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#abrasconaimprensa

No lançamento da vacina 100% nacional, Abrasco destaca conquista

brasileira apesar da campanha contrária do governo federal

Lançada na tarde tarde desta terça-feira, 22 de fevereiro, a vacina anti-Covid produzida integralmente

no parque tecnológico e cientí�co brasileiro é uma conquista que merece ser celebrada e ter seus

principais responsáveis devidamente parabenizados. Para a Abrasco - Associação Brasileira de Saúde

Coletiva - esse feito demonstra os papéis estratégicos de um sistema público e universal, como o

Sistema Único de Saúde, e de instituições de Estado como a Fiocruz.

Em nota pública a Associação destaca que no cenário de escassez e competição, provocado pelo

desequilíbrio entre a demanda global por vacinas e a capacidade de produção pelos fabricantes,

foram observadas práticas protecionistas por parte dos países que já dominavam a tecnologia. "A

Abrasco espera que a produção da vacina 100% nacional permita ao Brasil acelerar a proteção da sua

população e, ao mesmo tempo, colaborar para a superação das iniquidades internacionais da

imunização, ao ampliar a oferta de mais vacinas anti-Covid".

Rosana Onocko, presidente da Abrasco e professora da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp,

reforça o destaque da ciência brasileira.

"A produção da vacina anti-Covid 100% nacional mostra a capacidade da Fundação Oswaldo Cruz em

acumular e desenvolver tecnologia para a saúde do Brasil. A Fiocruz mais uma vez mais vez nos
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enche de orgulho e a presidente Nísia Trindade merece todas as palmas pela tenacidade e força de

gestão ao atravessar esse período tão desa�ador", celebra Rosana.
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