
 
 

 

DESAFIOS DA VACINAÇÃO NO BRASIL 
INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO 
A redação que apresentar cópia dos textos desta proposta de redação terá o número de linhas copiadas desconsiderado para efeito de 
correção. Receberá nota zero a redação que desrespeitar os direitos humanos; apresentar menos de sete linhas; fugir ao tema ou que não 
atender ao tipo dissertativo-argumentativo ou apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. 
 

TEXTO 1 
Por que os brasileiros estão deixando de se vacinar? Recessão econômica, 
esquecimento dos pais e despreocupação com doenças levam índices de 
imunização da população brasileira ao menor patamar dos últimos 24 
anos 
Esse Dia é uma ocasião para informar os cidadãos sobre as violações à 
liberdade de imprensa –  um lembrete de que, em muitos países do 
mundo, as publicações são censuradas, multadas, suspensas e fechadas, 
da mesma forma que jornalistas, redatores e editores são perseguidos, 
atacados, detidos e até assassinados. A situação já é conhecida das 
autoridades há algum tempo, mas iniciativas mais concretas só foram 
colocadas em prática depois do início de um surto de sarampo na Região 
Norte e um alerta da Organização Mundial de Saúde (OMS) emitido em 
abril. 
 
Na última terça-feira (17), o Ministério da Saúde (MS) informou que os dois 
surtos de sarampo no país – no Amazonas, com 444 casos, e em Roraima, 

com 216 – são de vírus importados da Venezuela, conforme comprovação do fenótipo. Outros casos isolados, e também importados, estão 
em Rondônia (1), São Paulo (1), Rio de Janeiro (33) e Rio Grande do Sul (2). 
 
Sarampo preocupa porque cobertura vacinal contra a doença está baixa em todo o país 
De todo o modo, a preocupação das autoridades é grande, já que a cobertura vacinal contra a doença está baixa em todo o país, o que 
permitiria a proliferação rápida da doença. A meta de vacinação é de 95%, mas os dados disponíveis indicam que, agora em 2018, a primeira 
dose da vacina atingiu apenas 60% da população. Há ainda 2.724 casos em investigação. 

 
Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/por-que-os-brasileiros-estao-deixando-de-se-vacinar-
ct3oc5ergty8q8ynkcppqjzpz/ 
 

TEXTO 2 
O Ministério da Saúde do Brasil divulgou recentemente um alerta mostrando que 312 cidades do país estão com menos de 50% da 
cobertura vacinal contra a poliomielite, quando o ideal era que estivessem acima de 95%. Existe uma situação parecida nos Estados Unidos 
ou em algum outro lugar? 
Veja bem, a cobertura varia muito de país para país. Pelo que tenho acompanhado de fora, as estatísticas estão realmente abaixo do 
recomendado no Brasil. Essa queda importante aumenta o risco de que ocorra no futuro próximo uma epidemia de poliomielite, doença 
que está controlada há uns bons anos. 
 
. Disponível em: https://saude.abril.com.br/medicina/entrevista-os-motivos-que-fazem-as-pessoas-nao-se-vacinarem/ 
 

 
A IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO! - MEGA CURIOSO 
https://www.youtube.com/watch?v=NRRmRn1rjEc 
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