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SÁBIOS ANTIVACINAIS
Drauzio Varella
ARTIGO (*)

O povo diz que Deus limitou a inteligência para que os homens não invadissem Seus domínios.
Pena não ter feito o mesmo com a burrice humana.
No Brasil e em outros países, têm ganhado força os movimentos de oposição às vacinas. É um
contingente formado, sobretudo, por pessoas que tiveram acesso a escolas de qualidade e às
melhores fontes de informação, mas acreditam piamente em especulações estapafúrdias sobre os
possíveis malefícios da vacinação.
Os argumentos para justificar suas crenças contradizem as evidências científicas mais
elementares. Afirmam que as vacinas debilitam o organismo, impedem o desenvolvimento do
sistema imunológico, causam alergias, autismo, retardo mental e outros males.
Defendem essas crendices com ar de superioridade intelectual, como se estivessem diante de um
interlocutor estúpido, incapaz de entender a lógica cristalina de suas ideias concebidas nos blogs
e sites mais bizarros que infestam a internet. Não lhes falta segurança; vivem embrenhados
numa floresta de certezas.
Esquecem que, se chegaram à vida adulta sem as sequelas motoras da poliomielite, as cicatrizes
da varíola ou a infertilidade da caxumba, é porque as gerações que os antecederam não foram
insensatas como eles. Com a prepotência que a ignorância traz, negam ao filho os cuidados
preventivos que receberam de seus pais.
Veja também: Produção de vacinas
Discutir com um desses sábios é tarefa mais inglória do que convencer um judeu a rezar virado
para Meca ou uma evangélica a receber a Pomba Gira.
Quando o pediatra lhes recomenda vacinar as crianças, apelam para a teoria da conspiração: os
médicos estariam mancomunados com a indústria farmacêutica, o governo e o capital
internacional para explorar a boa fé de famílias indefesas.
Essas sumidades têm todo o direito de discordar dos médicos e dos avanços científicos, mas
deveriam ser coerentes. Por que não aconselham os filhos a fumar? As filhas a fazer sexo sem
proteção? Por que não amamentam os recém-nascidos com mamadeiras e leite em pó em vez de
oferecer-lhes o seio materno, por pelo menos seis meses, como recomenda o mesmo Ministério
da Saúde que vacina as crianças?
Nem todos os que deixam de completar o esquema vacinal dos filhos, fazem-no por ideologias
de porta de botequim. Paradoxalmente, boa parte dessas crianças não é levada à Unidade de
Saúde em virtude do sucesso dos programas de vacinação que tornaram raras essas doenças.
Pais que não ouvem falar delas na vizinhança, tendem a menosprezar o risco que os filhos
correm.
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Esse descaso alimentado pelos grupos de ativistas que se comunicam pela internet, é
responsável por mais de 7 mil casos de sarampo ocorridos em países europeus, nos quais a
doença estava para desparecer.
Nasci num mundo sem vacinas. Tive sarampo, caxumba, catapora, rubéola e coqueluche, na
época conhecidas como “doenças da infância”, espécie de tributo universal a ser pago por todos.
Na escola e nas ruas, ouvíamos o som metálico das órteses mecânicas dos que sobreviviam à
paralisia infantil. O menor sinal de febre e fraqueza nas pernas enlouquecia os pais.
DESCOBERTA DA VACINA DA POLIOMIELITE

Minha geração de médicos assistiu ao fim da paralisia infantil em nosso
país. Em breve veremos o vírus responsável por ela desaparecer da face
da Terra.
Quando fiz internato do Hospital das Clínicas, na década de 1960, faltavam vagas na enfermaria
de tétano. No Hospital Emílio Ribas, havia uma enfermaria para isolar os portadores de varíola,
hoje erradicada do mundo.
Na maturidade, entrei em coma e quase morri de febre amarela, pelo descuido absurdo de não
renovar a vacina.
Avançamos muito em uma geração. Hoje, o Brasil é reconhecido como o país que organizou o
maior programa de vacinações gratuitas, do mundo. Pessoas que se negam a imunizar os filhos
não têm a desculpa da falta de recursos.
Os que alegam razões ideológicas assentadas em argumentos pseudocientíficos para não vacinálos e os médicos que prescrevem vitaminas, extratos de plantas ou vacinas homeopáticas em
lugar das que fazem parte do calendário do Ministério da Saúde, devem responder
criminalmente por expor crianças ao risco de morte e a sociedade à disseminação de doenças
quase extintas.
(*)Publicado em 31/05/2017 no site https://drauziovarella.com.br/ e republicado na Folha de
São Paulo e em Zero Hora(Caderno Vida de 11-12/11/17).
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SERVIÇOS/DESSERVIÇOS NA WEB
Prezados,
como indicado em “Frases e Adágios” na página http://mw.eco.br/zig/PENSE.pdf e copiado
logo abaixo (sobre o “Dr” Google), a internet é campo livre para postagem de verdades,
mentiras, maldades, crendices, fantasias, etc. etc. face (1) ao caráter correto, competente,.. ou
não do responsável (se existir) pela informação (webmaster) e a (2) capacidade de entendimento
do usuário que pode ser desde bem esclarecido até ignorante que acredita em qualquer coisa que
tenha “cara de verdade”, principalmente se esta “verdade” conjuminar com suas crendices,
mesmo que a “informação” seja o maior dos absurdos, como se vê no artigo do Dr Drauzio.
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“Dr Google é um rábula algorítmico muito competente para nos trazer informações sobre qualquer assunto
que nos interessa desde que se lhe dê as palavras-chave corretas. Só tem um problema que parece que
pouca gente sabe: ele não tem – ainda – capacidade de separar informações corretas das falsas de sites
fajutos, maliciosos, de gente ignorante e/ou de mau caráter.. e que, normalmente, são a maioria das que
vem nestas buscas pela WEB pois “as verdades” que vêm sendo repassadas pelas “redes sociais” são,
muitas vezes, de risíveis a extremamente perigosas e destrutivas.”

Assim, tendo em vista a gravidade da questão VACINAÇÃO, nunca é demais reiterar o alerta
do Dr Drausio Varella sobre a existência de SÁBIOS ANTIVACINAIS que serão
responsáveis, certamente, por muitos óbitos decorrentes da falta de vacinação no programa de
Saúde Brasileiro.
Nesta linha de problema cibernético, como o apontado pelo Dr Varella, mas pode ser
qualquer outro, é evidente que falta na, hoje indispensável, WEB um sistema de
CERTIFICAÇÃO de sites e/ou de portais. A liberdade de expressão na internet, premissa
democrática, vem sendo cada vez mais mal usada por pessoas desinformadas, maldosas,
defensoras de crenças anticientíficas, maliciosas, mormente às associadas à deep web, que
continuarão postando suas “verdades” e/ou interesses espúrios sempre tendo gente para
acreditar e, pior, REPLICÁ-LAS instantaneamente. (Quantas vezes o câncer já teve cura?
Remédios caseiros para sustar o Alzheimer? ..). E ainda pior de tudo isto é que, com tantos
telefones espertos (1/cada brasileiro?), a divulgação de idiotices e crendices, além de maldades
(pedofilia p.ex.) são e serão espalhadas com altíssima velocidade, podendo afetar sistemas
inteiros de segurança, de saúde como vimos, de educação nem se fala, .. e até provocar CAOS e
anarquismo neste caro País.
Para minimizar este problema, sugere-se que ao realizar recuperações de páginas na WEB,
sejam consultados somente os sites confiáveis de instituições oficiais, de universidades, de
institutos de pesquisa, etc. Além disso, ser humilde e pedir dicas sobre bons sítios a quem
entende do assunto pesquisado nunca é demais.
As diversas sociedades técnico-científicas poderiam coordenar, cada uma em sua área de
competência, um sistema de avaliações de sítios da internet (aplicativo?), principalmente de
assuntos “momentosos” que estão “bombando”, por parte de especialistas selecionados,
atribuindo notas (péssimo, regular, bom, muito bom) que certifiquem no geral cada site que lhe é
relacionado junto com necessárias observações complementares sobre dificuldades de acesso,
limitações etc. Publicadas na WEB estas avaliações, certamente o “Dr” Google irá “puxar”,
junto com as meta-informações (endereços dos sítios) sobre o assunto visado, as devidas
avaliações sobre esses mesmos sítios. Outra postura importante é, recebida a informação errada,
“dica fajuta”, etc. imediatamente contestar de forma bem balizada e educada com cópia para
todos os correspondentes do e-mail, grupo do zapzap, “amigos” do Face, etc.
Feito este alerta e agora puxando a brasa para nossa sardinha geológica, caros colegas coautores do
Glossário Geológico Ilustrado e demais colegas geocientistas, vamos contribuir para melhorar a WEB
em suas especialidades (aí Hardy et allii) “denunciando” erros, omissões de verbetes, de ilustrações,.. e
participando e divulgando e trazendo sugestões e críticas.
Ver no site http://sigep.cprm.gov.br/glossario/index.html a página
Feedback e participação: http://sigep.cprm.gov.br/glossario/feedback.htm
Manfredo Winge - http://mw.eco.br/zig/hp.htm[confraria democrática do bom senso]
Webmaster: 1o SITE do IG/UnB
Glossário Geológico Ilustrado
SIGEP Sítios Geológicos e Paleobiológicos do Brasil
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Voltar para o SITE – Voltar para Saúde Pública
ENVIE SEUS COMENTÁRIOS
Caro internauta. A sua participação com comentários, sugestões, críticas,.. é sempre bem vinda e poderá ser postada, caso o texto, coerente com o assunto
abordado, tenha redação adequada a um forum de debates pautado no bom senso - clique na caixa de correio e envie, indicando o assunto como título do
texto e torne-se um confrade da CONFRARIA DEMOCRÁTICA DO BOM SENSO - CLIQUE Para informar ou cancelar seu endereço de e-mail

Para localizar qualquer assunto ou nome pressione ‘Ctrl’ e ‘F’ simultaneamente
e digite parte da palavra procurada no quadro que se abre
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