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CAMPANHA COM CASOS EM VACINADOS, FAKE NEWS PASSARAM A CIRCULAR CONTRA A VACINAÇÃO, MAS SÃO REBATIDAS POR MEIO DA CIÊNCIA

Casos em vacinados não
indicam falha na vacina
Infectologista reforça que imunizantes
não impedem casos, mas barram
agravamento da doença
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da redação
@jornalovale

O caso do governador João
Doria (PSDB), infectado após
já ter sido vacinado e depois
de já ter sido diagnosticado
com a Covid-19 em 2020, gerou a propagação de uma série de fake news que apontam
para uma possível falha da vacina CoronaVac.
A informação, contudo, é
rebatida por especialistas.
Segundo o médico infectologista Lucas Darrigo, de São
José dos Campos, todas as
vacinas funcionam principal-

Adenir Britto/PMSJC

Vacinação. Campanha ajuda a evitar casos graves do coronavírus

VACINA
ALERTA
caso serve de alerta
EE“Meu
para todos os vacinados
seguirem respeitando os
protocolos”.
João Doria
Governador de São Paulo

‘Como milhões de pessoas, fui protegido
graças à vacina’, diz Doria em mensagem
PROTEÇÃO. Logo após ser
diagnosticado com a doença
nesta semana, o governador
destacou nas redes sociais que
o fato de ter tomado a vacina
estava lhe protegendo de um
agravamento da doença.

“Tenho convicção que estou
sendo protegido contra o agravamento da doença pela vacina
do Butantan, a qual já tomei as
duas doses. Eu, como milhões
de pessoas, fui protegido graças
à vacina”, publicou.

.

mente para evitar casos graves
da doença, que requerem maior
atenção, mas podem não evitar
a infecção.
“Pegar uma notícia dessa e
atribuir esse resultado a uma
falha da vacina é algo realmente dessa turma de fake news
que gosta de confundir a cabeça das pessoas”, afirmou.
Segundo ele, o caso do governador é esclarecedor para
que se compreenda a importância da manutenção de todos
os cuidados até a imunização
completa da população.
“Temos três pilares que vão tirar a gente dessa situação pandêmica, que é o distanciamento
social, uso correto de máscara
e vacinação. Desses três pilares, o último que ficou disponível para a gente foi a vacinação, que começou titubeante e
agora começou a abranger uma
parte maior da população”, explicou o especialista.
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ANOS
é a idade de Doria, que
integra grupo de risco da
doença, mas não manifestou
sintomas de agravamento
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Gravação. O editor-chefe de OVALE, Guilhermo Codazzi, no intervalo de uma filmagem na redação
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