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Quarta-feira  

 O programa semanal “Sindsep Entrevista”, apresenta nesta sexta 
(20/11), o Secretário de Política Sindical e Formação da CONDSEF, 
Valter Cezar Dias Figueiredo, na pauta o “Trabalho remoto e retorno 
às atividades presenciais”. 
 O SINDSEP ENTREVISTA vai ao ar todas as sextas feiras às 
10 da manhã e transmitido ao vivo pela página do Sindsep/MA no 
facebook.com/Sindsep.MA. 

“Sindsep Entrevista”  

Mortalidade da Covid-19 pode superar a da Gri-
pe Espanhola 

 

Em debate virtual sobre o 
cenário atual da pandemia de Co-
vid-19 no Brasil e a perspectiva de 
desenvolvimento de uma vacina 
eficaz contra a infecção, o médico 
sanitarista e professor da Faculda-
de de Medicina da USP, Gonzalo 
Vecina, alertou que, proporcional-
mente, a mortalidade da Covid-19 
deverá superar a da chamada Gripe 
Espanhola, que impactou boa parte 
do planeta no início do século pas-
sado. 

Ele também afirmou que, 
por vários problemas, só a partir de 
2022 o Brasil deverá estabelecer 
uma vacinação em massa contra a 
doença. “No ano que vem não tere-
mos vacinas de Covid-19 o sufici-
ente. Neste final de ano e em 2021 
continuaremos com casos e mor-
tes.” 

O encontro “Coronavírus: 
tudo que você precisa saber sobre a 
vacina”, realizado na noite desta 
terça-feira (17), foi organizado pela 
Associação Brasileira de Médicos 
e Médicas pela Democracia de São 
Paulo (ABMMD-SP). Além de 
Vecina participaram os também 
médicos Esper Kallas, Ubiratan de 
Paula Santos e Carolina Pastorin 
Castineira. 

Mesmo descartando a viabi-
lidade de o país adotar medidas 
mais intensivas de isolamento e 
distanciamento social, como o 
lockdown, Vecina cobra responsa-
bilidade dos poderes públicos e da 
população. “Eventos de massa têm 
de ser proibidos. Não tem como 
voltar a atividade econômica ma-
tando gente que produz atividade 
econômica. Temos que manter o 
isolamento social, o distanciamen-
to, uso de máscara e condições de 
higiene. Já fechamos 65% dos lei-
tos abertos no início da pandemia. 
Talvez vamos pagar caro por isso”, 
disse. 

Caminho sombrio 
A pandemia da Covid-19 é 

a maior crise sanitária do Brasil 
em mais de 100 anos, desde a da 
Gripe Espanhola, ocorrida em 
1918. Vecina alerta que o novo 
coronavírus provocar um desastre 
de proporções semelhantes. “Na 
Gripe Espanhola tínhamos 29 mi-
lhões de brasileiros e morreram 35 
mil. Hoje já estamos em 165 mil. 
Já passamos da metade do cami-
nho para uns 255 mil mortos, que 
seria o equivalente [à proporção 
de mortos em relação à população 
atual]”, disse. 

Estudo publicado nesta terça-
feira (17) pelo periódico inglês 

Lancet, aponta que a Coronavac, 
vacina em desenvolvimento pela 
chinesa Sinovac em parceria com o 
Instituto Butantã, de São Paulo, tem 
eficácia de até 97% contra a Covid. 
Essa deve ser a primeira vacina a 
ser disponibilizada para os brasilei-
ros, caso não haja interferência do 
Governo Federal, que se mostra 
mais preocupado em uma disputa 
política com o governador paulista 
João Doria. “Cabe a nós focarmos 
no aspecto técnico da aplicação em 
saúde pública. Precisamos minimi-
zar todas as interferências políticas 
que rondam a aplicação das vaci-
nas”, completou Kallas. 

Fonte: UFMA 

https://www.facebook.com/Sindsep.MA
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