
Nas últimas décadas tem havido uma pressão crescente para a 

responsabilidade individual.  
Considere, por exemplo, as mudanças feitas nos programas de apoio social, a privatização da saúde ou a 

venda de testes genéticos que prometem gerenciar o risco pessoal. Uma variedade de produtos do dia a 

dia - aplicativos, revistas, sites, relógios - prometem verificar sua saúde. A ideia é que, se você trabalhar 

duro, pode evitar ficar doente. Infelizmente, isto não é verdade.  

Embora a dieta e certos estilos de vida possam ajudar, muitas doenças resultam de fatores 

ambientais, genética ou má sorte.  

No entanto, a crença de que a responsabilidade individual promove a saúde permeia a maioria das 

mensagens daqueles que se opõem às vacinas - e que muitas vezes se veem vendendo os chamados 

'produtos de bem-estar'. 

Os fatores culturais que promovem visões individualistas de saúde são poderosos e onipresentes. Não 

se trata apenas de vacinas - elas podem ser encontradas em muitos aspectos de nossas sociedades. 

Iniciativas como o 'passe verde' revelam as formas como estamos interligados. 

 Mas essas conexões também devem ser visíveis em formas menos coercitivas e mais 

solidárias.  
Essas mesmas mensagens de responsabilidade coletiva devem ser promovidas para garantir que os 

locais de trabalho sejam seguros, que a água potável seja limpa, que os edifícios tenham excelente 

ventilação e que estejam livres de substâncias tóxicas. Precisamos ouvir essa responsabilidade coletiva 

de forma a promover a inclusão, não apenas a exclusão.  

Não estou dizendo que as vacinas não são boas para as 

comunidades. Em vez disso, estou argumentando que as 

estratégias de promoção da saúde comunitária devem 

promover a saúde além da pandemia e muito além das 

vacinas.O conhecimento especializado ora foi ladeado e ora 

contraposto pelo conhecimento informal da cidadania. 

1. Agora parece que as pessoas perderam a fé nos dados 

oficiais e começaram a realizar pesquisas em primeira 

mão para identificar as causas e soluções mais eficazes para a doença.  

2. Alguns deles também são os mais vulneráveis aos efeitos do vírus e suas consequências sociais. 

3. Que tipo de habilidades eles reivindicam e o que podemos aprender com eles?  

4. As pessoas são muitas vezes encorajadas a "fazer suas próprias pesquisas": Tenho ouvido essa 

afirmação com frequência na indústria de vacinas.  

Quando escrevi Calling the Shots, percebi de várias maneiras que o conceito de pesquisa foi achatado. A 

pesquisa, por definição, destaca a importância de coletar informações de forma sistemática para criar 

conhecimento generalizado.  

Agora, muitas vezes nos referimos a como estamos procurando grandes compras, por exemplo, carros 

ou eletrodomésticos, ou ao fato de estarmos procurando um novo restaurante. Nessa interpretação 



consumista do termo, "pesquisa" é a expressão atualmente usada para um processo de coleta de 

informações com a intenção de fazer escolhas de consumo por nós mesmos, mas não como forma de 

criar conhecimento. 

Com isso, não quero dizer que os indivíduos não devam avaliar informações de diferentes fontes para 

tomar uma decisão que pareça pessoalmente apropriada.  

Em vez disso, é importante reconhecer que a pesquisa é de fato algo diferente que cria a possibilidade 

de conhecer algo além de qualquer indivíduo. É uma das razões pelas quais é difícil conciliar a 

experiência pessoal com os dados relativos a toda a população. Ambos são importantes, mas fornecem 

ferramentas diferentes. 

Acredito firmemente que os movimentos relacionados à saúde muitas vezes transformaram os cuidados 

de saúde para melhor. Há muitos exemplos de grupos que se opuseram a posições de especialistas que 

levaram a uma melhor prática médica e melhores cuidados. 

 Podemos ver isso com o movimento de saúde da mulher, o ativismo em torno da AIDS e nas vozes de 

organizações de advocacia que destacaram as experiências pessoais que muitas vezes são 

negligenciadas pelos envolvidos na prestação de cuidados de saúde. Há muitas maneiras de conhecer e 

muitas formas de conhecer.  

Minha pesquisa destaca a importância da empatia e do diálogo.As pessoas que questionam as vacinas 

são frequentemente ridicularizadas por acreditar ou acreditar em teorias da conspiração. Como essas 

teorias se relacionam com a reivindicação de competências pessoais?  

Poderia a numerologia derivada de estatísticas e programas de televisão desempenhar um papel na 

criação de uma cultura de conspirações?  

Alguns fatos compartilhados são necessários para estabelecer 

um diálogo. Uma pessoa pode chegar ao ponto de optar por 

recusar a vacina sem acreditar em uma conspiração. Por outro 

lado, durante a Covid-19, notei um grande aumento de 

crenças que questionam a existência da pandemia, que 

afirmam que as vacinas fazem parte de planos para reduzir a 

população, ou que apoiam outros tipos de conspirações.  

de fato falso e também implausível. Isso torna o diálogo um 

desafio. No entanto, não temos exemplos de pessoas que mudaram de ideia depois de serem 

ridicularizadas ou ridicularizadas. Portanto, esta não é uma abordagem particularmente produtiva para 

fazer progressos. Os indivíduos devem sempre ter a oportunidade de fazer perguntas.  

• Eles também devem estar abertos a respostas que questionem seus pontos de vista. E para fazer 

isso, deve haver confiança. 

• No debate público, a profilaxia pessoal e a responsabilidade social se fundem, pois a maioria 

(mas não todas) as vacinas protegem as comunidades por meio da imunidade de grupo.  

Por outro lado, a Covid-19 questiona esta correlação direta, devido à sua elevada contagiosidade, ao 

facto de poder ser transmitida por pessoas vacinadas, à possibilidade de reinfeção e ao facto de as 

medidas introduzidas para apoiar a vida económica poderem dar um falsa sensação de segurança.  



No entanto, a mídia insiste em reproduzir uma narrativa de “guerra”, diante das evidências de que o 

vírus se espalha quase livremente. Isso poderia sair pela culatra contra a autoridade da ciência e a 

necessidade percebida de outras medidas de saúde (como distanciamento social)? Qual é o papel 

midiático das pessoas que rejeitam as vacinas de acordo com essa retórica? 

As vacinas têm historicamente desempenhado um papel importante em salvar vidas e proteger 

comunidades.  

As vacinas contra o Sars-CoV-2 não são exceção. Ainda assim, as vacinas não são todas iguais. Alguns 

impedem a transmissão. Alguns fornecem proteção vitalícia. Outros previnem formas graves da doença. 

Alguns são principalmente para benefício pessoal, e outros são principalmente para benefício coletivo.  

Desde a era da poliomielite, existe a disposição de considerar as vacinas da mesma maneira e ignorar as 

diferenças em sua contribuição e funcionamento. À medida que o público se tornou mais educado, essa 

abordagem mostrou suas limitações. 

 Provavelmente, as pessoas nunca estiveram mais cientes do processo de revisão científica, do processo 

de revisão regulatória das vacinas e de sua eficácia do que atualmente. Isso exige uma comunicação 

mais clara e direta que o público nem sempre recebeu durante a Covid-19. E isso provavelmente minou 

sua confiança. 


