
III MANIFESTO EM DEFESA DAS VIDAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO: 

PELO ADIAMENTO DO RETORNO PRESENCIAL ÀS AULAS 

 

Vitória, 23 de janeiro de 2022 

O Vicariato para Ação Social da Arquidiocese de Vitória/ES, por meio da Comissão de 

Promoção da Dignidade Humana (CPDH), manifesta-se em defesa da vida e da dignidade 

humana de todas as pessoas, em especial daqueles que sofrem com o desemprego, a fome, 

a miséria e a dificuldade de acesso a direitos básicos como saúde, educação e renda. 

Assim, após quase dois anos de decretação pela Organização Mundial de Saúde da 

Pandemia da COVID 19, com a persistência da alta taxa de incidência da enfermidade 

em nosso meio com muitas internações e, infelizmente, muitos óbitos em nosso Estado, 

conclamamos os Governos do Estado e dos Municípios a adiarem o início do retorno 

presencial das aulas, como medida de contenção da doença, em decorrência da nova 

variante do vírus SARS-Cov 2, denominada Ômicron.   

Em que pese o avanço da vacinação e a alta proporção de cobertura vacinal em populações 

idosas, pessoas vulneráveis e adultos, uma significativa parcela da nossa população não 

tem cobertura vacinal completa ou sequer recebeu a primeira dose da vacina contra a 

Covid-19. Também temos observado, nas últimas semanas, o retorno de números 

alarmantes de novos casos da doença e já observamos um aumento significativo de 

internações e das taxas de ocupações de leitos de UTI, o que pode levar a um esgotamento 

da capacidade de atendimento do sistema público de saúde. Isso se deve à nova variante 

Ômicron que escapa parcialmente do esquema vacinal empregado no nosso meio e pode 

afetar de forma grave principalmente os indivíduos vulneráveis e aqueles que ainda não 

possuem esquema vacinal completo. 

Os jovens e as crianças são a parcela mais significativa da população que apresenta baixa 

cobertura vacinal. As crianças, principalmente, apresentam um déficit ainda maior em 

virtude de ter sido o último grupo inserido no Programa Nacional de Imunização. A 

maioria das crianças na faixa de idade abaixo de 12 anos não recebeu sequer a primeira 

dose da vacina, e mesmo entre os jovens a parcela completamente imunizada é muito 

distante do ideal para reduzir de forma significativa a persistência da circulação do vírus 

na nossa comunidade.  

Diante dessa realidade, o retorno às aulas presenciais de crianças e jovens tem sido 

preocupação de pesquisadores e também nossa. A baixa taxa de vacinação associada ao 

retorno das aulas em um público que normalmente tem perfil de aglomeração e não 

conseguem cumprir de maneira adequada a etiqueta respiratória, por características 

próprias da idade, pode fazer com que sejam veículo de aumento de transmissibilidade e 

de aumento de tempo de permanência do vírus em nossa população, contribuindo para o 

surgimento de novas variantes. Além disso, a preocupação com vítimas fatais na 

população infantil tem crescido entre os especialistas e cientistas e já é uma realidade no 

Brasil.  



Uma pesquisa realizada por um grupo de universidades, entre elas a Universidade Federal 

de São Joao Del-Rei (UFSJ) e a Universidade de Brasília (UnB), concluiu que há “uma 

clara tendência em um aumento significativo nos casos [de Covid] em crianças e jovens, 

causado pelo retorno às aulas presenciais” (Jornal Estado de Minas, 20/01/2022). 

Diante desta situação, a CPDH propõe o adiamento do retorno presencial das aulas por 

pelo menos 4 semanas ou até quando atingirmos 70% da população infantojuvenil com a 

primeira dose. 

Precisamos, neste momento, estar atentos aos riscos e assumir o compromisso da 

preservação das vidas em nosso estado.     


