
5 Finalistas do IX Concurso de Redação - HA 2021
Observação: os nomes dos finalistas estão em ordem alfabética. A ordem classificatória será informada

na cerimônia de premiação.

Estudante: Letícia Colugnati Del Bianco

Professor:Maria Aparecida Balduino Távora

Unidade Escolar: Colégio Liceu Barretos

Cidade: Barretos - SP

Título da Redação: Vacina sim, para si e para o outro

A vacina é um assunto recorrente no mundo, principalmente no momento de

pandemia que estamos vivendo agora. Nessa discussão, há dois polos, os que são a

favor e os que são contra. Os movimentos antivacinas existem há muito tempo, um

exemplo, foi a revolta da vacina, no período da República Velha. O que não se pode

negar foi o salto que a ciência deu ao lançar a vacina em tempo recorde e se tornar a

esperança da cura dessa pandemia.

Mesmo constando a ausência de medidas governamentais para conscientizar a

população da sua importância, o que vai contra os ideais de John Locke da violação

do “Contrato Social”, já que o Estado não cumpre sua função de garantir que os

cidadãos desfrutem de seus direitos, como a saúde; além disso, é fundamental apontar

as Fake News como impulsoras da desconfiança das pessoas quanto da vacina. Ainda

assim, a ciência bravamente continuou suas pesquisas e mostrou sua experiência junto

as sérias instituições Butantã e Fio Cruz.

Felizmente, há evidências de que a comunidade científica e a grande maioria

da população são a favor das vacinas e se baseiam nas conquistas; várias doenças

causando morte hoje são evitadas com elas, um exemplo é o surto de sarampo em

1956, que teve diminuição significativa em 1992 com a campanha de vacinação.

Conclui-se, então, a importância de campanhas como “Quem é Sênior, vacina”

e concursos de redação como este, envolvendo o tema e os jovens. Vacinar é um ato

de amor e além de nos proteger, protegemos o próximo.
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Estudante:Manuela Pereira Pinotti

Professor: Zilda Martins de Oliveira

Unidade Escolar: E.E. Zulmira da Silva Salles

Cidade: São José do Rio Preto - SP

Diretoria de Ensino: São José do Rio Preto

Título da Redação: O individual que nos une

Há cerca de 225 anos, Edward Jenner criou a vacina contra a varíola,

erradicando a doença e trazendo mais profissionais que se dedicam as pesquisas,

criando doses que reduzem sintomas e possíveis sequelas, o que se mostra um ato de

amor ao evitar diversas mortes.

Esses imunológicos preventivos são produzidos a partir de microorganismos

causadores da doença, que são modificados para perder sua potência; e assim preparar

o sistema imunológico que se defenderia ao entrar em contato com o antígeno.

Esta é uma proteção que a ciência nos fornece, uma entre muitos métodos de

conter casos graves.

No momento, com a COVID-19 vê-se um cenário no qual a vacina ainda é

uma polêmica: muitos recusam se imunizar por crenças na desinformação, colocando

a si e aos outros em um risco que poderia ser evitando.

Portanto, a vacina é o resultado da ciência pelo amor a prevenção. Cada pessoa ao se

vacinar torna o ato individual desse amor.
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Estudante:Maria Eduarda Gomes

Professor: Patrícia Torres

Unidade Escolar: E.E. Prof. Dr. Camilo Marques Paula

Cidade: Indaiatuba -SP

Diretoria de Ensino: Capivari

Título da Redação: Vacinação: isso sim é empatia!

Cadu tem nove anos e tem a saúde comprometida. Ele é diabético.

Infelizmente a vacina que protege as crianças contra a COVID-19 ainda está em fase

de teste e mesmo que seja aprovada, ela vai demorar para chegar ao Brasil. Esse é só

um exemplo dos motivos pelos quais devemos tomar a vacina, já que a imunização é

um ato coletivo, ou seja, quanto mais pessoas estiverem imunizadas, menos lugares

para se multiplicar o vírus terá.

Ainda que os dados históricos comprovem a eficácia das campanhas de

vacinação - um exemplo foi a erradicação da varíola, devido à recém-descoberta da

COVID-19, existe um excesso de informações que levam à desconfiança por parte da

população. Uma pesquisa feita pelo Datafolha (dez/2020) aponta que cerca de 22%

dos brasileiros não querem ser imunizados. Isso é consequência do aumento das Fake

News. Segundo outra pesquisa (União Pró-vacina da Universidade de São Paulo -

ago/2020), houve um crescimento de 383% na quantidade de falsas informações sobre

tal imunizante.

Diante disso, há uma necessidade de medidas que combatam não apenas a

pandemia, mas também a desinformação e a falta de empatia. É importante

conscientizar as pessoas de que as vacinas já aprovadas passaram por inúmeros

ensaios clínicos e que sua eficácia foi e está sendo comprovada. Quem sabe com essa

conscientização a vida de muitos “Cadus” poderão ser salvas, pois a vacinação é

muito mais que um ato individual, é um verdadeiro ato de amor ao próximo! Isso sim

é empatia!
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Estudante:Maria Eduarda Paz de Souza

Professor: Rosimeire Adabo

Unidade Escolar: E.E. Senador João Galeão Carvalho

Cidade: Santo André - SP

Diretoria de Ensino: Santo André

Título da Redação: O impacto da vacinação na saúde

No ano de 1786, o médico Eward Jenner decidiu fazer um experimento em um

garoto de 8 anos, a partir da varíola de uma vaca, e com o resultado surgiu a primeira

vacina mundial. Atualmente, as vacinas têm um grande significado e importância para

a humanidade, pois com o uso delas permite a prevenção de algumas doenças. No

mundo inteiro, a vacina é essencial para dados e é considerada uma forma de carinho

e amor com um custo benefício muito baixo.

Tratar uma doença requer mais gastos do que preveni-la como diz a médica

Hermes Pandiai: “É um custo benefício imensurável, pois a prevenção contra as

doenças ainda é a melhor opção, uma vez que o tratamento, em muitas situações, é

penoso e caro, mais até do que a prevenção”. Por esse motivo é necessário manter as

vacinas atualizadas e o fácil acesso para todos.

Além do mais, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a

vacinação evita três milhões de mortes por ano. Esse dado nos mostra que o carinho e

a prevenção dos cientistas e pessoas da área da saúde que são o melhor de si em

pesquisas de novas vacinas permitem que possamos ter uma vida longa e saudável

quando imunizadas.

Assim sendo, podemos concluir que a vacina tem grande significado para a

humanidade na prevenção de doenças, por isso devemos ter a preocupação de ter as

vacinas em dia observando regularmente a carteirinha e não participando somente de

campanhas de vacinação.
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Estudante: Suiany Rodrigues Borin

Professor: Ana Maria Venditi Silva

Unidade Escolar: E.E. Profa. Maria Conceição Aparecida Basso

Cidade: Fernandópolis -SP

Diretoria de Ensino: Fernandópolis

Título da Redação: Imunização, proteção para a humanidade!

No decorrer dos anos, milhares de pessoas deixaram de se vacinar, motivadas

pela desconfiança na eficácia das vacinas, com isso os índices de vacinação

diminuíram, trazendo como consequências doenças já erradicadas.

Os cidadãos, muitas vezes, se mostram descrentes na eficácia das vacinas

porque são influenciados por argumentos errôneos ou fake news, que os levam à

desinformação, acarretando uma redução alarmante de pessoas com a carteira de

vacinação em dia, com isso as doenças como a febre amarela e o sarampo voltam a

ser perigo a humanidade.

Segundo a pediatra Elaine Matos, da Fundação Oswaldo Cruz, quando uma

pessoa é imunizada, protege, de forma indireta, as que não foram. É como se formasse

um escudo de proteção em torno das que, por motivo de doenças ou uso de

medicamentos, não podem se vacinar. Por isso, é de grande importância que todos

confiem na ciência e se imunizem, pois as vacinas são a única proteção para que

muitas vidas sejam salvas.

Em suma, é necessário mais investimentos em campanhas de conscientização

sobre a importância da vacina, sua eficácia e como ela pode salvar milhares de vida.


