


A vida não está fácil para ninguém, principalmente pra gente que mora em 
comunidade. Tudo está tudo mais di�cil: dificuldade no acesso à saúde, ao 
emprego e muitas outras coisas importantes e que devem se fazer presentes 
no nosso dia-a-dia.
Você, com certeza, já deve ter ouvido que a saúde está em colapso. Mas você 
sabe o que significa isso? É que devido ao avabço da pandemia, com muita 
gente contaminada, os hospitais não suportam mais pessoas doentes, as 
equipes médicas e de enfermagem já estão muito exaustas, trabalhando 
além da conta para garan�r também a nossa sobrevivência.
É preciso refle�rmos sobre muitas coisas, nossa posição nisso tudo, a posição 
do governo e da sociedade de uma forma geral. Então vamos lá conversar?
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2. Posso tomar duas vacinas diferentes? 
Não é recomendável tomar um �po de vacina contra a Covid-19 na 1ª dose e outro �po na segunda dose. 
3. Após a segunda dose a pessoa já está imunizada? 
Não. Os estudos indicam que o tempo médio para a maturação do sistema imunológico é de um mês. 
4. Pessoas com câncer, diabetes ou alguma doença cardíaca podem ser imunizadas? 
Sim. Inclusive, pessoas com câncer, diabetes e com comorbidades estão incluídos nos grupos prioritários de vacina-
ção contra a Covid-19. 
5. CoronaVac é segura? 
Sim. A vacina produzida pelo Ins�tuto Butantan, em parceria com a farmacêu�ca chinesa Sinovac, é segura e produz 
resposta imune à Covid-19. A China é um dos maiores produtores de vacina do mundo e os processos passam pelos 
crivos do governo chinês e também dos países que recebem o imunizante, como o Brasil.  Ao todo, 12 países usam a 
CoronaVac, incluindo Chile e Turquia. 
6. Quem já foi vacinada ainda pode transmi�r o vírus? 
Até o momento não há estudos que mostrem a eficácia da vacina para prevenir a transmissão. 
7. Posso deixar de usar máscara depois de tomar a vacina? 
Não. Medidas como uso de máscara, distanciamento social e higienização das mãos devem con�nuar sendo adotadas 
para evitar a transmissão do vírus. 
8. Quem já teve a Covid-19 precisa tomar a vacina?
Sim. Estudos indicam que a defesa gerada pela vacina parece ter mais potência e ser de qualidade diferente à da 
infecção natural. Assim, é importante que mesmo pessoas que já �veram a Covid-19 tomem o imunizante.

1. Vacinas contra a Covid-19 causam alergia?
Todo produto químico pode provocar alergia, até mesmo 
cosmé�cos amplamente usados. Entretanto, não há registro 
até o momento de reações alérgicas relevantes relacionadas 
às vacinas contra o novo coronavírus. 

SOB PRESSÃO
 GILBERTO GIL e CHICO BUARQUE
h�ps://www.youtube.com/watch?-
v=M3l55HTBVPs

Falta de ar nos gemidos dos ais
A febre, seus fantasmas, seus terrores
Sem pressa, passo a passo, mais e mais
A besta avança pelos corredores
O médico caminha com cautela
Estuda as ar�manhas do inimigo
A enfermeira brava vence o medo
Pouco lhe importa a extensão do perigo
O mundo está azaranza, ao Deus dará
O povo não se entrega é cabra cega
É lá e cá sem lei, sem mais aviso
Só sei que é preciso acreditar
Fazemos todos parte desta história
Mesmo que os tontos blefem com a 
morte

Num jogo de verdades e men�ras
Um jogo duplo de azar e sorte
A ciência abre as suas asas
A esperança à frente como um guia
Com São João na reza, a pajelança
A intervenção de Xangô na magia
Neste canto aqui da poesia
Casa da fantasia e da razão
Abre-se a porta e entra um novo dia
Pela janela adentro um coração
A voz de um barco à bordo da alvorada
O sol da aurora secando o pulmão
Ano passado se eu morri na estrada
Vai que esse ano não morro mais não
É pra montar no lombo da toada
Desembarcar do trem da pandemia
É pra fazer da rima arredondada
O rompante final de uma alegria
Vamos em frente amigo, vamos embora
Vamos tomar aquela talagada
Vamos cantar que a vida e só agora
E se eu cantar amigo a vida é nada
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Iremos agora fazer algumas perguntas para você pesquisar e 
trazer as respostas:

1) Como está a situação do posto de saúde da sua comunidade?
2) Alguém da sua família teve covid-19? Como foi a experiência?
3) Pessoas que você conhece já se vacinaram? O que relataram?
4) Você acredita que possa ter mais pandemias no mundo?
5) Na sua opinião de quem é a culpa de todo este problema?

Até o momento em que estava sendo escrita esta car�lha, 
são 430 mil vidas perdidas devido a pandemia do 
coronavírus no Brasil. Essas pessoas podem ser um familiar 
seu, um amigo, alguém conhecido. Dentre elas estava um 
dos maiores atores do nosso país: Paulo Gustavo. Que nos 
fazia rir mesmo quando estávamos tristes.
Paulo, assim como tantas outras pessoas, poderia ter se 
livrado desse fim tráfico e o remédio para isso parece ser 
simples, mas não é; só era ter tomado a VACINA.
Nos Estados Unidos, por exemplo, a vacina já está sendo 
dada a crianças de 12 anos, no Brasil empancou nos 59 anos 
de idade. Por que isso está ocorrendo, vocês já pararam para 
pensar? Se a vacina é tão fundamental, qual o mo�vo de 
estar tão atrasada em nosso país?
Infelizmente muitas pessoas ainda irão morrer de 
coronavírus no Brasil e assim como a vida de Paulo, tudo 
issoo poderia ter sido evitado, mas ainda a situação está 
muito di�cil.
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Nosso maior desafio hoje 
é não flexibilizar os 
cuidados.  Por isso te 
desafiamos com esse 
caça palavras, vamos lá! 
sempre é bom lembrar os 
cuidados que devemos 
ter para evitar a 
contaminação do 
CORONAVÍRUS.

Enquanto jovens 
mul�plicadores de 
informações, nós temos um 
grande papel nessa 
sociedade que é ajudar as 
pessoas a se prevenirem do 
coronavírus, contribuindo 
para diminuição da 
expansão do vírus. Nós 
temos a força e o poder da 
informação, da ajuda, 
vamos então exercê-la. 6



DESAFIO MUSICAL...
Que tal escolher uma música do teu ar�sta preferido e criar uma 
*paródia sobre a pandemia? Manda a tua ideia!
*Paródia: consiste na recriação de um texto conservando a ideia 
central do texto de referência, mas atribuindo a ele efeitos mais 
sarcás�cos, humorís�cos e crí�cos.

FICA A DICA!
Já pensou em assis�r um documentário criado por jovens da periferia 
de São Paulo sobre a pandemia? Acessa copia esse link 
h�ps://www.youtube.com/watch?v=GwCOtCUUN1I no teu celular 
para iden�ficar em que ponto a realidade do vídeo se encontra com a 
tua!

Nosso Sistema de Saúde, SUS, está preparado para a Pandemia? 
É importante analisarmos todos os aspectos envolvidos. O Sistema 
Único de Saúde (SUS) brasileiro é um sistema complexo e que oferece 
um acesso universal a qualquer cidadão brasileiro. Isso significa, por 
exemplo, que no Brasil, o teste para a COVID-19 é gratuito.

O grande entrave de uma pandemia, e com o corona não é diferente, é a 
capacidade do Sistema em atender os pacientes contaminados. Essa é 
uma questão que envolve os Sistemas de Saúde mundiais. E, foi um 
grande problema para a Itália e tem sido também para o Brasil, pois a 
quan�dade de contaminados é muito superior à capacidade de leitos 
oferecido pelo país.  Até o dia 24 de maio, o Brasil registrou cerca de 
449.185 óbitos causados pelo Coronavírus desde a sua chegada ao país.

 Só em Pernambuco foram registrados, até o momento, cerca de 15.400 
mortes desde o primeiro, um número significa�vo ao longo desses 15 
meses de pandemia. 

Desse modo, é extremamente importante que tanto a população quanto 
o Estado tomem a�tudes que favoreçam o controle da propagação. A 
exemplo do coronavírus, a necessidade de quarentena, de isolamento 
social, com o intuito de manter a curva de crescimento da doença abaixo 
da capacidade de leitos disponíveis.
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