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PROPOSTA DE REDAÇÃO  

Com base na leitura dos seguintes textos motivadores e nos conhecimentos construídos 

ao longo de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão 

escrita da língua portuguesa sobre o tema “INCLUSÃO DE PESSOAS COM 

DOENÇAS RARAS NO BRASIL” 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. 

 

TEXTO I 

Doença rara é aquela que atinge 65 a cada 100.000 habitantes em determinado lugar e 

época, de acordo com a definição adotada pela Organização das Nações Unidas (ONU). 

Existem de 6 a 8 mil doenças raras confirmadas (os números variam de acordo com os 

diferentes critérios de pesquisa e dados utilizados). Por estar relacionada ao local, à 

época e à população, uma doença pode ser rara em um lugar, mas em outro não. A 

malária, por exemplo, é tida como uma doença rara no país. Mas se considerarmos 

somente estados da região Norte, onde a incidência é maior, ela não se enquadra na 

definição. Do mesmo modo, a neurofibroma tose não é rara no Estado de Minas Gerais, 

embora seja no Brasil, considerando todo o território.                                                                                                   

Disponível em: https://www.pfizer.com.br/noticias/Doencas-raras-quais-sao-e-porque-sao-chamadas-

assim. Acessado em: 12 de junho de 2019.  [Adaptada]  

 

TEXTO II 

No dia 28 de fevereiro, é relembrado o Dia Mundial de Doenças Raras para alertar a 

população sobre a incidência destas enfermidades e as dificuldades que seus portadores 

enfrentam no cotidiano. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde 

(OMS), cerca de 400 milhões de pessoas no mundo sofrem com doenças raras (DR). O 

desafio torna-se ainda maior considerando que 95% delas não possuem tratamento 

específico e dependem de uma rede de cuidados paliativos bem estruturada, que 

assegure uma melhor qualidade de vida aos pacientes atendidos.                                                                            

Disponível em: http://www.brasil.gov.br/noticias/saude/2015/03/doencas-raras-ainda-representam-

desafio-para-saude-publica. Acessado em: 12 de junho de 2019.  



TEXTO III 

 

Disponível em: http://visaocidade.com.br/2014/03/politica-nacional-vem-como-esperanca.html. Acessado 

em: 13 de junho de 2019.  

 

TEXTO IV 

De acordo com médica geneticista e coordenadora clínica do Centro de Genética 

Médica do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente 

Fernandes Figueira (IFF), Dafne Horovitz, as doenças raras afetam, sobretudo, crianças 

de 0 a 5 anos, contribuindo para a morbimortalidade nos primeiros 18 anos de vida. 

“Lidamos com estas doenças no dia-a-dia. Algumas já são tão frequentes que não mais 

podem ser consideradas raras, como a Síndrome de Down”, [...] A geneticista do IFF 

conta que as discussões a respeito do tema se fortaleceram em 2012, quando foi criado 

um Grupo de Trabalho (GT) para elaborar a Política Nacional de Atenção Integral às 

Pessoas com doenças raras, envolvendo técnicos que trabalham com doenças raras, 

usuários do SUS, profissionais do Ministério da Saúde e da Coordenação Geral de 

Média e Alta Complexidade (CGMAC). “Esta portaria tem importância estratégica ao 

reconhecer os pacientes com doenças raras com um grupo importante, prevendo atenção 

integral e instituindo a necessidade da presença de um geneticista nos cent bjros que 

tratam estas enfermidades, além do aconselhamento genético”, acrescenta. 

Disponível em: https://www.inclusive.org.br/arquivos/27589. Acessado em: 13 de junho de 2019. 

[Adaptada] 


