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Automedicação: por que a prática é tão comum entre os jovens? 

 
Uma pesquisa do ICTQ (Instituto de Ciência Tecnologia e Qualidade), feita em 12 capitais do país, mostrou que a 
automedicação é praticada por 76,4% dos brasileiros, a maioria dos quais (90,1%) jovens entre 16 e 24 anos. Além 
disso a pesquisa apontou ainda que quase um terço (32%) dos brasileiros que se automedicam costuma aumentar a 
dose do remédio por conta própria, sem orientação do médico ou do farmacêutico. Leia a seguir trechos de dois 
artigos sobre o tema e, considerando as posições neles apresentadas, redija uma dissertação, expondo sua posição 
sobre o assunto: você costuma se automedicar? Sim ou não e por quê? Com qual dos dois textos você tende a 
concordar? A partir de suas considerações pessoais, é possível explicar por que a automedicação é tão comum entre 
os jovens? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fenômeno desejável, dentro de limites 
 

Antes de demonizar a automedicação e pintá-la como grande vilã da saúde pública, deve-se ter em mente que, dentro 
de certos limites, ela é um fenômeno desejável. A OMS, por exemplo, a descreve como “necessária” e com função 
complementar a todo sistema de saúde. 
O importante aqui é não perder de vista a totalidade do espaço amostral. Se olharmos só para as intoxicações 
involuntárias e óbitos daí decorrentes, fica mesmo parecendo que a automedicação é um mal a eliminar. Mas é preciso 
considerar também que a esmagadora maioria das doenças que afetam a população é autolimitada, não requerendo 
mais do que o alívio dos sintomas. 
Fazer com que a legião de pessoas que são diariamente acometidas por quadros virais menores e dores de cabeça 
benignas passe por um médico antes de ter acesso a um analgésico levaria os já saturados sistemas público e privado 
de atendimento ao colapso. A última coisa de que o SUS necessita é uma explosão da demanda motivada por casos 
triviais. 
O desafio diante das autoridades é encontrar o ponto ótimo na regulação que não onere demais o sistema com 
consultas desnecessárias nem estimule voos muito arriscados na automedicação. 

[Hélio Schwartsman, Folha de S. Paulo] 
 

INSTRUÇÕES: 
Seu texto deve ser escrito na norma culta da língua portuguesa; 
Deve ter uma estrutura dissertativa-argumentativa; 
Não deve estar redigido sob a forma de poema (versos) ou narração; 
A redação deve ter no mínimo 15 e no máximo 30 linhas escritas; 
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