A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos
construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo-argumentativo na
modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema: O aumento da depressão
entre os jovens no Brasil. Apresente 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
Depressão é uma doença crônica, recorrente, muitas vezes com alta concentração de casos
na mesma família, que ocorre não só em adultos, mas também em crianças e adolescentes.
O que caracteriza os quadros depressivos nessas faixas etárias é o estado de espírito
persistentemente irritado, tristonho ou atormentado que compromete as relações familiares,
as amizades e a performance escolar.(…)
Em pelo menos 20% dos pacientes com depressão instalada na infância ou adolescência,
existe o risco de surgirem distúrbios bipolares, nos quais fases de depressão se alternam
com outras de mania, caracterizadas por euforia, agitação psicomotora, diminuição da
necessidade de sono, idéias de grandeza e comportamentos de risco.
Antes da puberdade, o risco de apresentar depressão é o mesmo para meninos ou meninas.
Mais tarde, ele se torna duas vezes maior no sexo feminino. A prevalência da enfermidade é
alta: depressão está presente em 1% das crianças e em 5% dos adolescentes.

Disponível em http://drauziovarella.com.br/crianca-2/depressao-na-adolescencia/ (Acesso em 24 jul. 2015)

TEXTO 2

TEXTO III

Disponível em http://www.appp.com.br/blog/depressao-mentes-cada-vez-mais-doentes/1173/ (Acesso em: 24 jul.
2015)

TEXTO 3

Para o Dia Mundial da Saúde de 2017, lembrado em 7 de abril, a Organização
Mundial da Saúde (OMS) deu início a uma campanha sobre depressão,
transtorno que pode afetar pessoas de qualquer idade em qualquer etapa da vida.
Com o lema “Let’s talk” (“Vamos conversar”, em português), a iniciativa reforça
que existem formas de prevenir a depressão e também de tratá-la, considerando
que ela pode levar a graves consequências.
[…]
A depressão é um transtorno mental frequente. Globalmente, estima-se que 350
milhões de pessoas de todas as idades sofrem com esse transtorno.
Depressão é a principal causa de incapacidade em todo o mundo e contribui de
forma muito importante para a carga global de doenças. Mais mulheres são
afetadas pela depressão que homens. Existem vários tratamentos eficazes para a
doença.
A condição é diferente das flutuações usuais de humor e das respostas
emocionais de curta duração aos desafios da vida cotidiana. Especialmente
quando de longa duração e com intensidade moderada ou grave, a depressão
pode se tornar uma séria condição de saúde.
Ela pode causar à pessoa afetada um grande sofrimento e disfunção no trabalho,
na escola ou no meio familiar. Na pior das hipóteses, a depressão pode levar ao
suicídio.

Texto 5
A depressão afeta 322 milhões de pessoas no mundo, segundo dados divulgados
pela Organização Mundial da Saúde (OMS), referentes a 2015. Em 10 anos, de
2005 a 2015, esse número cresceu 18,4%. A prevalência do transtorno na
população mundial é de 4,4%.
Já no Brasil, 5,8% da população sofre com esse problema, que afeta um total de
11,5 milhões de brasileiros. Segundo os dados da OMS, o Brasil é o país com
maior prevalência de depressão da América Latina e o segundo com maior
prevalência nas Américas, ficando atrás somente dos Estados Unidos, que têm
5,9% de depressivos.
[…]
Em 2015, 788 mil pessoas morreram por suicídio. Isso representou quase 1,5%
de todas as mortes no mundo, figurando entre as 20 maiores causas de morte em
2015. Entre jovens de 15 a 29 anos, o suicídio foi a segunda maior causa de
morte em 2015.

