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TEXTO:            Bulas decifradas

Novas regras tornam textos mais simples e respondem a dúvidas de pacientes 

As bulas de remédios vendidos no Brasil deverão ser redigidas com letras maiores e linguagem de fácil compreensão, 

no formato de perguntas e respostas. O novo modelo foi definido em resolução da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa), publicada ontem no Diário Oficial. As novas bulas chegarão ao mercado a partir de julho de 2010, 

segundo a gerente-geral de Medicamentos da Anvisa, Tatiana Lowande. Ela espera que todos os remédios fabricados a 

partir de 2011 já venham acompanhados do novo modelo. Deficientes visuais terão direito a bulas especiais, inclusive em 

braile. (...) 

Haverá bulas diferenciadas para leigos e especialistas em saúde. A dos pacientes terá textos sem termos técnicos. Já a 

dos profissionais de saúde terá ficha técnica. Os remédios vendidos em farmácias trarão bulas para pacientes. O modelo 

para profissionais acompanhará as embalagens hospitalares. O diretor-presidente da Anvisa, Dirceu Raposo de Mello, 

disse que o objetivo é contribuir para o uso racional de medicamentos. Daí a preocupação em apresentar as informações 

de maneira didática.

A resolução lista nove perguntas que deverão constar nas bulas para pacientes, seguidas das respectivas respostas. A 

primeira é: “Para que este medicamento é indicado?”. Uma das preocupações foi substituir o termo “contra-indicações” 

que, segundo Dirceu Raposo, pode confundir pacientes. Assim, a pergunta de número 8 é: “Quais os males que este 

medicamento pode causar?” 

– Queremos fazer com que o paciente entenda como fazer o uso correto do medicamento. Pesquisas nos Estados 

Unidos mostram que metade dos pacientes usa os remédios de forma incorreta. A informação é fundamental – disse 

Dirceu Raposo.                     (O Globo. 10/09/09. Ciência. Fragmento.) 

01) De acordo com as ideias do texto acima, analise as afirmativas: 

I. Depreende-se do texto que “uso racional de medicamentos” (2º§) significa possibilitar ao profissional da saúde a 

certeza de que o paciente obterá as informações para o seu tratamento de forma específica.  

II. O conectivo “Já” (2º§) estabelece uma relação de conclusão entre as ideias expressas em duas orações. 

III. A partir do desenvolvimento das ideias do texto, conclui-se que a palavra “fundamental” (4º§) está sendo 

empregada como “essencial, básica”.  

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 

A) I  B) I, II   C) II   D) III    E) I, II, III 

02) “As novas bulas chegarão ao mercado a partir de julho de 2010, segundo a gerente-geral de Medicamentos da 

Anvisa, Tatiana Lowande.” A respeito do trecho anterior é correto afirmar que: 

A) Tratando-se da citação de um discurso alheio, ajusta-se a ele o uso linguístico distanciado da modalidade culta e 

formal da língua. 

B) Sustenta-se uma informação através de uma autoridade reconhecida num certo domínio do conhecimento.  

C) Trata-se de um enunciado em que seu conteúdo de verdade é aceito como válido por consenso, dentro de um certo 

espaço sociocultural. 

D) A informação dada baseia-se em operação de raciocínio lógico, tal como implicações de causa e efeito. 

E) O enunciado é desqualificado uma vez que foi atribuído à opinião pessoal do enunciador.      

03) Em “... a partir de 2011 já venham acompanhados do novo modelo.” o termo destacado expressa, no contexto, a 

ideia de:

A) Tempo.   B) Intensidade.  C) Afirmação.  D) Modo.  E) Comparação. 

04) A preocupação em substituir o termo “contra-indicações” alegando uma possível confusão no entendimento 

dos pacientes demonstra:  

A) Que o público alvo deste texto, a bula de remédio, tem maior domínio da variedade padrão, em um nível elevado e 

técnico da linguagem.  

B) A importância do domínio de um nível elevado e técnico da linguagem já que é a variedade linguística de maior 

prestígio social. 

C) A valorização de uma linguagem rebuscada, cheia de neologismos.  

D) O objetivo de que os interlocutores possam participar do processo de interação da linguagem de forma satisfatória.  

E) Uma linguagem simples que valoriza o uso de metáforas para que haja melhor compreensão.  

05) O elemento coesivo “daí” no 2º§ serve para: 

A) Dar continuidade ao que foi dito anteriormente e acrescentar um outro dado.  

B) Introduzir uma argumentação contrária ao que se admite no período anterior.  

C) Iniciar um período que contém uma alternativa em relação ao que foi dito anteriormente.  

D) Introduzir uma informação decisiva, apresentada como acréscimo, como se fosse desnecessária. 

E) Introduzir retificações do que foi dito anteriormente.  
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