
 
 

 

PROPOSTA ENEM 

Com base na leitura dos textos motivadores apresentados e nos conhecimentos construídos ao 

longo de sua formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua 

portuguesa sobre o tema DEPRESSÃO: UM DESAFIO NO ATUAL CENÁRIO BRASILEIRO, 

apresentando proposta de intervenção 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.  

“Nunca despreze as pessoas deprimidas. A depressão é o último estágio da dor humana.” 
Augusto Cury 

TEXTO I   

Depressão será a doença mental mais incapacitante do mundo até 2020 
 

No dia 10 de outubro, celebra-se mundialmente o Dia Internacional da Saúde Mental e o alto 
número de relatos envolvendo transtornos preocupa. De acordo com dados da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), a quantidade de casos de depressão cresceu 18% em dez anos. Até 
2020, esta será a doença mais incapacitante do planeta, na previsão da OMS. 
“Globalmente, apenas metade daqueles que precisam de tratamento psiquiátrico recebem 
ajuda”, afirma Nadège Herdy, psiquiatra da Rede de Hospitais São Camilo, de São Paulo. 
Quadros depressivos são as principais causas de suicídio no mundo. 

Disponível em: https://emais.estadao.com.br/noticias/bem-estar,depressao-sera-a-doenca-mental-mais-incapacitantes- 
do-mundo-ate-2020,70002542030. Acesso em: 30 nov. 2018. 

TEXTO II 

Quando Andressa Duvique, de 21 anos, moradora de Guaianases, zona leste da capital paulista, 

confessou a uma conhecida da sua igreja que estava com depressão, ouviu da mulher que a 

doença era uma questão de fé. "Ela perguntou pra mim 'Ah, mas você está orando?', como se 

isso fosse um problema espiritual, mas isso é um problema emocional. Por isso falam que é 

frescura", conta a jovem. 

Andressa encontrou ajuda para lidar com a doença em sessões de terapia gratuitas, oferecidas 

por uma psicóloga. "Depois que descobri que não tinha passado no vestibular, por bem pouco, 

as coisas pioraram e eu vi que precisava de ajuda. No princípio, foi por causa de vestibular, mas 

depois fazendo terapia eu descobri que era uma questão emocional minha, que eu precisava 

cuidar", diz. Existem poucos estudos nacionais relacionando depressão e classe social. De 

acordo com uma pesquisa do Ibope, realizada sob encomenda da Associação Brasileira de 

Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos (Abrata), de dez anos atrás, as classes 

C e D são as mais vulneráveis à depressão – a pesquisa identificou sintomas depressivos em 

25% das pessoas desse estrato social, contra 15% das classes A e B.  

Dados levantados pela São Paulo Megacity Mental Health Survey, uma ampla pesquisa sobre 

saúde mental realizada na Grande São Paulo e divulgada em 2012, apontaram alguns efeitos da 

pobreza na saúde mental do paulistano, como uma maior incidência de transtornos de ansiedade 

em pessoas com baixa escolaridade e de transtornos psiquiátricos relacionados ao abuso de 

drogas (incluindo álcool) em pessoas que moram em vizinhanças com maior nível de privação 

social. 
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A exposição a situações de violência também aparece como um gatilho para transtornos mentais 

nos dados da pesquisa. 

Apesar da existência de tratamentos, poucas pessoas – menos de 10% dos casos recebem ajuda 

médica. 

 
Disponível em: https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/saude/o-estigma-enfrentado-nas-periferias-pelas-pessoas-com-depressao-pobre-nao-pode-se-dar-

ao-luxo-de-nao-sair-da-cama.html 

TEXTO III             

 

TEXTO IV 

"As pessoas são levadas a acreditar que o remédio pode acabar com a sua dor, uma dor que 

tem causas muito concretas. Não resolve, claro. Um exemplo. Uma mulher tinha dois empregos, 

um de dia, outro de noite. O que ganhava não dava para pagar as contas. Os ônibus que pegava 

para chegar até esses empregos eram lotados. Ela vivia em um barraco. Aí procurou o posto de 

saúde e lhe trataram com antidepressivos. Não adiantou. Deram-lhe outro medicamento. Nada. 

Um dia, sem nenhuma esperança ou recurso, ela tentou suicídio", conta uma psicóloga. "A 

questão é que não há promoção de saúde, porque isso implicaria se preocupar com projeto de 

vida, com perspectiva de vida, com melhoria das condições de vida. O que há é medicalização 

da vida. Vemos o tempo todo gente que foi viciada em ansiolíticos nos postos de saúde."  

A gente vê um monte de gente sofrendo. E sofrendo muito. Mas o atendimento funciona assim: 

está chorando?, toma um antidepressivo; não dorme?, pega um benzodiazepínico. É uma 

supermedicalização sem critério. “As pessoas estão tomando remédios como se fossem 

bolinhos", afirma um psiquiatra. "Vivemos uma época de sedativo social. O médico não tem 

tempo de escutar, dá um remédio para que parem de chorar ou reclamar, e as pessoas vivem a 

fantasia de que são atendidas. Não funciona, claro. Elas continuam sofrendo. Então voltam e o 

procedimento se repete.” Cada comprimido de diazepam (benzodiazepínico), por exemplo, custa 

menos de um centavo para a rede pública. Bem mais barato, digamos, que uma sessão de 

psicoterapia. BRUM, Eliane. O doping dos pobres (trecho). 

 
 Disponível em: http://portal.mpc.rs.gov.br/portal/page/portal/noticias_internet/textos_diversos_pente_fino/Artigo_1.pdf 


