
m é d i c o  c l í n i c o ) .  “ O  m é d i c o 

generalista consegue resolver 90% 

dos problemas relacionados à saúde. 

Geralmente ele avalia a necessidade 

de algum especialista, no caso o 

infectologista, nos casos mais graves 

ou de di�cil resolução”.
 Quando a pessoa fica idosa, 

Caheté revela que a imunidade vai 

reduzindo no decorrer dos 

anos, principalmente no 

processo da senilidade 

(envelhecimento). “Há 

u m a  r e d u ç ã o  d o s 

an�corpos (células de 

defesa) tanto quan�ta�va 

quanto qualita�vamente. Por 

isso há vacinas específicas 

para essa faixa etária, além de 

outras que necessitam de reforços periódicos também”. Conheça  

quais as vacinas importantes da infância à velhice que as pessoas 

devem tomar neste link . aqui
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 Em tempos de pandemia, além dos cuidados com o uso 

de máscaras e de álcool nas mãos, é necessário pensar na saúde 

de forma global para prevenir a covid-19 ou outras doenças. 

Afinal, o hospital é o úl�mo lugar que alguém deseja ir. Para tal, 

como fortalecer a imunidade? Para responder a essa pergunta, 

entrevistamos o médico Lucas Caheté, infectologista e 

hepatologista, que atua na área de doenças infecto parasitárias, 

infecções sexualmente transmissíveis, hepa�tes virais e outras 

comorbidades hepá�cas.
 Caheté diz que para fortalecer a imunidade a pessoa tem 

que “se alimentar bem, ter boa ingesta hídrica, melhorar 

qualidade do sono e pra�car exercícios �sicos, se possível em 

casa ou ao ar livre, sempre com uso da máscara”.
 Ao ser ques�onado sobre como saber se a pessoa está 

com imunidade baixa, ele é enfá�co: “Nosso organismo pode 

sinalizar de diversas formas que nossa imunidade pode estar de 

alguma forma comprome�da, apresentando-se com infecções 

recorrentes, como doenças de pele e respiratórias, por 

exemplo”.
 Ele explica que, caso a pessoa ache que está com 

imunidade baixa, deve inicialmente procurar o atendimento com 

um médico generalista (médico de família e comunidade, 

 Há movimentos negacionistas sobre vacinas no mundo, 

inclusive bombardeados com fake news. Para Dr. Caheté, 

felizmente esses movimentos são minoritários. “A inovação 

tecno-cien�fica assusta boa parte da população, podendo gerar 

certa insegurança. No caso específico da vacina, foram realizados 

diversos testes em laboratório e testes em cobaias, avaliando 

efeitos colaterais e efe�vidade”. 
 Ele argumenta que há um controle muito rigoroso para 

liberação das vacinas. “As vacinas da covid-19 variam pouco 

entre elas quanto a efe�vidade e durabilidade, porém todas 

�veram grande redução nos casos graves de internamentos e 

óbitos, que é o nosso principal obje�vo nesse período de 

pandemia”. 
 Ele enfa�zou que as vacinas da covid-19 têm poucos 

efeitos colaterais, sendo efeitos mais no local da aplicação (dor, 

vermelhidão e calor) ou eventos leves nas primeiras 24h (febre 

baixa, dor no corpo e indisposição leves).

Médico explica como cuidar da imunidade em tempos de pandemia

Dr. Lucas Caheté é infectologista 
e hepatologista.

Vacinar ou não vacinar? Eis a questão 

 E quem já teve covid-19 precisa se vacinar? “As pessoas 

que desenvolveram covid-19, laboratorialmente comprovado ou 

não, podem e devem se vacinar. A imunidade por doença não é 

tão duradoura quanta a imunidade vacinal. Em geral, preconiza-

se um intervalo de 30 dias para se vacinar”.

https://drive.google.com/file/d/1GNDFQaQN3qyBADzc7BrlSJCBPrmX5hcc/view?usp=sharing


 A desigualdade 
é  m a i o r  e n t r e  a s 
p e s s o a s  n o s 
grupos ocupa-
c i o n a i s  c o m 
maiores rendi-
m e n t o s .  N o s 
g r u p o s  d e 
d i r e t o r e s  e 
g e r e n t e s  e 
profissionais das 
C i ê n c i a s  e 
i nte l e c t u a i s ,  a s 
mulheres receberam, 
respec�vamente, 61,9% e 63,6% do rendimento dos homens.

02

março/2021

Petrônio Magalhães

Adriana Bezerra

2020/2021

e-mail: alexandre@afrem.org.br

e-mail: andrea.pessoa14@gmail.com

Apesar de mais qualificadas, mulheres ocupam 
apenas 37,4% dos cargos gerenciais
 A igualdade de gênero ainda está longe de acontecer 
no Brasil, apesar de ser um tema que está nas polí�cas 
públicas em todo o mundo. As mulheres e os homens, 
historicamente, sempre �veram diferenças com relação a 
salários e à formação escolar. Nesta década, apesar de mais 
instruídas, as mulheres ocupam apenas 37,4% dos cargos 
gerenciais e recebem 77,7% do rendimento dos homens. 
Esses e outros números foram compilados pelo IBGE, no 
estudo “Esta�s�cas de gênero: indicadores sociais das 
mulheres no Brasil”, divulgados em março.
 O documento, que detalha as condições de vida das 
brasileiras a par�r de um conjunto de indicadores proposto 
pelas Nações Unidas, analisa uma quan�dade imensa de 
informações do ins�tuto e de fontes externas.
 Uma das constatações é que, em relação a cuidados de 
pessoas ou afazeres domés�cos, as mulheres dedicam quase 
o dobro de tempo que os homens: 21,4 horas contra 11 horas 
semanais. A proporção em trabalho parcial (até 30 horas 
semanais) também é maior: 29,6% entre as mulheres e 15,6% 
entre os homens.
 Outro dado relevante é que o nível de ocupação das 
mulheres de 25 a 49 anos, vivendo com crianças de até 3 anos 
de idade, foi de 54,6% e o dos homens foi de 89,2%. Em lares 
sem crianças nesse grupo etário, o nível de ocupação foi de 
67,2% para as mulheres e 83,4% para os homens. As mulheres 
pretas ou pardas com crianças de até 3 anos de idade no 
domicílio apresentaram os menores níveis de ocupação: 
49,7%. 
 As mulheres estudam mais que os homens. As 
esta�s�cas confirmam: na população com 25 anos ou mais, 
15,1% dos homens e 19,4% das mulheres �nham nível 
superior completo. Por outro lado, esses números não são os 
mesmos quando o recorte é ensinar nas universidades.  As 
mulheres representam menos da metade (46,8%) dos 
professores de ins�tuições de ensino superior no país. 
Em cursos de graduação, elas são minoria entre os alunos nas 
áreas ligadas às ciências exatas e à esfera da produção: apenas 
13,3% dos alunos de Computação e Tecnologia da Informação 
e Comunicação (TIC) são mulheres, enquanto elas ocupam 
88,3% das matrículas na área de bem-estar, que contempla 
cursos como Serviço Social, por exemplo.

Média de horas semanais dedicadas aos cuidados
de pessoas e/ou afazeres domés�cos

por sexo

11
horas por
semana

Homens

21,4
horas por
semana

Mulheres

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios Con�nua,2019 



Representa�vidade das mulheres na polí�ca é 
pequena e em PE está abaixo da média nacional

Deputadas federais são apenas 15% na Câmara.

 A representa�vidade 
das mulheres na pol í�ca 
nacional ainda é �mida. O 
e l e i t o r a d o  f e m i n i n o 
corresponde a 52,5%, mas de um 
total de 513 cadeiras da Câmara 
Federal há apenas 77 ocupadas 
p e l a  b a n c a d a  f e m i n i n a , 
correspondendo a apenas 15%. No 
Senado, há somente 12 mulheres na 
bancada entre as 81 vagas, o que equivale 
a uma par�cipação feminina de 14%.
 No Brasil, as mulheres deputadas 
federais têm a menor proporção da América 
do Sul e a 142ª posição de um ranking com dados para 190 
países. Segundo o Mapa das Mulheres na Polí�ca 2020, feito 
pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pela União 
Interparlamentar (UIP), o Brasil ocupa o 140º lugar no ranking 
de representação feminina no Parlamento. Na América 
La�na, o país está à frente apenas de Belize (169º) e Hai� 
(186º). Lideram o ranking Ruanda (1º), Cuba (2º) e Bolívia 
(3º).
 No processo e le i tora l  de 2018,  32,2% das 
candidaturas para o cargo de deputado federal foram de 
mulheres. Entre as candidaturas que contaram com receita 
superior a R$ 1 milhão, apenas 18,0% foram femininas. 
Também em 2020, entre os vereadores eleitos, 16% eram 
mulheres.
 Em PE,  a  representa�vidade das  mulheres 
pernambucanas na polí�ca está abaixo da média nacional. A 
pesquisa do IBGE diz que das 361 candidaturas registradas 
nas eleições de 2018 para representar Pernambuco na 
Câmara dos Deputados, 117, ou 32,4% do total, foram de 
mulheres. 
 Das 25 vagas para deputado federal reservadas a 
Pernambuco, apenas uma mulher foi eleita e está com 
mandato em exercício, Marília Arraes (PT), o que representa 
4% do total de parlamentares. Esta é a menor proporção 
entre todos os estados que �veram deputadas federais 
eleitas, à frente apenas do Amazonas, Maranhão e Sergipe, 
que não elegeram nenhuma parlamentar. 

 Vereadoras - Em 2020, foram eleitas 291 vereadoras 
em todos os municípios pernambucanos, o que representa 
13,8% das 2.116 vagas disponíveis nas câmaras municipais do 
estado. É a quinta pior posição do Brasil, superada pelo Rio de 
Janeiro, Espírito Santo, Rondônia e Bahia. O resultado também 
é inferior à média nordes�na (16,7%) e à média nacional 
(16%). 
 Em Recife, dos 39 vereadores com mandato, apenas 6 
são mulheres, perfazendo apenas 15% da Casa José Mariano. 
São elas: Dani Portela (PSOL); Andreza Romero (PP); Natália de 
Menudo (PSB); Professora Ana Lúcia (Republicanos); 
Missionária Michele Collins (PP); e Liana Cirne (PT).
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 fim da 

violência

 igualdade+ direitos sociais

representatividade

Parlamento nessa convivência respeitosa, importante, 

indispensável e democrá�ca de par�cipação das mulheres.”
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Na Câmara Federal, a bancada feminina luta pela aprovação de propostas

 A Secretaria da Mulher da Câmara Federal tem uma lista 

de 74 propostas prontas para a pauta. O foco das propostas 

escolhidas pela bancada está em três áreas: saúde da mulher, 

combate à violência contra a mulher e ampliação de direitos das 

mulheres. 

 Apesar de pequena, a atual bancada feminina da Câmara 

Federal é a maior de todas as legislaturas: 79 deputadas.  

Par�cipante da Assembleia Nacional Cons�tuinte que elaborou a 

Cons�tuição de 1988, a deputada Lídice da Mata (PSB-BA) 

credita esse aumento do número de mulheres deputadas à 

mudança nas regras que passou a des�nar 30% do fundo 

eleitoral para candidaturas femininas.

 “A presença da mulher na polí�ca, no Congresso 

Nacional, em um número maior, faz com que a polí�ca vá ficando 

melhor e o olhar da mulher também vá se aprimorando sobre a 

polí�ca nacional. Aprendem as mulheres e aprende o 

Projetos de lei prioritários da Bancada Feminina na Câmara 

Propostas do Senado querem assegurar 
30% para as mulheres no legisla�vo

 Propostas não faltam para aumentar a par�cipação 
feminina na polí�ca. Tanto na Câmara como no Senado, há 
dezenas de proposições visando garan�r uma par�cipação maior 
das mulheres no Parlamento. Um exemplo é o projeto de lei (PL 
763/2021) de autoria do senador Wellington Fagundes (PL-MT), 
que prevê, no mínimo, 30% das cadeiras des�nadas a mulheres 
na Câmara dos Deputados, Assembleias Legisla�vas e Câmaras 
Municipais. Senadoras ocupam 14% das cadeiras

1. PL 6298/19, que determina que as delegacias de polícia, os centros de referência, 

os serviços de saúde, as promotorias de Jus�ça e as defensorias públicas apliquem 

o Formulário Nacional de Risco e Proteção à Vida (Frida) durante o atendimento à 

mulher ví�ma de violência domés�ca;

2. PL 1267/20, que visa ampliar a divulgação do Disque 180 enquanto durar a 

pandemia do novo coronavírus; 

3. PL 2442/20, que prevê que pedidos médicos para exames de pré-natal serão 

válidos pelo menos enquanto perdurar as medidas de isolamento para 

contenção da Covid-19 e poderão se dar de forma eletrônica.

4. PL 5238/20, que proíbe o uso de linguagem que afete a dignidade das partes 

ou testemunhas e define o crime de violência ins�tucional no curso do 

processo. 


