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CAMINHOS DA VACINA 
 
 Ainda hoje, milhares de pessoas morrem ao redor do mundo por conta de doenças como sarampo, 
meningite, cólera e febre amarela, e cerca de 22 milhões de crianças com menos de um ano não recebem 
todas as vacinas que as protegeriam desses algozes da infância. A maioria dessas doenças já foram 
erradicadas em países desenvolvidos e, com a vacinação, milhares de vidas poderiam ser salvas.  
 Foi para chamar a atenção para essa situação e para tentar mudar essa realidade que Médicos Sem 
Fronteiras lançou o projeto “Caminhos da Vacina”, iniciativa que integra exposição física itinerante e site com 
documentário interativo sobre os desafios de MSF para realizar campanhas de vacinação em alguns dos 
locais mais remotos do mundo. E claro, sobre o impacto desses desafios na vida das pessoas.  
 Para colocar essa ideia em prática, uma dupla de profissionais brasileiros viajou pelos caminhos que 
conectam o armazém de suprimentos em Bruxelas, na Bélgica, a vilarejos situados na região noroeste da 
República Democrática do Congo (RDC), para registrar cada detalhe desse trajeto. Foram milhares de 
quilômetros percorridos por ar, terra e pelas águas, de todas as formas possíveis. Dias de aprendizados, 
dificuldades, cansaço, tristezas, alegrias, medos, sorrisos, choros, superação... Muitos sentimentos e 
sensações. Uma experiência e tanto!  
 Finalmente o resultado dessa viagem pode ser compartilhado com todos. Assista ao documentário 
interativo e visite a exposição itinerante. A dedicação de todos os envolvidos no árduo processo de vacinar 
em locais remotos certamente vai emocionar você. Esperamos que você goste!  
 Assista, participe, compartilhe! 

Fonte: http://www.msf.org.br/caminhos-da-vacina/?gclid=CMXJuM_eyM4CFQ4HkQod6-cAxg#/sobre 
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Escreva uma dissertação argumentativa sobre o tema: A importância da vacinação. 
 
 
ORIENTAÇÕES: 

• Faça no mínimo 3 parágrafos. 

• Mínimo: 15 linhas 

• Máximo: 30 linhas 

• Use caneta azul ou preta. 

• Critério de correção: 1º e 2º: PAS-UnB 
                                  3º: Enem 

                                                                                                                                                              
SERÁ ATRIBUÍDA NOTA ZERO (0) PARA A REDAÇÃO QUE: 

• Não estiver com o nome e a turma preenchidos na folha definitiva. 

• Não estiver com o item “Redação número:” preenchido na folha definitiva. 

• Estiver escrita a lápis ou caneta com outra cor que não seja azul ou preta. 

• Deixar a folha definitiva em branco ou não estiver na folha definitiva. 

• Fugir ao tema ou ao gênero. 

• Desrespeitar os direitos humanos. 

• Copiar ou parafrasear trechos do texto de apoio. 

• Possuir marcas de identificação. 

• Estiver com corretivo. 

• Copiar ou parafrasear outros textos. 
 


