
1 

Organização Mundial da Saúde (OMS) 

Vacinação contra o COVID-19 e as diferentes posições governamentais 

 

Ana Luisa Da Mata 

Mickaella M. Martins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasília, 2022 



2 

SUMÁRIO 

1. CARTA AOS DELEGADOS 3 

2. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS) 3 

2.1 História 3 

2.2  Função 4 

2.3 Países-membros 4 

3. VACINAS 5 

3.1 O que é e como funciona 5 

3.2 Vacinas para COVID-19: tipos, etapas, eficácia e eficiência 5 

3.3 A importância da vacinação 8 

4. NEGACIONISMO E MOVIMENTOS ANTIVACINA NA HISTÓRIA 9 

4.1 O que é negacionismo e fake news 9 

4.2 Movimentos antivacina pela história 9 

4.2.1 Varíola e o surgimento da Liga Anti-Vacinação 9 

4.2.2 Revolta da Vacina e a Liga Contra Vacina Obrigatória 10 

4.2.3. A Tríplice viral e a falsa ligação com autismo 10 

4.3 A Pandemia e o negacionismo 11 

5. COMO A PANDEMIA E AS VACINAS AFETARAM A GEOPOLÍTICA E AS 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS   12 

5.1 Busca por recursos 12 

5.2 Polarização da vacinação 12 

6.  GUIA DE PERGUNTAS 13 

7. RECOMENDAÇÕES DE LEITURAS COMPLEMENTARES 13 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 14 

 

 



3 

1. CARTA AOS DELEGADOS 

Caros(as) delegados(as), 

No mundo em que vivemos hoje, a ciência passa a ser um refúgio de certezas. A jornada 

da vida nos ensina em quem, onde e quando confiar e pensar nas nossas próprias certezas. O 

mundo nos mostra sinais que devemos sempre parar para ouví-lo. Talvez nossos modos de vida 

não sejam saudáveis para manter nossa espécie e tivemos certezas graças a pandemia que nossas 

conexões com outros e a natureza tem valores imensuráveis. 

No início do nono ano, temos estudantes com perspectivas diferentes. Alguns terão a 

impressão de terem decidido os seus caminhos e se encontrarão, adiante, surpresos onde a vida 

os levou. Outros não têm nada decidido e, muitas vezes, são esses os que estão mais abertos a 

novas experiências. Independente de quem você for na multidão, o conselho é claro: viva o 

momento em que você está com paixão, pois a pandemia nos mostrou o quanto a vida, nossa e 

de nossos em volta, é impermanente e fluida.  

Se não souberem por onde começar, comece aqui, nesse Sigma-Mundi. Aproveitem a 

oportunidade de se aventurar por países e culturas, mesmo que, no futuro, você trilhe direções 

opostas. Faça amigos, fale, se arrisque a experimentar! Viva.  

Suas diretoras de comitê, Mickaella e Ana. 

2. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS) 

2.1 História 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) é uma agência especializada da Organização 

das Nações Unidas (ONU), de caráter recomendatório, que tem como objetivo coordenar ações 

para a proteção, melhoria e viabilização da saúde mundial. Desde o dia da promulgação de sua 

Constituição, dia 7 de Abril de 1948, é comemorado o Dia Mundial da Saúde. 

Antes das Grandes Guerras, as movimentações internacionais relacionadas à saúde eram 

difusas e específicas às regiões originadas. Em 1892, foi criada a Convenção Sanitária 

Internacional para o controle de epidemias de cólera na Europa. Em 1902, foi criada a 

Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), a agência de saúde mais antiga do mundo. Em 

1907, foi criada a L'Office International d'Hygiene Publique, na Europa. Em 1919, estabeleceu-

se a Organização da Saúde da Liga das Nações em Genebra. E, entre 1946 e 1948, essas 

organizações, convenções e agências foram incorporadas ou subordinadas à OMS. 

A criação da organização foi proposta em 1945 durante uma conferência da ONU por 

representantes do Brasil e da China, culminando em sua oficialização em 1948. Em 1946, o 

ECOSOC (Economic and Social Council, em portugês, Conselho Econômico e Social das 

Nações Unidas) aconselhou ao Secretário Geral que houvesse uma conferência para a 
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construção de uma Constituição. No mesmo ano, foi instaurado um Comitê Técnico 

Preparatório para apresentar uma proposta na Conferência Internacional de Saúde, que ocorreria 

em Nova Iorque cinco meses depois. 

A Comissão Interia estabelecida pela Conferência em Nova Iorque realizou as 

atividades relacionadas à saúde enquanto a organização não era oficializada. E, a partir do dia 

7 de Abril de 1948 foi estabelecido então que: a organização seria uma agência especializada 

da ONU, pelo preâmbulo e o Artigo 69; e a OMS assumiria os trabalhos iniciados pela 

Comissão Interina, que deixaria de existir. 

A OMS teve e tem papéis de destaque durante a história, na erradicação da varíola, da 

poliomielite e de outras doenças, em ações relacionadas à prevenção e tratamento de HIV e 

AIDS, no combate à gravidez na adolescência e, como presenciamos desde 2020, no combate 

a Pandemia de COVID-19. 

2.2  Função 

De acordo com sua Constituição e seus objetivos, as funções da OMS são relacionadas 

a esferas diferentes de saúde e bem-estar de uma população. Podemos, assim, citar:   

● Formulação de normas sanitárias internacionais; 

● Confecção de relatórios analíticos, protocolos técnicos de prevenção e controle de 

doenças; 

● Produção de guias e materiais educativos; 

● Criação de programas para controle e erradicação de doenças; 

● Apoio à governos no fortalecimento dos serviços de saúde; 

● Classificação internacional das doenças; 

Uma das funções que merece destaque é a de fomentar e disseminar pesquisas 

científicas. A OMS tem como responsabilidade promover a cooperação internacional para que 

a troca de informação entre países seja efetiva para o avanço da ciência e para a solução de 

epidemias e pandemias, essencial no momento histórico vivido em 2020. 

2.3 Países-membros 

Atualmente, a OMS conta com a participação de 194 países, subdivididos em seis 

regiões: Região Africana, Região das Américas, Região do Sudoeste Asiático, Região da 

Europa, Região do Mediterrâneo Oriental e Região do Pacífico Leste. No nosso comitê, não 

utilizaremos todas as representações. 
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3. VACINAS 

3.1 O que é e como funciona 

Para entender o que são vacinas e como funcionam, precisamos entender um pouco mais 

sobre a biologia do nosso corpo. Vacinas são agentes criados para estimular o corpo a 

reconhecer e, consequentemente, combater e prevenir infecções causadas por patógenos, que 

são, na maioria dos casos, bactérias e vírus. Podem ser injetáveis, líquidas, pílulas e até mesmo 

sprays nasais. 

Naturalmente, nosso corpo tem mecanismos de combate à agentes patogênicos, que 

chamamos de Sistema Imunológico. As etapas do sistema imunológico consistem em: 

reconhecer se um antígeno pode ser nocivo ao nosso corpo; ativar defesas contra o agente 

estranho; atacá-lo; e controlar a resposta do corpo, finalizando a ação. Várias células e 

biomoléculas são ativadas nesse processo, como neutrófilo, magrófagos, eosinófilos, basófilos, 

linfócitos, anticorpos, e muitas outras. Um conceito importante, que não devemos confundir 

com anticorpo, é o de antígeno. 

"Antígenos são qualquer substância que o sistema imunológico consiga reconhecer e 

assim estimular uma resposta imunológica." (DELVES, 2020, Manual MSD) 

Mas então, você deve estar se perguntando, como ou para quê as vacinas atuam se já 

temos um sistema tão complexo e integrado quanto esse? Infelizmente, o sistema não é perfeito 

para muitos casos, especialmente quando estamos tratando de vírus e bactérias - 

microorganismos com altas taxas de mutação e adaptabilidade. E, por isso, as vacinas são 

extremamente importantes. 

As vacinas fazem com que o sistema imune crie uma memória imunológica sobre o 

patógeno em questão sem que você adquira a doença, prevenindo a aparição ou severidade da 

infecção. Essa memória imunológica pode durar a vida toda ou um período específico de tempo, 

a depender do tipo de microorganismo, da tecnologia vigente, intensidade do estímulo, 

mutabilidade e adaptabilidade dos organismos, entre outros fatores. 

3.2 Vacinas para COVID-19: tipos, etapas, eficácia e eficiência 

 Quando os cientistas criam uma vacina, é necessário verificar a resposta do sistema 

imune ao antígeno, os grupos prioritários que necessitam da proteção e a melhor tecnologia 

disponível no momento. Para entender sobre as principais vacinas contra COVID-19 

comercializadas tanto no Brasil quanto no mundo, devemos entender brevemente como as 
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vacinas são criadas, as fases de estudo e aprovação, quais os tipos de vacinas injetáveis 

existentes e qual a diferença entre eficácia e eficiência. 

Focando nas vacinas contra COVID-19, podemos separar 4 tipos existentes: 

● as que utilizam o vírus por inteiro, podendo ser vírus atenuados, ou seja, uma 

forma mais fraca do vírus, ou os inativos, que não podem infectar células por 

terem seu material genético destruído, mas ainda sim geram uma resposta imune. 

Um exemplo desse grupo é a vacina contra Influenza. 

● que utilizam subunidades purificadas. Elas podem ser subunidades de 

proteínas, polissacarídeos, ou a conjugação dos dois (proteínas e 

polissacarídeos). O exemplo mais famoso desse grupo é a vacina contra HPV. 

● que utilizam vetores virais que são vírus modificados que levam a informação 

de um componente de outra doença em seus genes, fazendo com que a memória 

imunológica adquirida seja a do antígeno alvo. 

● que utilizam ácidos nucleicos virais contendo a informação específica de 

alguma proteína do patógeno que ocasiona na proteção. Os ácidos nucleicos são 

importantes carreadores de informações nos organismos, podendo ser tanto 

DNA como RNA. 

 Vale ressaltar que os dois últimos grupos têm como exemplo algumas das vacinas contra 

COVID-19, confeccionadas no final de 2020 para começo de 2021. Essas duas usam 

tecnologias de ponta que foram desenvolvidas durante anos de estudo de outras doenças, 

principalmente da família Coronavírus, causadoras de doenças respiratórias como a SARS, 

vírus identificado em 2003, e a MERS, identificado em 2012. 

Todas as vacinas devem seguir etapas de experimentação e ensaios clínicos para serem 

distribuídas à população. A primeira etapa, chamada de pesquisa básica, é onde as propostas 

serão discutidas entre os pesquisadores, culminando na segunda etapa, chamada de testes pré-

clínicos. É nela onde são feitos experimentos in vitro ou in vivo, ou seja, em um ambiente 

controlado laboratorial para demonstrar segurança e o potencial de proteção imunológica. A 

terceira é chamada de estudos clínicos e a vacina passa a ser testada em humanos. Essa etapa, 

divulgada amplamente na mídia durante a Pandemia de COVID-19, e é dividida em quatro 

fases: 

● Fase I: poucos pacientes; testagem da segurança; 
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● Fase II: centena de pacientes; testagem para verificar a resposta do sistema 

imune ao antígeno; 

● Fase III: milhares de pacientes; testagem de eficácia; se a vacina aprovada, 

aguarda a autorização sanitária para comercialização; fase normalmente mais 

demorada; 

● Fase IV: distribuição para a população; testagem de eficiência; 

 É importante ressaltar a diferença entre eficácia e eficiência. Como vimos acima, a 

eficácia é medida na fase III dos ensaios clínicos. Nessa fase, são feitos experimentos duplos-

cegos, onde os voluntários da pesquisa não sabem se tomaram o imunizante ou o placebo. A 

partir dos dados analisados, é possível comparar a evolução da doença em casos leves, 

moderados, graves e óbitos, dividindo entre os grupos com e sem o imunizante. Há controle e 

monitoramento de pacientes. 

 Já a eficiência é medida a partir dos números de infecção e óbitos de uma população. 

Isso significa que os pesquisadores não controlam e monitoram de perto quem tomou a vacina, 

podendo haver intercorrências que afetem o número real de pessoas imunizadas. É a partir da 

eficiência que se consegue estimar a quantidade necessária de pessoas imunizadas para o 

controle da doença em questão. Por isso, esta é avaliada na fase IV, quando os testes já foram 

aprovados por agentes sanitários do país. 

De acordo com a Gavi, the Vaccine Alliance1 (em parceria com OMS), existem 194 

vacinas em testes pré-clínicos e 137 em ensaios clínicos. Dentre essas, 10 estão na fase IV, veja 

na Tabela 1. 

Tabela 1. Lista das vacinas contra COVID-19, fase IV de ensaios clínicos, seus respectivos 

laboratórios, países de origem e tecnologias. Também se são comercializadas ou não no Brasil, 

de acordo com o Ministério da Saúde2. 

Laboratório País de Origem Tecnologia 

utilizada 

Utilizada no Brasil? 

Medigen Taiwan Subunidade 

(proteína) 

Não 

 
1 GAVI, THE WORLD ALLIANCE. The COVID-19 vaccine race – weekly update. 

2022. Disponível em: https://www.gavi.org/vaccineswork/covid-19-vaccine-race. Acesso em: 14 mar. 2022. 
2 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Vacinas - Covid-19. [entre 2021 e 2022]. Disponível em: 

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/paf/coronavirus/vacinas. Acesso em: 14 mar. 2022. 
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Moderna Estados Unidos da 

América (EUA) 

Ácidos Nucleicos 

(RNA) 

Não 

Astrazeneca/Oxford Reino Unido Vetor viral Sim 

Pfizer/Biontech Alemanha Ácidos Nucleicos 

(RNA) 

Sim 

Sinovac China Vírus inativado Sim 

Casino Biologics inc China Vetor viral Não 

Beijing Institute of 

Biological Producs 

China Vírus inativado Não 

Janssen/Johnson & 

Johnson 

EUA Vetor viral Sim 

Moderna/NIAID EUA Ácidos Nucleicos 

(RNA) 

Não 

Wuhan Institute of 

Biological Products 

China Vírus inativado Não 

Fonte: elaborada pelas autoras com base em Gavi, the Vaccine Alliance e no Ministério da 

Saúde. 

3.3 A importância da vacinação 

Para finalizar esta seção, ressaltamos a importância de manter a vacinação em dia. Além 

da memória imunológica adquirida individualmente, a vacina exerce dois papéis importantes 

na vida em comunidade. O primeiro é o de proteção às pessoas que não puderam se vacinar, 

como crianças em muitas vacinas. O segundo se trata diretamente da manutenção da eficiência 

e eficácia de uma vacina. Ao se vacinar, a pessoa, mesmo em contato com o vírus, reduz a 

possibilidade de incubar novas variantes que não seriam abrangidas pela vacina, em primeiro 

momento (necessitando de mais estudos). Portanto, a vacinação passa a ser uma 

responsabilidade comunitária, que pode gerar uma “barreira imunológica” contra a doença. O 

exemplo mais bem sucedido do mundo foi a erradicação da varíola. 
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4. NEGACIONISMO E MOVIMENTOS ANTIVACINA NA HISTÓRIA 

 Na era da informação, os termos negacionismo e notícias falsas (ou fake news, em 

inglês) ficaram em evidência graças à repercussão nas eleições presidenciais dos Estados 

Unidos em 2016. E, agora na Pandemia de COVID-19, se fazem presentes novamente. Entender 

seus significados, suas origens e suas consequências é a base para entender a polarização sobre 

as vacinas que vemos no cenário internacional. 

4.1 O que é negacionismo e fake news 

O termo negacionismo foi popularizado em 1987 por Henry Rousso para designar 

grupos que negavam a existência do holocausto como foi. Hoje em dia, a terminologia é 

utilizada em um sentido amplo, sendo definido pela Academia Brasileira de Letras3 como 

“atitude tendenciosa que consiste na recusa a aceitar a existência, a validade ou a verdade de 

algo, como eventos históricos ou fatos científicos, apesar das evidências ou argumentos que o 

comprovam”.  

A expressão fake news, em português “notícias falsas”, vem do inglês “fake” 

(falsa/falso) e “news” (notícias). Apesar de notícias falaciosas não serem algo novo, o termo 

fake news evoca um fenômeno que está interligado com o funcionamento das redes sociais e 

como elas afetam o comportamento humano. São notícias que são fabricadas, não tem fontes 

confiáveis ou não conseguem ser verificadas e tem o cunho apelativo. Graças ao funcionamento 

do algoritmo de distribuição de postagens de rede sociais, como o Facebook, essas notícias 

atingem um grande número de pessoas com o propósito de manipulação. 

4.2 Movimentos antivacina pela história 

Embora a Pandemia do coronavírus tenha impulsionado vários movimentos antivacina 

pelo mundo, eles não são um fenômeno recente. Tais movimentos existem desde o século 18, 

com o surgimento de vacinas, os quais analisaremos de forma mais aprofundada a seguir. 

4.2.1 Varíola e o surgimento da Liga Anti-Vacinação 

Transmitida pelo ar e sintomas como febre alta e erupções na pele, a varíola foi, de 

acordo com o American Museum of Natural History4, uma das doenças mais mortais que já 

 
3 ACADEMIA DE LETRAS. negacionismo. [2020]. Disponpivel em: https://www.academia.org.br/nossa-

lingua/nova-palavra/negacionismo. Acesso em: 17 mar 2022. 
4 AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY. Smallpox. 2022. Disponível em: 

<https://www.amnh.org/explore/science-topics/disease-eradication/countdown-to-

zero/smallpox#:~:text=One%20of%20history's%20deadliest%20diseases,the%20first%20disease%20ever%20er

adicated.>. Acesso em: 17 mar. 2022. 
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enfrentamos, com a estimativa de 300 milhões de óbitos. O vírus Variola virus, da família 

Poxviridae, é hoje considerado extinto graças à vacinação em massa. 

Por volta de 1796, Edward Jenner percebeu que pessoas que pegavam a varíola bovina 

(Cowpox virus), da mesma família do vírus causador da varíola, não contraíram a doença 

mortal. Assim, utilizando conhecimentos da época, propôs a ideia de injetar um fluido da 

varíola bovina em pacientes sadios para adquirir a imunidade. 

Apesar dos experimentos funcionarem, a ideia sofreu críticas, aversões e protestos. 

Alegações de que a vacina não era cristã por sua origem bovina, pessoas que não acreditavam 

na medicina em geral da época, e pessoas que achavam que a vacinação violava o direito à 

liberdade foram exemplos dessas reações. O governo inglês, vendo a melhora dos casos, fez a 

Lei da Vacinação, em 1853, passando a vacinação ser obrigatória e com isso surgiu a primeira 

Liga Anti-Vacinação juntamente com jornais que apoiavam o movimento. 

4.2.2 Revolta da Vacina e a Liga Contra Vacina Obrigatória 

Em meados dos anos 1900, a cidade do Rio de Janeiro estava passando por mudanças 

significativas de urbanização. A população, que crescia demasiadamente, morava em lugares 

sem saneamento básico, com epidemias de febre amarela, peste bubônica e varíola. O presidente 

Rodrigues Alves chamou Oswaldo Cruz, sanitarista que havia estudado no Instituto Pasteur, na 

França, para ajudá-lo na modernização da cidade. 

Em 1904, o Senado aprovou a obrigatoriedade da vacinação contra varíola, esta 

desenvolvida por Edward Jenner, entre outras medidas sanitárias rígidas. Aflorou-se, então, os 

movimentos anti vacinas no Brasil, liderados por opositores políticos aos do presidente 

Rodrigues Alves. Com os mesmos discursos citados na seção anterior sobre o desentendimento 

do que realmente era a vacinação, notícias falsas, apelos à inconstitucionalidade da medida por 

ferir liberdades individuais e propriedades privadas, foi fundada no dia 5 de novembro 1904 a 

Liga Contra a Vacina Obrigatória. 

Na mesma época, os opositores também lideraram uma revolta militar para depor o 

governo, com a ajuda principalmente de estudantes da Escola Militar do Brasil, em Praia 

Vermelha. O governo mobilizou a Marinha para o combate e, após controlar a situação militar, 

no dia 16 de novembro, decretou o estado de sítio e revogou a vacinação obrigatória para 

desmanchar a revolução popular contra a vacina. 

4.2.3. A Tríplice viral e a falsa ligação com autismo 

Dentre vários outros eventos na história, um muito importante que até hoje possui 

consequências é a associação de vacinas com autismo. Vamos entender o contexto dos 

acontecimentos de algo que circula nas redes sociais como uma fake news. 
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Em 1998, um grupo de pesquisadores liderado por Andrew Wakefield publicou no 

periódico científico The Lancet um estudo que associava o autismo em crianças com a vacina 

tríplice viral que protege contra o sarampo, a caxumba e a rubéola. Mesmo com seu desenho 

experimental mal formulado, número amostral pequeno e as conclusões sendo apenas hipóteses 

(que pela ciência não tem confirmação alguma), o artigo impactou profundamente os níveis de 

vacinação. 

Brian Deer, jornalista investigativo, desmascarou o médico pesquisador quando estava 

preparando uma reportagem para o jornal The Sunday Times. A pesquisa feita por Andrew 

mostrou-se ser uma fraude e ter interesses financeiros envolvidos em descredibilizar a vacina 

em questão. Ainda passaram-se 12 anos desde a publicação do artigo para que Wakefield fosse 

considerado culpado e desmoralizado, impedido de exercer a profissão. Porém, a informação 

falsa já havia reverberado na sociedade, tendo a atriz Jenny McCarthy como apoiadora e ainda 

hoje sendo divulgada como verídica. 

4.3 A Pandemia e o negacionismo 

Desde o começo da Pandemia, o negacionismo científico se fez presente e gerou muitos 

debates. De acordo com o professor da USP de História do Brasil Independente5 Marcos 

Napolitano, “O negacionismo vai além de um boato ou fake news pontual. É um sistema de 

crenças que, sistematicamente, nega o conhecimento objetivo, a crítica pertinente, as evidências 

empíricas, o argumento lógico, as premissas de um debate público racional, e tem uma rede 

organizada de desinformação”.  

Nesses dois últimos anos, além do vírus, a comunidade científica precisou lidar com 

ataques e desinformação divulgados pela internet, nas redes sociais e por meio de fake news 

vindos de grupos diversos. As alegações iam desde de negar a existência do SARS-CoV-2, a 

um alarde midiático, negação da gravidade da doença, promoção de uso de medicamentos sem 

comprovação científica, que o vírus foi criado em laboratório pela China, boicote à vacina e às 

medidas de isolamento, e muitas outras. 

Vários especialistas debatem acerca do motivo do negacionismo ter tomado grandes 

proporções atualmente. Além do papel das redes sociais, acredita-se que a desigualdade social 

é um fator importante. O acesso pleno à informação, à educação e ao conhecimento são 

determinantes para se ter um olhar crítico às notícias e ideologias duvidosas. Outro fator dá-se 

pelo pertencimento a grupos e comunidades. Se há um líder religioso, político ou social que 

 
5 https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2021/04/14/negacionismo-na-pandemia-virulencia-da-ignorancia 
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apoia inverdades, é provável que por questões de pertencimento e acolhimento às pessoas da 

mesma comunidade estejam sujeitas a mesma influência e manipulações. 

Portanto, em momentos de crise, é comum ver a ascendência de teorias conspiratórias e 

o crescimento de apelos identitários. 

5. COMO A PANDEMIA E AS VACINAS AFETARAM A GEOPOLÍTICA E AS 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

A Pandemia de COVID-19 nos trouxe uma perspectiva totalmente diferente sobre 

vacinas e, em uma escala generalista, sobre a ciência. De acordo com a Nature, periódico 

científico com alto fator de impacto, a rapidez de desenvolvimento se deu, além de estudos 

prévios já mencionados na seção 3, ao esforço mundial de múltiplas testagens em paralelo, 

apoio financeiro à ciência e manufatura em massa. Assim, podemos enxergar que o sucesso da 

rapidez de criação e distribuição das vacinas contra COVID-19 está fortemente ligado à 

políticas socioeconômicas mundiais e que estas serão moldadas por recursos e lideranças. 

5.1 Busca por recursos 

Recursos financeiros são de extrema importância para o andamento de pesquisas e 

distribuição de vacinas. Porém, há outros elementos essenciais que passaram a ter grande 

relevância no comércio e cenário internacional graças à pandemia. 

O mais básico é a seringa e a agulha. Sem elas, a imunização não é atingida tanto para 

COVID-19, quanto para inúmeras outras doenças. Segundo a ONU, se a produção permanecer 

a mesma, pode ocorrer uma falta de 1 bilhão de unidades. 

Um outro recurso importantíssimo são as IFAs, Insumos Farmacêuticos Ativos, 

fármacos que são princípios ativos para medicamentos e algumas vacinas. Os EUA já 

anunciaram em 2020 uma iniciativa que visa a criação de uma reserva de IFAs a fim de diminuir 

a dependência de importação. 

E por fim, mas não menos importante, é a busca por produção científica. Além dos 

típicos países que conhecemos como EUA e alguns países da Europa ocidental, a China tem 

surgido como uma superpotência nessa área, como podemos aferir pela Tabela 1. 10 dos artigos 

mais citados no começo de 2020 foram originados da China. 

5.2 Polarização da vacinação 

Com várias pessoas permanecendo em casa, a mídia televisiva e a internet foram a fonte 

de informações sobre o andamento da pandemia. Recursos econômicos e intelectuais são 

importantes, como vimos na seção anterior. Porém, a destinação desses recursos depende 

diretamente de políticas públicas de cada país. 
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A pandemia escancarou realidades que o mundo escondia e uma delas é a desigualdade 

econômica vivida entre as nações.  Até dezembro de 2021, 103 países não chegaram a ter 40% 

de sua população vacinada; estima-se que 80% de todos os imunizantes produzidos no mundo 

estão entre os países membros do G20. Essas desigualdades abrem portas para novas variantes 

não alcançadas pela vacina. 

Concomitante a esse cenário, temos o surgimento do negacionismo nas lideranças 

políticas. Países como Estados Unidos, Brasil, Bielorrússia, Turquemenistão e Nicarágua 

tiveram governos versados de notícias falsas ou irreais relacionadas a pandemia, alguns destes 

ainda atuantes. Além dessas, um exemplo foram as atitudes de Boris Johnson, primeiro ministro 

do Reino Unido, que hesitou inicialmente quanto a gravidade da COVID-19 e seus atos de 

desrespeitos às normas de distanciamento social repercutem até hoje na estabilidade de seu 

governo e, assim, na economia inglesa que afeta muitas outras pelo globo. 

6.  GUIA DE PERGUNTAS  

Para guiar os estudos de vocês, vamos trabalhar com algumas perguntas para ajudar a fomentar 

os debates no nosso comitê: 

● Os governos dos países que vocês representam estimularam a pesquisa durante a 

pandemia do coronavírus? 

● O recebimento de vacinas foi facilitado pelo seu governo? 

● O governo do seu país criou um plano de imunização de acordo com as diretrizes da 

OMS? 

7. RECOMENDAÇÕES DE LEITURAS COMPLEMENTARES 

Para complementar os estudos de vocês, recomendamos a leitura de alguns sites e documentos 

fundamentais para participação no comitê: 

● Declaração Universal dos Direitos Humanos 

● Artigo:os últimos dias da varíola 

● Breve história dos movimentos antivacina 

● Constituição da OMS 

● Painel de dados sobre o Coronavírus da OMS 

● Perguntas e respostas sobre o Coronavírus 

● Perguntas e respostas sobre pesquisa e desenvolvimento de vacinas 

● Artigo: vacinação no Brasil 

Além desses sites, artigos, dados e documentos, nós recomendamos que ao pesquisar 

informações sobre seus países, busquem em sites de notícias confiáveis, em sites de 

https://unric.org/pt/declaracao-universal-dos-direitos-humanos/
https://agencia.fiocruz.br/sites/agencia.fiocruz.br/files/revistaManguinhosMateriaPdf/RM8pag44a45FioDaHistoria.pdf
http://cienciaviva.org.br/index.php/2020/04/05/breve-historia-do-movimento-anti-vacina/
http://bibliobase.sermais.pt:8008/BiblioNET/Upload/PDF2/0902_Constituic%CC%A7a%CC%83o%20da%20Organizac%CC%A7a%CC%83o%20Mundial%20da%20Sau%CC%81de.pdf
https://covid19.who.int/
https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines?adgroupsurvey=%7Badgroupsurvey%7D&gclid=CjwKCAiAn7L-BRBbEiwAl9UtkNzDsULaFNztN40g-Mo5Kf0yuYKD4YIeuhLPH9HFUz4UetICNmx6_hoCkDwQAvD_BwE
https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccine-research-and-development
https://visaemdebate.incqs.fiocruz.br/index.php/visaemdebate/article/download/1856/1367/12413
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universidades, informações no site da ONU e da OMS, e para artigos acadêmicos, existem as 

opções de buscar no https://www.scielo.org/ ou no https://scholar.google.com.br/.  
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