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Avacina pode ser entendida como uma substância
farmacológica que em tese contém o próprio

agente causador da doença, sem condições de
causar esta, mas com a função de estimular a
produção de anticorpos. No contato com o agente
causador do referido agravo, haveria uma resposta
de defesa, já que os anticorpos estariam prontos e
eliminariam tal agente.

Descoberta por Eduard Jenner em 1791, a vacina
antivaríola foi a primeira a ser utilizada na co-
munidade, e a propósito aplicada em várias cam-
panhas no século passado chegando a sua erradicação
no início dos anos 701.

Mesmo que de forma focal, as campanhas vacinais
trouxeram resultados que estimularam o Brasil a
criação do Programa Nacional de Imunizações (PNI)
onde se prevê um grupo de vacinas a serem rea-
lizadas, num calendário pré-estabelecido. O número e
tipo de vacinas do PNI são ampliados paulatinamente
e tem mudanças de acordo com as respostas
epidemiológicas a estes imunobiológicos.

O controle de vários agravos, a redução de outros
e a erradicação de alguns (varíola e poliomielite), faz
com que a prática de vacinação torne-se uma ex-
celente forma de prevenção de doenças imuno-
previníveis.

Hoje o PNI inclui as vacinas contra Hepatite B,
BCG (contra Tuberculose), Sabin (contra Polio-
mielite), SCR (contra Sarampo, Caxumba e Rubéola),
DTP ou Tríplice Bacteriana (contra Difteria, Tétano e
Coqueluche), Tetravalente (contra Meningite por
Haemophylus influenzae do tipo B, Difteria, Tétano e
Coqueluche), Dupla Adulto (contra Difteria e
Tétano).

O Ministério da Saúde estuda para 2005, segundo
publicação da Folha de São Paulo de 27/08/042, a

inserção de quatro outras vacinas: contra rotavírus
(contra diarréia prolongada), contra Varicela, Pneu-
mococo (contra pneumonias, otites e até menin-
gites) e Meningococo conjugada (contra meningite
meningocóccica).

A aplicação de imunobiológicos em forma de
vacinação, precede uma série de cuidados, para que
esta mentenha-se em condições de gerar imunidade;
isto desde sua produção, passando por transporte,
armazenamento, cuidado no nível local (Unidades
Básicas de Saúde) até sua aplicação, o que exige
capacitação técnica, teórica e prática dos pro-
fissionais envolvidos.

Próximo de três décadas, a cobertura vacinal em
menores de 1 ano tem chegado a 90% reduzindo
também a mortalidade infantil e até em menores de
cinco anos; acresce-se a isto, taxas decrescentes de
todas doenças imunopreviníveis1.

Os frutos colhidos pelo uso da vacinação leva-nos
a colocar tal atividade como uma das principais
formas de prevenção, de certos agravos e apoio ao
aumento de coberturas vacinais, assim como a cons-
cientização da população para a adesão da prática de
vacinação.

Além da cobertura vacinal, outros desafios se co-
locam na área, tais como a criação de novas vacinas,
como contra AIDS, contra Malária e outras, acrescido
ai da busca de auto-suficiencia na produção de
vacinas da qual o Brasil tem buscado, já com bom
resultados.
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