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Apresentação

Boas-vindas! Esse ano será de mui-
tas lutas. Desde 2007, quando a Rede 
Emancipa iniciou seu trabalho de 
educação popular com milhares de 
jovens nas periferias, não enfrenta-
mos uma realidade tão difícil. Em 
2020, com a pandemia da Covid-19, 
o sonho de cursar uma faculdade se 
tornou mais distante para milhões 
de jovens nas quebradas do nos-
so país. É contra essa realidade que 
queremos lutar! 

Além das dificuldades em seguir 
os estudos, a pandemia de Covid-19 
trouxe desemprego e miséria para 
milhões no Brasil. O auxílio emer-
gencial não foi capaz de garantir 
condições de vida estáveis e agora a 
miséria ameaça uma grande parte da 
população. Assim como a pobreza, 
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aumenta também a violência, a inse-
gurança e a depressão, um mal que 
cresce a cada ano em todo o mundo.

A Rede Emancipa existe para en-
frentar coletivamente esses desa-
fios e devolver a esperança e a cora-
gem de seguir em frente na conquista 
de uma formação, de um emprego 
digno, de uma saúde de qualidade, 
de moradias e cidades mais confor-
táveis e seguras. Enfim, de uma vida 
que é boa de ser vivida. 

Muitos acham que os problemas 
que a pandemia trouxe são um cas-
tigo divino, outros acham que são 
consequência de atitudes indivi-
duais. Para a Rede Emancipa, es-
ses problemas são o resultado das 
desigualdades sociais profundas 
que marcam o Brasil na economia, 
na política, na educação, na cultura, 
na saúde etc.
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O “cada um por si” não vai re-
solver o nosso problema, nem um 
“salvador da pátria”. As desigual-
dades que a pandemia escancara 
só podem ser combatidas com uma 
força coletiva organizada desde 
baixo, com muita educação e ação 
para a mudança. 

Por isso precisamos vencer a pan-
demia e preparar o reencontro de 
nossas lutas nas periferias. Vamos?

Vem ser Emancipa!
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Vamos vencer a 
pandemia! 
1. O que é a pandemia?

A pandemia da COVID-19 ou do novo 
coronavírus é o mais grave proble-
ma de saúde mundial neste momen-
to. São mais de 92 milhões de casos 
confirmados e mais de 2 milhões de 
mortes em todo o mundo. No Brasil, 
no dia 15 de fevereiro, segunda-feira 
de Carnaval, o Brasil alcançou 9,8 
milhões de casos confirmados e mais 
de 240 mil mortos. A coisa segue pio-
rando...Veja a linha do tempo:



12

Linha do Tempo da Pandemia no 
Brasil e no Mundo
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Fonte: Ministério da Saúde do Brasil.
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No momento em que você lê essa 
cartilha, os dados certamente estão 
piores. O Brasil é um dos países mais 
afetados pela COVID-19, mesmo sen-
do a 12ª economia mundial, contando 
com o Sistema Único de Saúde (SUS) 
e tendo histórico de boas respostas a 
epidemias no passado recente. O que 
explica essa situação? O que explica 
o fracasso do governo brasileiro em 
controlar a pandemia?

A COVID-19 se tornou a principal 
causa de morte no país em 2020, 
poucos meses após os primeiros ca-
sos surgirem. Mesmo com o desen-
volvimento de vacinas (e, no futuro, 
de medicamentos eficazes), as me-
didas de controle da pandemia estão 
relacionadas à capacidade de detec-
tar os casos, ao isolamento dos doen-
tes, às medidas de higiene, ao uso de 
máscaras e ao distanciamento social, 
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na tentativa de impor barreiras físicas 
à transmissão do vírus. 

Essas medidas são difíceis de se-
rem implementadas, especialmente 
em comunidades com muitos habi-
tantes e que sofrem com condições 
de habitação precárias, sem acesso 
regular a água, esgoto e áreas de 
convívio ventiladas. Além disso, as 
dificuldades econômicas e o traba-
lho informal fazem com que as pes-
soas mais pobres tenham dificulda-
de em se proteger e cuidar da saúde.

Para a pandemia ser realmen-
te combatida é preciso presença 
de políticas de Estado combina-
das com o protagonismo e a par-
ticipação da população periférica 
nas decisões. 

Desde o começo da crise, o go-
verno Bolsonaro tem falhado no 
combate à pandemia e contribuído 
para que as forças sociais e as ins-
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tituições brasileiras não reajam com 
objetividade e efetividade. O gover-
no federal tem dificultado a coorde-
nação das ações nacionais para o 
controle da pandemia. 

O contexto atual é, também, 
resultado do enfraquecimento das 
políticas de saúde e educação devi-
do aos cortes de recursos para essas 
áreas ao longo dos anos e ao enfra-
quecimento do SUS e dos centros de 
pesquisa científica do país. 

A “cereja do bolo” é o próprio 
presidente e sua equipe divulga-
rem seguidamente notícias falsas 
(fake news) contra as medidas de 
cuidado e controle da pandemia, 
e investirem recursos públicos em 
estratégias de tratamento que po-
dem causar danos à saúde, além de 
não serem eficazes para combater 
a COVID-19. O maior exemplo foi a 
fabricação, em 2020, de mais de 6 
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milhões de comprimidos de hidro-
xicloroquina e sua distribuição pelo 
governo em todo o país, especial-
mente nas regiões Norte e Nordeste. 

 2. A pandemia piora  
problemas que já existiam 

Depois de um ano de pandemia no 
Brasil, vemos que os impactos sanitá-
rios e sociais ampliaram desigualda-
des históricas e estruturais do país, 
relacionadas especialmente à falta 
de acesso a saúde e educação de qua-
lidade, moradia, segurança pública, 
emprego e renda pelas famílias brasi-
leiras. Os ricos ficaram mais ricos, os 
pobres ficaram mais pobres. 

O resultado é uma população 
mais desempregada, empobrecida, 
endividada, insegura e em luto pela 
perda de entes queridos. As milhares 
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de mortes que poderiam ter sido evi-
tadas e não foram – em especial nas 
comunidades e quebradas – contri-
buíram para aumentar a ideia de que 
as mortes pela COVID-19 são algo 
natural. Porém, a verdade é que es-
tamos diante da morte em massa de 
pessoas e isso não é natural. 

Não é exagero dizer que a popula-
ção preta, pobre, indígena e idosa, so-
bretudo as mulheres, são as principais 
vítimas da pandemia. As chances de 
um paciente não branco e analfabe-
to morrer na pandemia são 3,8 vezes 
maiores que as de um paciente branco 
com nível superior. Além disso, crian-
ças e jovens menores de 19 anos no 
Brasil morreram de COVID-19 65,4% 
mais do que pessoas da mesma faixa 
etária nos países mais ricos.

Na educação, o cenário é caótico. 
Em julho de 2020, o Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IBGE) 
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estimava que 20% das pessoas entre 
14 e 29 anos não haviam terminado 
alguma etapa do ensino básico. Mes-
mo sem os dados de 2021, estima-se 
que esse número vai subir bastante 
devido à pandemia: 3 em cada 10 pais 
e responsáveis por estudantes temem 
o abandono da escola pelos jovens. 
Isso significa um grande retrocesso 
se pensarmos que a educação ainda 
hoje é uma das principais formas de 
combater a desigualdade social.

A pandemia também afetou a 
vida de quem se preparava para 
prestar o Enem. Metade das pessoas 
inscritas em 2020 não compareceu 
ao primeiro dia de provas e, entre 
as que compareceram, metade não 
compareceu ao segundo dia. Isso 
significa que ao menos 7 em cada 
10 estudantes não realizaram o 
principal exame para ingresso no 
Ensino Superior do Brasil!
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3. A importância do SUS
 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é 
o maior sistema público de saúde 
do mundo. O Brasil é o único país do 
mundo com mais de 200 milhões de 
habitantes que conta com serviços 
oferecidos para todos que estão em 
território brasileiro. Nesse cenário 
de pandemia, até sistemas renoma-
dos como o National Health Service 
(NHS) da Inglaterra, estão sofrendo 
com sobrecarga de atendimento e 
altas taxas de ocupação de leitos.

O SUS é incrível e é do Brasil! Ele 
foi criado em 1988 como resultado 
de muita luta dos movimentos so-
ciais nas décadas anteriores. Esses 
movimentos se articularam nos bair-
ros, nas escolas e nas universidades, 
entendendo que saúde é um direito 
de todos e se relaciona diretamente 
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à forma como as pessoas vivem em 
sociedade. Só foi possível conquis-
tar o maior sistema público de saúde 
do mundo com muita mobilização, 
organização e participação popular. 

Pouca gente sabe, mas além de 
prestar atendimentos nos serviços de 
saúde como consultas com médicos, 
enfermeiros, dentistas, psicólogos, 
fisioterapeutas e outros, o SUS tam-
bém é responsável por ações como:  

- avaliação da qualidade da água;
- fiscalização de alimentos;
- controle de vetores de doenças 
(por ex: mosquitos, carrapatos, 
moscas etc.); 
- fiscalização sanitária de estabe-
lecimentos; 
- controle de resíduos;
- ações de prevenção como cam-
panhas de educação em saúde; 
- desenvolvimento e distribuição 
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de vacinas; 
- controle e fornecimento de 
medicamentos, inclusive para - 
doenças raras;
- regulação de vagas de atendi-
mentos e exames; 
- atendimentos clínicos, cirurgias 
e transplantes;
- atendimento a pessoas que - so-
frem de problemas mentais;
acompanhamento e tratamen-
to de usuários com problemas 
relacionados ao álcool e outras 
drogas;
- consultas e tratamentos em 
odontologia, incluindo prótese e 
tratamento de canal;
- atendimento de urgência em 
todo o Brasil através do SAMU;
exames de laboratório e de ima-
gem desde os mais simples até os 
mais complexos como tomogra-
fia, ressonância etc.
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Segundo a Constituição Federal de 
1988, todas as pessoas que estão no 
território brasileiro têm o direito à 
saúde garantido por lei (Artigo 193). 
O SUS é um dos três pilares da se-
guridade social no Brasil, ao lado da 
Assistência Social e da Previdência. 

Desde o seu surgimento, o SUS 
aumentou a expectativa de vida no 
Brasil, que saltou de 65,55 anos, em 
1988, para 75,7 anos em 2017. Para se 
ter uma ideia dessa estrutura, o SUS 
contava, até o início da pandemia, 
com 45 mil Equipes de Saúde da Fa-
mília, distribuídas em 40 mil Unida-
des Básicas de Saúde (UBS).

Dados do Conselho Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde (CNES) 
indicam que, dos mais de 535 mil 
leitos existentes no Brasil, 355 mil 
são leitos do SUS. Em relação aos 
leitos de Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI), que tratam os casos mais 
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graves, até 2019, o SUS administra-
va metade dos 46 mil leitos de UTI 
no Brasil. Pesquisas mostram que 
durante a pandemia essa cobertura 
foi reduzida drasticamente em virtu-
de da ausência de recursos públicos 
para o tratamento da COVID-19 e, 
consequentemente, do avanço dos 
leitos privados. Em abril de 2020, 
dos mais de 60 mil leitos de UTI 
ativos no país, apenas 26 mil cor-
respondem a leitos de UTI do SUS, 
sendo o restante composto por lei-
tos de UTI privados, apesar de 77% 
da população brasileira depender 
exclusivamente do sistema público.   

Por ser um sistema baseado na 
ideia de que a sociedade garante, 
coletivamente por meio dos impos-
tos, o acesso à saúde de todos, o SUS 
sempre sofre tentativas de destrui-
ção. Desde o início dos anos 1990 é 
possível registrar iniciativas de blo-
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queio da implantação do sistema  e 
de redução do seu financiamento 
por meio de medidas de austerida-
de. Nos últimos anos, contudo, o SUS 
sofreu dois duros golpes: o congela-
mento de investimentos por 20 anos 
votado como Emenda à Constituição 
(EC 095) em 2016, o famoso “teto 
de gastos” – também chamada de 
“Emenda da Morte” –, e a Reforma da 
Previdência Social de 2019, que mo-
dificou benefícios assistenciais. Es-
sas duas medidas têm impacto direto 
nas dificuldades do SUS em oferecer 
a estrutura adequada para o trata-
mento da COVID-19 nesse momento. 

Hoje, entre os 44 países desen-
volvidos e emergentes, incluídos 
em um estudo da Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), o Brasil é um 
dos que menos investe em saúde. 
Em 2018, o Brasil investiu em saú-
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de 30% da média dos 44 países do 
estudo da OCDE. Isso significa que 
o Brasil faz muito no SUS, mas faz 
sempre com pouquíssimos recur-
sos em comparação com o resto do 
mundo. Em outras palavras, os pro-
blemas que o SUS enfrenta todos 
os dias têm uma causa muito obje-
tiva: falta de dinheiro!

Não é de hoje que o SUS precisa 
de mais recursos, mas as elites po-
líticas e econômicas, que não uti-
lizam os serviços de saúde pública 
no cotidiano, são quem decide pela 
agenda econômica de desfinancia-
mento e desmonte das políticas de 
saúde. Obviamente, a gestão do 
sistema e seus mecanismos regula-
tórios sempre precisam melhorar. 
No entanto, isso é muito mais difícil 
sem recursos. A precariedade dos 
serviços públicos de saúde impõe 
grande sofrimento não só às pes-
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soas que dependem desses servi-
ços, mas também aos trabalhadores 
dessa área. A infraestrutura muitas 
vezes insalubre, os baixos salários, a 
terceirização e a diminuição do pes-
soal, somados ao sucateamento dos 
equipamentos e a falta de insumos, 
piora a qualidade do serviço, cau-
sando revolta na população.

Mesmo assim, o SUS historica-
mente desenvolveu a capacidade 
de lidar com crises humanitárias e 
sanitárias, desenvolveu um dos me-
lhores programas de imunização em 
massa do mundo, tem o melhor pro-
grama governamental de tratamen-
to de HIV/AIDS do mundo e também 
políticas de saúde mental e de aten-
ção primária em saúde das mais res-
peitadas do mundo.

O SUS é o nosso maior trunfo 
contra a pandemia da COVID-19! 
Por todas essas razões temos que 
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defendê-lo e pressionar os gover-
nos a investir no SUS!

4. O que precisamos para 
vencer a pandemia?

Para a Rede Emancipa, a pandemia 
não é apenas uma questão de saúde, 
mas trata-se de uma crise sanitária 
aguda que afeta a economia, a cul-
tura e política de todos os países do 
mundo. Por isso, vencer a pandemia 
exige repensar todas as dimensões 
da vida coletiva.

  Antes de mais nada, para vencer 
a pandemia é preciso garantir que a 
população seja vacinada em larga 
escala. Só no Brasil, especialistas 
estimam que 160 milhões de pessoas 
precisarão ser imunizadas dessa for-
ma, mas esse processo segue lento e 
desorganizado. A luta pela vacinação 
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em massa no Brasil é fundamental 
para enfrentar a maior taxa estadual 
de mortalidade por COVID-19 (235 
mortes a cada 100 mil habitantes 
no Amazonas) e a  décima segunda 
maior taxa de mortalidade entre as 
nações do mundo pela Covid-19: 
113,8 a cada 100 mil habitantes. 

Além disso, para vencer a pande-
mia é preciso apostar na organização 
popular e usar todos os meios dispo-
níveis para isso. Um aspecto impor-
tante da crise que enfrentamos é que 
ela acentua a falta de controle social 
das decisões tomadas pelos governos 
e participação na elaboração das po-
líticas públicas. Precisamos resgatar o 
exercício do poder popular!

Essa organização comunitá-
ria, por fim, deve se desdobrar em 
ações de solidariedade ativa e de 
educação política. Combater a pan-
demia passa por resgatar a solidarie-
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dade como valor fundamental e ação 
concreta, se opondo ao individualis-
mo. Solidariedade que vem acom-
panhada de iniciativas de educação 
política coletiva.
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Conversando 
sobre o vírus  
e a vacina
A vacinação é um procedimento 
simples, seguro e eficaz que prote-
ge contra doenças nocivas. As vaci-
nas ensinam o seu sistema imunoló-
gico a criar anticorpos para que, no 
contato real com determinada doen-
ça, você não desenvolva as formas 
mais graves e letais da mesma.

1. O que é vírus, coronavírus 
e SARS-CoV-2?

Os vírus são seres microscópi-
cos que parasitam células de se-
res vivos causando doenças. São 
formados basicamente de material 
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genético (RNA ou DNA) envolvido 
por uma cápsula de proteínas (ou 
capsídeo). Por sua simplicidade, os 
vírus precisam parasitar outras cé-
lulas para realizar a sua reprodução. 
Além disso, a alta velocidade de sua 
reprodução cria a possibilidade da 
ocorrência de mutações que podem 
alterar o comportamento do vírus e 
dificultar o diagnóstico, o desenvol-
vimento de vacinas, o tratamento e 
o prognóstico da doença. 

Em geral, dependendo dos teci-
dos atacados pelo vírus, as doenças 
por ele causadas podem se mani-
festar de diversas formas. Existem 
vírus que atacam tecidos do fígado 
humano causando hepatites virais, 
outros que atuam em tecidos ner-
vosos causando meningites, outros 
atuam nos tecidos do sistema diges-
tivo e intestinal, causando diarreia.
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O Coronavírus 2 – Síndrome 
Respiratória Aguda Grave (SARS-
-CoV-2) é o nome do vírus causador 
da Doença do Coronavírus, diag-
nosticada pela primeira vez em 2019 
(por isso COVID-19). O SARS-CoV-2 
possui uma estrutura simples e uma 
membrana de gordura com diversas 
espículas (parecidas com uma coroa 
de espinhos, por isso o nome “coro-
na”), usadas para fazer contato com 
as células humanas. 

O SARS-CoV 2 atua sobre diver-
sos tecidos, como mucosas respira-
tórias e intestinais, células dos rins, 
entre outros tecidos humanos. Por 
isso, esse vírus pode evoluir para ca-
sos graves (entre 20-25% do total) e 
mortais (2,4%).
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2. Quais são os tipos de 
vacinas que combatem 
a COVID-19?

Existem hoje 4 tipos de vacina con-
tra a COVID-19:

- Vacinas de vírus inativados ou 
atenuados: utilizam uma forma do 
vírus que foi inativada ou enfraqueci-
da. Sendo assim, não causam doen-
ças e produzem a imunização (defe-
sa do corpo contra a ação do vírus).

São exemplos de vacinas que 
usam vírus atenuado as vacinas con-
tra a poliomielite oral, febre amare-
la, caxumba e rubéola. Um exemplo 
de vacina de vírus inativado é a vaci-
na contra a raiva. 

No combate à COVID-19, a va-
cina Coronavac é desse tipo, pois 
utiliza o vírus SARS-CoV-2 inativa-
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do. Desenvolvida pela empresa chi-
nesa Sinovac Biotech, a Coronavac 
foi aprovada para uso emergencial e 
disponibilizada no Brasil por meio de 
parceria com o Instituto Butantan.

- Vacinas baseadas em proteínas: 
utilizam fragmentos inofensivos de 
proteínas ou cascas de proteínas que 
imitam o vírus para gerar com segu-
rança uma resposta imune. Um exem-
plo é a vacina contra H1N1. Existem 
mais de 30 vacinas deste tipo contra 
a COVID-19 em desenvolvimento.

- Vacinas de vetores virais: utili-
zam um vírus que foi geneticamente 
modificado para não causar doen-
ças, mas produzem proteínas do 
coronavírus para gerar uma respos-
ta imunológica com segurança. Um 
exemplo é a vacina contra a Cino-
mose canina. A “Vacina de Oxford”, 
produzida pela inglesa AstraZene-
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ca com a Universidade de Oxford, 
utiliza esta tecnologia. No Brasil, 
esta vacina já foi aprovada para uso 
emergencial e disponibilizada por 
meio de parceria com a Fiocruz. 

- Vacinas de RNA e DNA: utilizam 
uma abordagem de ponta que usa 
RNA ou DNA geneticamente modi-
ficado para gerar uma proteína que, 
por si só, promete uma resposta imu-
nológica com segurança. Exemplos 
desse tipo de vacina são as vacinas 
contra HPV e Hepatite-B. A vacina 
Cominarty da empresa norte-ameri-
cana Pfizer em parceria com a ale-
mã BioNTech utiliza esta tecnologia 
a partir do RNA viral. Essa vacina foi 
recentemente aprovada pela Anvisa 
para uso definitivo no Brasil.
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3. As vacinas são seguras?

Sim! As vacinas são seguras!
 

Cada tipo de vacina tem especifica-
ções, situações recomendadas para 
o uso e contraindicações que são 
definidas pela tecnologia emprega-
da na sua fabricação, pelos produtos 
que são incluídos em sua fórmula, 
entre outros aspectos. Todas essas 
especificidades são investigadas e 
observadas em cada pessoa que vai 
ao serviço de saúde ou ao local da 
campanha de vacinação. No Brasil, o 
órgão responsável por acompanhar, 
avaliar e aprovar esses procedimen-
tos é a Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa), órgão vincula-
do ao Ministério da Saúde. 

Para ser aprovada, uma vaci-
na passa por pesquisas científicas 
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preliminares, por três fases de es-
tudos clínicos altamente controla-
dos e rigorosos e, mesmo depois de 
aprovada para o uso em humanos, 
é submetida permanentemente ao 
sistema de farmacovigilância para 
monitoramento de efeitos adver-
sos que eventualmente surjam em 
pessoas que fizeram uso da vacina. 
Todo esse processo cria condições 
para que seja formulado um rigoroso 
protocolo de armazenamento e uso 
da vacina, que indica exatamente a 
idade, as condições clínicas e os da-
dos do histórico médico das pessoas 
que podem ou não tomar a vacina.

Com essas informações, as equi-
pes do SUS são treinadas para con-
servar e aplicar as vacinas aprovadas 
para o calendário vacinal oficial, co-
lher as informações relevantes dos 
pacientes que vão tomar a vacina e 
decidir (informando o usuário) se é 
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ou não seguro o uso da vacina, quais 
as possíveis reações adversas, quais 
os cuidados que devem ser tomados 
logo após a aplicação e se há neces-
sidade de doses de reforço. Informa-
-se também o registro adequado da 
aplicação e são esclarecidas quais-
quer dúvidas.

Ou seja, as vacinas ofertadas no 
SUS são muito seguras e o seu uso 
é historicamente comprovado! 

A desconfiança na rapidez com 
que a vacina para a COVID-19 foi 
produzida tem dificultado a vacina-
ção em vários países. É importante 
dizer que a vacina não partiu do 
ponto zero, pois dispomos de vários 
tipos de tecnologias desenvolvidas 
nas diferentes vacinas que são ofere-
cidas no SUS. Foi a partir desse co-
nhecimento que as primeiras vacinas 
para a COVID-19 foram produzidas.
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Ainda assim, quando as vacinas 
estiverem disponíveis na Unidade 
de Saúde de sua cidade ou bairro e 
você for se vacinar, é possível escla-
recer dúvidas com os profissionais 
de saúde do SUS que são especial-
mente treinados para isso. O acesso 
a essas informações é um direito.
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4. O que é o 
movimento antivacina?

Pessoas que desconfiam das vacinas 
fazem parte da nossa história. Ao 
longo do desenvolvimento de vaci-
nas, houve uma progressiva cons-
trução do conhecimento científico 
e de técnicas de produção, desde a 
primeira versão da vacina contra a 
varíola, desenvolvida no século XVIII. 
De lá para cá, muitas técnicas avan-
çaram, mas o desenvolvimento ético 
e moral humano, as tradições e os 
saberes populares se desenvolvem 
em outros ritmos, o que é normal. 
Obviamente, a ciência não explica 
toda a vida e precisamos conciliá-la 
com a sabedoria que a vida e os nos-
sos antepassados nos oferecem.

O pensamento crítico contribuiu 
para o desenvolvimento humano e 
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para a consolidação da experiência 
democrática. A liberdade de crença e 
de opinião é uma condição importan-
te para a democracia. No entanto, na 
esteira de receios e questionamentos 
legítimos, pessoas e instituições che-
garam a falsifi car estudos científi cos 
no fi nal dos anos 1990, disseminan-
do informações, quem mais tarde de 
mostraram falsas, sobre a segurança 
das vacinas. Esse fato foi, inclusive, 
objeto de retratações públicas de 
conceituados periódicos científi cos e 
processos jurídicos. Informações sem 
base científi ca à época, apoiadas por 
grupos e movimentos conservado-
res e fundamentalistas, constituíram 
o que se denomina hoje “movimen-
to antivacina”.

Se você ainda tiver dúvidas so-
bre a segurança das vacinas, pro-
cure sempre fontes confi áveis e 
científi cas sobre o assunto e per-
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gunte suas dúvidas para os profi s-
sionais do SUS!
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Ainda em dúvida sobre a 
vacina contra a COVID-19? 

A importância de assegurar imuniza-
ção da população brasileira contra a 
COVID-19 não diz respeito apenas 
à saúde de cada pessoa individual-
mente. Alguns pontos a considerar:

1. Vacinar-se é um ato solidário, 
de cuidado consigo e com o ou-
tro. A decisão de tomar ou não a 
vacina é uma decisão que atinge 
a vida de outras pessoas. Quando 
você se vacina, desenvolve de-
fesas contra as formas graves da 
COVID-19. Mas, além disso, você 
passa a ser parte de uma barrei-
ra duradoura para a transmissão 
comunitária do vírus. Quanto 
mais pessoas se vacinarem na 
mesma comunidade, mais difi-



45

culdade o vírus terá para circu-
lar. O nome disso é “imunidade 
populacional” (ou “imunidade 
de rebanho”) e é isso que ajuda a 
proteger as pessoas que não po-
dem ser vacinadas (por exemplo, 
pessoas em quimioterapia, pes-
soas fora da idade adequada para 
a vacinação e outras condições 
previstas para cada tipo de vaci-
na como: gravidez e doenças au-
toimunes). 

2. Vacinar-se é um ato conscien-
te. Ninguém deve tomar essa 
decisão sem ter as informações 
corretas sobre sua importância. 
Por isso, os profissionais do SUS 
recebem treinamento para res-
ponder todas as dúvidas e avaliar 
se a vacinação é segura ou não 
no seu caso e de seus familiares. 
Não deixe de procurar por infor-
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mações no SUS, pois é a mais se-
gura que você pode obter.
3. A pandemia não acaba de-
pois que você se recupera da 
COVID-19. Nem depois de se 
vacinar. Ao contrário do que se 
pensou no início da pandemia, 
a melhor forma de alcançar a 
imunidade da população e evi-
tar mortes pela COVID-19 é a 
vacinação gratuita para todos. A 
imunidade adquirida naturalmen-
te é irregular e mesmo pessoas 
recuperadas ainda estão sujeitas 
a complicações e a reinfecções 
pelas variantes do vírus. 
Contudo, mesmo depois da vaci-
na, será preciso manter os cuida-
dos com higiene, o distanciamen-
to social e o uso de máscaras por 
um bom tempo. A imunidade de 
rebanho levará meses para ser ple-
namente alcançada, assim como a 
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diminuição do risco de contágio 
das novas variantes do vírus.
4. A vacinação é parte do reen-
contro que a Rede Emancipa 
está preparando nas e com as 
periferias. Desde março de 2020, 
quando foi necessário cancelar 
as aulas e atividades por conta do 
fechamento das escolas, a Rede 
Emancipa luta para manter viva a 
educação popular nas periferias e 
quebradas. Cursos online, solida-
riedade ativa e acompanhamento 
psicológico e pedagógico solidá-
rios foram algumas estratégias. 
Apesar do modo remoto ter per-
mitido a sobrevida durante esse 
último ano, a experiência nos faz 
concluir que ele não pode, nem 
de longe, substituir os encon-
tros presenciais.

Em maio de 2020, a Rede 
Emancipa criticou o órgão res-
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ponsável pelo Enem, INEP, 
que em uma campanha pu-
blicitária dizia que  “A vida 
não pode parar” durante a 
pandemia. Na época, nos-
sa proposta era que a prova 
fosse “congelada” até que 
fosse possível realizá-la em 
segurança. Mas isso não 
aconteceu e o resultado está 
aí para todo mundo ver. 
Desde março de 2020, ao 
contrário do que dizia a pro-
paganda, a vida já “parou” 
para mais de 250 mil famílias 
brasileiras. Quantas pes-
soas precisarão morrer?

Agora, em 2021, diante 
do fi m do auxílio emergen-
cial que aliviava o sofrimen-
to de milhões de pessoas 
no Brasil e das medidas ir-
responsáveis dos governos 
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para reabrir as escolas a todo cus-
to, voltamos a ecoar: é preciso que 
esse genocídio acabe!

Defender a vida é garantir o 
acesso à vacina, mas também ao 
trabalho, aos alimentos, ao trans-
porte, à moradia e à saúde. Garan-
tir, por fi m, o acesso a uma educa-
ção de qualidade e transformadora 
em todos os níveis. Seguimos na 
luta em defesa da vida e dos nos-
sos sonhos! Somente juntos pode-
remos vencer a pandemia e trans-
formar o Brasil.  
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Essa cartilha é um projeto da Rede 
Emancipa - Movimento Social de 
Educação Popular em parceria com 
o projeto InformaSUS-UFSCar, a Fun-
dação Rosa Luxemburgo, a editora 
Autonomia Literária e o mandato da 
vereadora Luana Alves (PSOL-SP). 

Sugestões, críticas e propostas de 
parcerias?  
Escreva para:  
universidadeemancipa@gmail.com 
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Esta publicação foi realizada com 
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