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Como foi possível que o grande CAMPEÃO MUNDIAL EM VACINAÇÃO, hoje
esteja sendo considerado o maior fracasso de todos os tempos, no cuidado de
assistência de saúde à sua população, na pior pandemia que o
mundo já vivenciou?

Como está a memória do povo brasileiro em relação a importância da vacinação?
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Onde estão as mães e os pais que tiveram seus filhos impedidos de contrair
doenças graves como a coqueluche, a tuberculose, a poliomielite (paralisia
infantil), meningite entre outras? E as mães que sofrem até hoje por ter perdido
uma filha / um filho por não ter tido acesso a uma vacina?

Por que um povo esquece tão facilmente questões tão importantes que
marcam sua história pessoal e a História de seu país?
Para “refrescar” nossa memória, é importante saber que em 1903, há 118 anos,
com a iniciativa do médico e sanitarista Oswaldo Cruz, o Brasil criou o primeiro
modelo assistencial de saúde (ILHA DO CONHECIMENTO, 2020), demarcando
a necessidade de que o povo fosse vacinado, para erradicar a Febre Amarela.

Outra informação, que é preciso não esquecer, é o fato que há 47 anos, o
Ministério da Saúde formulou o Programa Nacional de Imunização – PNI com
o objetivo de coordenar as ações de imunizações (vacinação) regular, atendendo
a todas as regiões do Brasil. Em 1975 foi institucionalizado o PNI, que passou a
coordenar

as

atividades

de

imunizações

(vacinação)

desenvolvidas

rotineiramente em todo território nacional (ILHA DO CONHECIMENTO, 2020).
Desde então, as campanhas de vacinação (Gripe, Sarampo, Poliomielite,
Tuberculose, Febre Amarela etc.) no país, sempre ocorreram, sem grandes
problemas.

Por que agora, na pandemia da COVID-19, causada pelo coronavírus SARSCoV-2, está sendo diferente?

O Deputado Federal e ex-Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, denunciou em
uma entrevista na Rádio Brasil Atual (em 1º de abril de 2021), que “o governo
federal atual, REJEITOU até o mês de setembro de 2020, a compra de 700

MILHÕES DE DOSES DE VACINAS contra a COVID-19, que foram oferecidas
ao país” (RBA, 2021)? Essas 700.000.000 (setecentos milhões) de doses
rejeitadas pelo governo federal, atenderia, com larga margem, a exigência de
aplicação de 2 doses, a cada cidadã / cidadão brasileira(o).

A "Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196, diz que a saúde é um
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação. Redação prevista no artigo 197, da Constituição
Federal de 1988” (POLITIZEI, 2021). (Grifo nosso).

O cientista, epidemiologista e ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas, Prof.
Dr. Pedro Hallal, afirma que “três a cada quatro mortes no Brasil pela COVID19 poderiam ter sido evitadas não fosse o governo federal e o Ministério da
Saúde terem um trabalho tão vexatório no enfrentamento da pandemia”
(RBA, 2021).
Por que as “autoridades” que estão na “gestão” do país, não estão cumprindo o
que determina a Constituição Federal de 1988, permitindo a morte de milhares
de pessoas, e nada acontece?

Já ultrapassamos o marco trágico de 322 mil mortes de brasileiros e
brasileiras, por COVID, em apenas 1 ano. Portanto são milhares de pessoas,
familiares (mães, pais, avós, filhos, filhas, netos, netas, tios, tias, sobrinhos,
sobrinhas) próximos, a sofrerem amargamente, a perda irrecuperável de seus
entes queridos. Lamentavelmente.
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Nossa memória tem nos traído, e estamos presos a uma ideologia da morte
e, por isso, nada fazemos?

A vacina é um dos maiores eventos que a Ciência tem disponibilizado à
humanidade!

Uma prova disso é a produção de dezenas de vacinas que foram
pesquisadas/criadas e estão sendo produzidas em apenas 1 ano. Portanto,
nenhum governo tem o direito de ignorar a Ciência por conta de ideologias
política, econômica ou religiosa, em detrimento do bem maior de cada ser
humano: a VIDA.

Assim, é preciso continuar pesquisando, lendo, estudando, aprendendo, para
sabermos reivindicar e argumentar pelo...

DIREITO À SAÚDE E ACESSO UNIVERSAL À VACINA
CONTRA A COVID-19.
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