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Vacinas, por 
que são tão 

importantes? 
Se você pudesse fazer um pedido para 2020, o que 

pediria? Uma vacina para prevenir a covid-19, doença 
provocada pelo novo coronavírus? Pode apostar que esse 
é o sonho de muita gente pelo mundo todo. E é também o 
desafio de muitos cientistas! Que tal conhecer um pouco 
da história das vacinas e descobrir como são produzidas? 
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Faz mais de 200 anos que a 
primeira vacina apareceu 
no mundo. Ela surgiu na 

Inglaterra, no ano de 1796. Foi 
criada para combater a varíola, 
uma doença que provocava 
pequenas feridas por todo o 
corpo, além de febre alta e 
fraqueza. Assim como a covid-19, 
a varíola era transmitida pelo ar, 
por meio das gotinhas de saliva 
que a pessoa doente liberava 
toda vez que tossia, falava ou 
espirrava. Outra semelhança 
é que a doença também se 
espalhava muito rápido, levou 
milhões de pessoas à morte e 
não existia remédio nem cura... 

Foi o médico Edward Jenner 
quem descobriu a vacina contra 
a varíola. O caminho para essa 
descoberta começou quando 
ele percebeu que algumas vacas 
tinham feridas nas tetas muito 

parecidas com as que as pessoas 
tinham na pele. Jenner também 
notou que as ordenhadoras 
(mulheres que trabalhavam 
tirando o leite das vacas) 
desenvolviam uma forma mais 
leve da varíola. O médico, então, 
resolveu fazer um experimento 
muito arriscado – que não seria 
permitido nos dias de hoje. Ele 
pegou um pouco do líquido 
que saía das feridas de uma 
das ordenhadoras que estava 
com a varíola transmitida pela 
vaca e colocou em dois cortes 
superficiais feitos no braço 
de um menino de apenas oito 
anos. O menino apresentou os 
sintomas da doença, mas logo 
se recuperou. Algumas semanas 
depois, o médico injetou no 
braço do menino um pouco de 
secreção de ferida de um homem 
contaminado com a varíola. 
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O médico Edward Jenner testando a vacina contra a varíola, em 1796
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Resultado: o menino não ficou 
doente, estava imunizado contra 
o vírus da varíola.

Foi por isso que o composto 
usado para imunizar as pessoas 
da varíola passou a ser chamado 
de vaccinia, termo que vem do 
latim vaccinae por ter sua origem 
no material que veio da... vaca! 

Mais tarde o termo vacina 
passou a ser usado de forma 
genérica para  a imunização de 
algumas doenças provocadas 
por vírus e bactérias.

Defesas em dia

Conhecer o caminho que 
médicos e cientistas percorrem 
para descobrir uma vacina nos 
enche de esperanças. Ainda mais 
porque sabemos que o ambiente 
está cheio de microrganismos 
causadores de doenças, o que 
significa que estamos sujeitos a 
adoecer a qualquer momento. 
Mas não precisamos viver em 
alerta, achando que vírus, 
bactérias ou outros parasitas 
vão fazer a festa em nosso 
organismo. Sabe por quê? 
Porque temos células, tecidos 
e órgãos que atuam como um 
eficiente sistema de defesa 
contra agentes infecciosos: é o 
nosso sistema imunológico.

Nossas principais células 
de defesa são os glóbulos 
brancos. Elas estão organizadas 
em grupos com funções bem 
definidas: reconhecimento, 
ataque e memória. Por isso, 
quando microrganismos 
prejudiciais à nossa saúde 
conseguem entrar em nosso 
corpo, o nosso sistema 
imunológico entra em ação, 
fazendo com que as células 
dendríticas (um tipo de glóbulo 
branco, chamado fagócito) 
“comam” os invasores. 

Perdas e ganhos

É verdade que, no encontro 
entre os microrganismos e as 
células dendríticas, muitas 
dessas nossas células de defesa 
morrem. Mas outras sobrevivem 
e se multiplicam, repassando às 
novas células informações sobre 
os invasores – por exemplo: 
como eles agem e o que deve ser 
feito para combatê-los. 

Pelo fato de nossas células 
de defesa guardarem essa 
memória do encontro com os 
microrganismos que já nos 
infectaram, todas as vezes 
que entrarmos novamente 
em contato com o mesmo 
tipo de microrganismo não 
desenvolveremos a doença ou 
teremos uma forma mais leve 
dela. 

Mas se o corpo consegue 
combater os agentes 
causadores de doenças, por 
que precisamos nos vacinar? 
Essa é uma ótima pergunta! 
Podemos começar dizendo que, 
ao nascermos, nosso organismo 
ainda não teve contato com 
praticamente nenhum dos 
muitos microrganismos que 

causam doenças (muitas delas 
bastante graves) e que podem 
levar à morte. Por causa disso, 
desde que nascemos até o 
nosso primeiro aniversário, 
tomamos vacinas que nos 
protegem contra diversas  
doenças. 

Além disso, é preciso 
entender que a vacina não 
protege somente quem foi 
vacinado, ela é uma barreira de 
proteção para toda a sociedade, 
porque previne que ocorra a 
transmissão da doença. Quanto 
maior o número de pessoas 
vacinadas, menor a chance de 
um agente causador de doença 
se espalhar. 

Faltou dizer que as vacinas 
permitem que a expectativa 
de vida da população – isto é, 
o tempo de vida das pessoas – 
aumente muito, uma vez que 
muitas doenças fatais ou com 
uma alta taxa de mortalidade 
são evitadas pelas vacinações. 

Vacina para tudo, pode ser?

Ora, se vacinar nos deixa tão 
mais protegidos, por que não 
existe vacina para todas as 
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Como são produzidas 
as vacinas?

Por mais incrível que 
pareça, as vacinas são 
produzidas a partir dos 
microrganismos que 
causam as doenças. Isso 
mesmo! Para desenvolver 
uma vacina, os cientistas 
utilizam os próprios agentes 
infecciosos, sejam eles 
mortos ou enfraquecidos 
(atenuados). 

Dependendo de como 
a vacina é feita, o nosso 
corpo se comporta de forma 
diferente. Na maioria das 
vezes, a vacina gera uma 
memória do organismo 
contra a doença que pode 
ser para toda a vida. Mas 
algumas vacinas podem ter 
a imunização reduzida com 
o tempo, fazendo com que 
precisemos ser vacinados 
novamente. 
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doenças? Bem... porque criar 
uma vacina não é uma tarefa 
assim tão fácil.  Até hoje, uma 
vacina só pode ser feita para 
doenças que sejam originarias 
de vírus ou bactérias. Apesar 
de já existirem estudos em 
desenvolvimento para agentes 
como fungos e para impedir 
doenças autoimunes (quando 
o sistema imunológico ataca o 
nosso próprio organismo), os 
vírus são ainda o principal alvo 
das vacinações.

A produção de cada vacina 
exige muito tempo de estudos 
e testes pelos pesquisadores. 
Exige também investimentos 
financeiros em ciência e 
tecnologia. Além disso, os vírus, 
por exemplo, como é o caso do 
novo coronavírus, estão sempre 
sofrendo mutações. Quando 
se pensa que já se tem algo 
capaz de combatê-los, eles já 
mudaram! Por isso, a pesquisa 
demora ainda mais. 

Edward Jenner, na sua época, 
dedicou cerca de 20 anos à 
pesquisa sobre a varíola. É claro 
que a ciência e a tecnologia 

avançaram muito desde a 
criação da primeira vacina, mas 
ainda são necessários longos 
períodos de pesquisa e testagem 
para o desenvolvimento de uma 
vacina segura. 

Agora que sabemos da 
importância das vacinas e do 
cuidado para o desenvolvimento 
delas, percebemos por que 
temos de valorizar a ciência e o 
trabalho dos pesquisadores,  não 
é mesmo?
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Vacina é proteção da saúde individual e coletiva.


