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A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija 
um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema “A Medicina do 
Futuro”, 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 1 
 
 Os avanços na saúde e na medicina num futuro próximo estarão entre os mais significativos de todos os novos e 
revolucionários desenvolvimentos. A capacidade de seu celular de fazer diagnósticos se tornará ultrapassada. (Claro 
que você poderá escanear qualquer parte de seu corpo como se lê um código de barras). Logo você poderá se bene-
ficiar de uma grande quantidade de dispositivos físicos concebidos para monitorar seu bem-estar, como robôs micros-
cópicos inseridos em sua corrente sanguínea para manter o registro de sua pressão, detectar a possibilidade de doen-
ças cardíacas e identificar um câncer em estágio inicial. Dentro do novo quadril de titânio de seu avô, um chip funcionará 
como podômetro, medirá os níveis de insulina para checar o risco de diabetes e até poderá emitir um alarme telefônico 
para um contato de emergência no caso de ele sofrer uma queda brusca e precisar de assistência. Um diminuto im-
plante nasal poderá ser utilizado para alertá-lo da presença de toxinas no ar ou do princípio de uma gripe. 
 
TEXTO 2 
 
Tanta tecnologia e tanto monitoramento têm o potencial de provocar dois importantes efeitos adversos: ansiedade e 
hipocondria. Para tirar proveito dos novos recursos sem cair no sofrimento emocional que rouba saúde, é preciso 
estabelecer uma parceria proveitosa com o médico. Centenas de aplicativos disputam a atenção e o dinheiro dos 
consumidores. Conversar com um médico de confiança antes de baixá-los é a melhor forma de evitar os produtos sem 
qualidade e a insegurança provocada pela leitura dos resultados. Muitos aplicativos são confusos, dão margem a erros 
de interpretação ou não passam de entretenimento. Com o novo paciente, surge um novo médico. De detentor absoluto 
do conhecimento, passa a ser guia responsável por aconselhar e ajudar o paciente a interpretar dados e informações. 
Todos ganham quando o doutor vira tutor.  
 
TEXTO 3 
 
Cerca de três milhões de pessoas morrem por ano por causa de doenças que poderiam ser evitadas com estratégias 
de prevenção ou tratamento que já existem. Quase todas estão em países pobres. Calcula-se que só as doenças 
negligenciadas, definidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como males que recebem pouco investimento 
para pesquisa e novos remédios, atingem um bilhão de pessoas por ano. Dessas, cerca de 1 milhão morrem. Outras 
doenças ainda mais comuns, como pneumonia e diarreia, fecham a soma dos milhões de mortes bestas pelo mundo. 
E a maioria delas precisaria de pouco para ser evitada. É o que acontece com a malária: em uma década, a taxa de 
mortalidade da parasitose caiu pela metade graças à distribuição de 400 milhões de mosqueteiras com inseticida. No 
Brasil, as mortes por diarreia caíram 95% desde 1980, com campanhas educativas e de vacinação contra rotavírus, 
além de melhorias no saneamento básico e acesso à água tratada. Simples assim.  
 


