato de ter acesso à quantidade de informações disponíveis 
na internet, independente de sua veracidade, pode fazer com que este paciente esteja 
potencialmente menos disposto a acatar passivamente as determinações médicas”. O 

médico, todavia, muitas vezes ainda se comporta como único detentor do 
conhecimento, o que põe em xeque a relação médico-paciente estabelecida. O Código 
de Ética Médica, em sua nova edição, expressa nos artigos XXI (Princípios 
Fundamentais) e nos artigos XIII, XXIV e XXXIV (Responsabilidade Profissional)  a 
necessidade de tomada de decisão em conjunto com o paciente, assim como o 
esclarecimento sobre a afecção que o acomete.* 

http://saudeprimariaaps.blogspot.com.br/2015/08/charges.html
http://saopaulotimes.r7.com/sp/a-importancia-da-medicina-preventiva-porque-e-muito-melhor-prevenir-do-que-remediar/
http://saopaulotimes.r7.com/sp/a-importancia-da-medicina-preventiva-porque-e-muito-melhor-prevenir-do-que-remediar/


 
TEXTO II 

O Google avisa sobre uma adição no algoritmo de busca que o deixa mais 
interessante para os hipocondríacos de plantão e internautas em busca de 
informações médicas. Descrever o sintoma será suficiente para que o sistema de 
busca apresente possíveis doenças que poderiam estar ocasionando a condição 
médica desagradável. “Nossos dados mostram que a busca por sintomas geralmente 
é seguida de uma busca pela condição médica relacionada.” Facilitando a vida do 
internauta, o Google passa a exibir listagem das possíveis doenças com breve 
descrição ao lado. E, claro, o usuário pode clicar para saber mais informações sobre o 
assunto. De acordo com a empresa, a lista é gerada pelo algoritmo que analisa dados 
de páginas da web e as relaciona com os sintomas apresentados. 

https://tecnoblog.net/91385/google-busca-doenca/ 
 
 
TEXTO III 

 
http://explorando-geral.blogspot.com.br/2015/09/doutor-nosso-de-cada-dia.html 
 
 
 
TEMA 8 
 
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 USO DA 
TECNOLOGIA NA MEDICINA, apresentando uma proposta de conscientização que 

respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e 
coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 

 
TEXTO I 

Enquanto a intimidade microscópica do organismo é devassada pela ciência e 
mais e mais recursos high-tech são incorporados aos sistemas de diagnóstico e 
terapia, cresce também a insatisfação das pessoas com os custos, o atendimento, e, 
sobretudo, com a promessa fria de eficácia dos procedimentos médicos. “Em todos os 
setores a sofisticação tecnológica reduziu custos e aumentou a satisfação do cliente, 
exceto na medicina”, diz Flávio Corrêa Próspero, presidente da Associação Brasileira 
de Qualidade de Vida. Hoje as pessoas buscam muito mais os médicos do que no 
passado, gastam pequenas fortunas com exames, estão quase que continuamente 
tomando algum remédio e, no final, sempre descobrem que não se livraram de antigas 
complicações ou que contraíram alguma das novas doenças que não param de 
engordar a lista oficial de moléstias catalogadas – ela já soma 30 000 itens. 

http://super.abril.com.br/ciencia/a-medicina-doente 

 

https://tecnoblog.net/sobre/google/
https://tecnoblog.net/sobre/busca/
https://tecnoblog.net/91385/google-busca-doenca/
http://explorando-geral.blogspot.com.br/2015/09/doutor-nosso-de-cada-dia.html
http://super.abril.com.br/ciencia/a-medicina-doente


 
TEXTO II 

Com a globalização aliada aos avanços da informática, a Medicina está vivendo um 
período de mudanças radicais. Avanços tecnológicos constantes, novos materiais, 
medicamentos e exames proporcionam tratamentos eficientes, obtendo prevenção ou 
cura de doenças antes consideradas irremediáveis. Com relação à Medicina moderna, 
é certo que os avanços tecnológicos trouxeram benefícios irrefutáveis no diagnóstico e 
tratamento das doenças. Sem desconsiderar estas vantagens, é necessário, no 
entanto, evitar o deslumbramento ingênuo de alguns profissionais pela utilização de 
sofisticados exames, acreditando que o seu emprego produza uma Medicina à prova 
de erros. Sem dúvida, o médico atual domina técnicas de precisão e tem a sua 
disposição equipamentos sofisticados. Por outro lado, parece faltar-lhe uma 
correspondente capacidade na compreensão do doente como pessoa.Tratar o doente 
é mais do que conhecer o doente. Embora o avanço tecnológico deva ser utilizado, as 
máquinas jamais poderão aquilatar e compreender o sofrimento do paciente, 
tampouco sanar os seus temores. 

 

http://tecnonamedicina.blogspot.com.br/ 

 

TEXTO III 

O ritmo das inovações tecnológicas se torna cada vez mais acelerado na área da 
saúde, prenunciando grandes avanços, como por exemplo,  possibilitar os médicos 
de acompanhar de forma dinâmica e em tempo real os seus pacientes, atendê-los de 
forma rápida em suas próprias casas e utilizar tratamentos cada vez mais eficientes e 
menos invasivos. Listamos abaixo 5 avanços tecnológicos na Medicina que 
foram consolidados em 2015 e prometem muito mais para os próximos anos. 

1 - Impressoras 3D 

2 - O boom dos aplicativos médicos 

3 - Telemedicina 

4 - Nanomedicina 

5 - Cirurgia robótica 

https://prodoctor.net/blog/2015/12/avancos-tecnologicos-na-medicina-consolidados-
em-2015/ 

 

 
TEMA 9 

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 A ÉTICA E A 

MERCANTILIZAÇÃO DA MEDICINA, apresentando uma proposta de conscientização 

que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente 
e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tecnonamedicina.blogspot.com.br/


 
TEXTO I 

 

 

 

TEXTO II 

"É vedado ao médico o exercício mercantilista da Medicina", é o que determina o artigo 58 do novo 
Código de Ética Médica (CEM), em vigência desde 13 de abril. Em recente reportagem exibida pela TV 
Globo foram denunciadas relações espúrias entre médicos e farmácias de manipulação no Estado do 
Paraná. Houve imediata reação das entidades médicas alertando que tais práticas são ilegais e que não 
se pode generalizar, a partir de tais fatos, colocando-se sobre os facultativos brasileiros a pecha de 
"mercantilistas". O tema da remuneração profissional ocupa todo o Capítulo VIII no novo Código e 
procura, em seus 15 artigos, estabelecer o que o Conselho Federal de Medicina considera como 
infrações éticas passíveis de punição dos médicos inscritos nos Conselhos Regionais. Os artigos 68 e 69 
determinam ser vedado ao médico "exercer a Medicina com interação ou dependência de farmácia, 
indústria farmacêutica, óptica ou qualquer organização destinada à fabricação, manipulação, promoção 

ou comercialização de produtos de qualquer natureza, cuja compra decorra da 
influência direta em virtude de sua atividade profissional". É igualmente vedado 
"exercer simultaneamente a Medicina e a Farmácia ou obter vantagem pelo 
encaminhamento de procedimentos, pela comercialização de medicamentos, órteses, 
próteses ou implantes de qualquer natureza". 

http://www.cremers.org.br/index.php?indice=58&idartigo=23 

 

TEXTO III 

 

Cada vez mais, a complexa relação entre médicos e indústria farmacêutica é discutida 
no mundo inteiro. São incontáveis os exemplos de problemas decorrentes dessa 
ligação e da forma como têm sido expostos, com evidente desgaste à imagem da 
corporação médica e impacto negativo para os pacientes e a sociedade de um modo 
geral. Por outro lado, é inquestionável a importância social e econômica da indústria 
farmacêutica e a inevitável existência de pontos de convergência entre ela e a 
medicina, tanto históricos quanto estratégicos. Nosso foco não será apontar exemplos 
de relacionamentos perversos entre médicos e indústria, mas estimular a reflexão 
sobre como podemos avançar nesta discussão a partir de cinco diferentes 
perspectivas. 

http://www.cremesp.org.br/?siteAcao=Revista&id=599 



 
 

 

 

 

TEMA 10 

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 A NUTRIÇÃO DO 
BRASILEIRO apresentando uma proposta de conscientização que respeite os direitos 

humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e 
fatos para defesa de seu ponto de vista.  

 
TEXTO  I  

 
Para uma boa qualidade de vida, no que se refere à nutrição, é preciso que a 
população ingira a quantidade mínima de calorias. Esse fator é levado em 
consideração no momento da elaboração do IDH (Índice de Desenvolvimento 
Humano), pois se trata de um importante indicador social. No Brasil, em relação à 
nutrição da população brasileira, dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística) revelam que de uma foram geral a média de consumo de alimentos está 
dentro do valor mínimo recomendado pelos organismos internacionais, como a FAO 
(Organização de Alimentação e Agricultura das Nações Unidas) e OMS (Organização 
Mundial de Saúde), esses órgãos indicam que cada pessoa, em uma alimentação 
balanceada, deve consumir pelo menos 2.500 calorias diárias, nesse contexto a média 
nacional ultrapassa 3% dos números indicados. Mas esses dados não refletem as 
realidades regionais, pois no caso do Nordeste, os índices se encontram bem abaixo 
dos números nacionais. Além do Nordeste, em todos os centros urbanos do país a 
classe de baixo poder aquisitivo ingere uma quantidade pequena de proteínas e 
vitaminas. Diante desse contexto, faz-se necessário dizer que o Brasil se insere entre 
os países com maior incidência de desigualdade social e possui somente 3% a mais 
das 2.500 calorias necessárias. Isso quer dizer que a classe pobre necessita de um 
acesso maior aos alimentos, para consumir níveis mais elevados de caloria, ao 
contrário da restrita classe rica que tem um consumo bem acima da média nacional. 

 
http://brasilescola.uol.com.br/brasil/idh-nutricao-populacao-brasileira.htm 
 

 
 
TEXTO II 



 
http://afomecriseouescandalocolegiomotivo.blogspot.com.br/2013/06/charges-sobre-
fome.html 

 

 

TEXTO III 

 

 


