
MEDICINA PREVENTIVA : 
VACINAS



SISTEMA IMUNOLOGICO

Sistema imunológico ou sistema imune, é um conjunto de órgãos, tecidos e células responsáveis pelo combate a microrganismos invasores, 
impedindo, assim, o desenvolvimento de doenças.

Mecanismo de ação do sistema imunológico

1- Resposta natural ou inata é a primeira linha de defesa do organismo, já estando presente na pessoa desde o seu nascimento.
Assim que o microrganismo invade o organismo (antígeno), essa linha de defesa é estimulada, sendo caracterizada pela sua rapidez
e pouca especificidade.
Esse tipo de imunidade é constituído por:

1a- Barreiras físicas, que são a pele, pelos e mucosas, sendo responsáveis por impedir ou retardar a entrada de corpos estranhos no organismo;

1b- Barreiras fisiológicas, como por exemplo a acidez do estômago, temperatura do corpo, inflamação, que impedem o microrganismo invasor se 
desenvolver no corpo,
além de promover a sua eliminação;

1c- Barreiras celulares, que é constituída pelas células consideradas como primeira linha de defesa. As primeiras células que atuam no processo são 
as células 
apresentadoras de antígeno, como os macrófagos, que fagocitam e avisam o restante do sistema imunológico sobre o organismo invasor através 
das citocinas.
Devido à eficiência do sistema imune inato, as infecções não ocorrem a todo tempo, sendo os microrganismos rapidamente eliminados.
No entanto, quando a imunidade natural não é suficiente para combater o patógeno, a imunidade adaptativa é estimulada.



SISTEMA IMUNOLOGICO
2- Resposta adquirida ou adaptativa, apesar de ser a segunda linha de defesa do organismo, possui grande importância,
já que é por meio dela que são geradas as células de memória, evitando que infecções pelo mesmo microrganismo ocorram ou, caso ocorram, sejam
mais brandas.
Além de dar origem a células de memória, a resposta imune adaptativa é mais específica, já que consegue identificar características de cada
microrganismo e, assim,
conduzir a resposta imune. Esse tipo de imunidade é ativada pelo contato com os agentes infecciosos e possui dois tipos:

2a- Imunidade humoral: é realizada por anticorpos que são secretados por plasmócitos (células derivadas dos linfócitos B) após detectarem a
presença de antígenos,
ou após serem estimulados por meio de citocinas. Os anticorpos compreendem uma classe de proteínas globulares em forma de Y, chamadas de
imunoglobulinas (Ig)
que são capazes de se ligar especificamente a um antígeno, causando sua inativação. Após sua ativação os linfócitos B sobrevivem no organismo
durante anos para
possibilitar que o sistema imunológico se lembre do antígeno e responda mais rápido a futuras exposições ao agente imunógeno.
Linfócitos B são produzidos na medula óssea e migram para o baço e outros órgãos linfoides secundários.

- Citocinas são um grande grupo de proteínas, peptídeos ou glicoproteínas secretadas por células específicas do sistema imunológico.

- Linfócitos (linfocinas e interleucinas), macrófagos e monócitos (monocinas). São uma categoria de moléculas sinalizadoras que mediam e regulam a
imunidade, a inflamação e a hematopoiese envolvidas no sistema imunológico inato e adaptativo.
Em alguns casos, a produção inadequada de citocinas ocorre em resposta a algo inofensivo, resultando em uma reação alérgica (anafilática).
Regulam o sistema imunológico acelerando o processo inflamatório, aumentando a temperatura e também iniciam o processo de cicatrização.
Um antígeno que provoca excesso de citocinas no organismo, provoca reações exacerbadas chamada de TEMPESTADE DE CITOCINA, que pode levar o
indivíduo a morte.



SISTEMA IMUNOLOGICO

Tipos de Imunidade humoral:

Ativa natural: adquirida através de doença clínica ou subclínica
Ativa artificial: adquirida por meio de vacinas
Passiva natural: passagem de IgA por meio da placenta (congênita)
Passiva artificial: passagem de anticorpos prontos (Ex. soro antitetânico)

2b- Imunidade celular: é a resposta imune mediada pelos linfócitos do tipo T, que promovem a destruição do
microrganismo ou a morte das células infectadas.
Representem 65% a 75% dos linfócitos presentes no sangue de uma pessoa. Seu papel principal é como imunidade
específica induzindo a apoptose (autodestruição) de células invadidas por vírus e bactérias intracelulares.

Amadurecem no timo, por isso se chamam linfócitos T. Se diferenciam de acordo com sua função em:

Citotóxicas (CD8), que eliminam vírus; Auxiliares (CD4), produzem e liberam citocinas e interleucinas; Natural killer
(NKT), matam as células infectadas, Memória (CD45) que respondem a um invasor específico e vivem por muitos anos,
podendo ser reativadas para uma resposta mais rápida;

Reguladoras (FOXP3) mantem o nível imunitário. Disfunções nestas células podem levar a problemas graves como
doenças autoimunes fatais, imunopatologias e alergias.



SISTEMA IMUNOLOGICO
Mecanismos de ação dos anticorpos:

Neutralização: Nesse processo, os anticorpos ligam-se na superfície dos antígenos, impedindo a infecção de uma célula, tornando o antígeno,
portanto, inofensivo.

Opsonização: Nesse processo, os anticorpos ligam-se aos antígenos, sinalizando aquela estrutura para células que farão a sua fagocitose (macrófagos
ou neutrófilos).

Ativação do sistema complemento e formação de poro: Nesse processo, os anticorpos atuam desencadeando um ataque à membrana da célula
estranha,
formando um poro. Esse poro permite a entrada de íons e água, desencadeando o rompimento da célula.



MECANISMOS DE AÇÃO DOS ANTICORPOS: 

Estruturas envolvidas na resposta imunológica

Órgãos linfoides: Esses órgãos recebem essa denominação porque são responsáveis pela produção, crescimento e 
desenvolvimento dos linfócitos. 
São exemplos de órgãos linfoides a medula óssea, timo, amígdalas, linfonodos, baço, entre outros.

Tipos de Imunoglobulinas

Designação dada a qualquer proteína sanguínea ou tissular com propriedades imunitárias e que tem uma função de 
anticorpo no organismo. 

As imunoglobulinas são produzidas por linfócitos B. São conhecidos cinco tipos de imunoglobulinas:

IgA- Existente no sangue e nas secreções externas tem uma importante ação como anticorpo ao nível das mucosas, 
funcionando como protetor antisséptico da superfície das mucosas e pode ser inicialmente obtido por meio da placenta, 
amamentação, lágrima e saliva, além de proteger também o sistema geniturinário, digestivo e respiratório, protegendo esses 
sistemas contra infecções.



MECANISMOS DE AÇÃO DOS ANTICORPOS: 

IgE - Existe em baixas concentrações nos líquidos orgânicos, fixa-se aos mastócitos teciduais e aos basófilos circulantes, intervindo 
nas reações alérgicas imediatas.
Tem um papel importante na imunidade ativa contra parasitas helmintos, e são responsáveis pelos fenômenos anafiláticos.

IgG - Perfaz 80% das imunoglobulinas do organismo. Está igualmente distribuída nos compartimentos extracelulares e é a única 
que atravessa a placenta. 
É o anticorpo principal nas respostas imunes secundárias e a única classe antitoxinas. É uma molécula que demora mais tempo 
para ser formada, 
e ela é responsável pelo impedimento da reinfecção.

IgM - Perfaz aproximadamente 10% do conjunto de imunoglobulinas e tem um alto peso molecular. É a molécula que é formada 
rapidamente no corpo
logo após o primeiro contato com uma infecção.  É através dessa molécula, formada perfeitamente para aquela determinada 
infecção, que o corpo organiza
o ataque inicial para combatê-la. Essa molécula tem uma vida curta, assim não dura muito tempo no corpo. 

IgD - Ainda pouco conhecida mas pensa-se que intervêm nas reações a fármacos.



HISTORICO

Edward Jenner (1749 -1823) foi um naturalista e médico britânico-francês creditado com a invenção da 1ª vacina - contra a varíola, em 1796.
Aos 14 anos, se tornou aprendiz do cirurgião do seu povoado natal. Mais tarde, estudou em Londres. Em 1772, voltou para Berkeley, dedicando-se à medicina.
Em 1789, Jenner observou que as vacas tinham, nas mamas, feridas iguais às provocadas pela varíola no corpo de humanos. Os animais tinham uma versão mais leve
da doença, a varíola bovina, ou bexiga vacum. Em maio de 1796, resolveu pôr à prova a sabedoria popular que dizia que quem lidava com gado não contraía varíola.
Ao observar que as mulheres responsáveis pela ordenha quando expostas ao vírus bovino tinham uma versão mais suave da doença, então ele conduziu
sua primeira experiência com James Phipps, um menino de oito anos.
Jenner inoculou James Phipps usando pus das bolhas das mãos de Sarah Nelmes, uma leiteira que adquiriu a varíola bovina através do contato com gado.
O menino teve um pouco de febre e algumas lesões, mas não desenvolvendo a infecção da varíola completa, tendo uma recuperação rápida.

Dr. Jenner realizando a vacinação em James Phipps, 
um garoto de oito anos de idade. 14 de maio de 1796.

No ano seguinte, ele relatou a sua experiência à Royal Society - a Academia de Ciências do Reino Unido,
mas as provas que ele apresentou foram consideradas insuficientes. Ele realizou então novas inoculações em outras crianças,
inclusive no seu próprio filho. Em 1798, o seu trabalho foi reconhecido e publicado. No entanto, os seus críticos procuravam
ridicularizá-lo, denunciando como repulsivo o processo de infectar gente com material colhido de animais doentes.
Mas as vantagens da vacinação, porém, logo se tornaram evidentes, criando imunidade à varíola humana, uma das doenças epidêmicas
mais mortais da humanidade.
A varíola só seria erradicada na década de 1980, de acordo com a Organização Mundial de Saúde.

VACINAS
Vacinas são a principal forma de prevenção contra inúmeras doenças.

O sistema imunológico, durante o processo de resposta a uma vacina, forma células de memória. São essas células que garantem uma resposta imune rápida
caso o mesmo antígeno entre em contato com o organismo novamente.



VACINAS

Louis Pasteur (1822 – 1895) foi determinante para a criação das primeiras vacinas. Ele é considerado uma referência na área da imunização por se dedicar ao
estudo das doenças infecciosas (agentes microbianos), sua prevenção (assepsia) e sua profilaxia por imunização (vacinação).

Através de suas pesquisas, Pasteur conseguiu identificar o vírus transmissor da raiva e desenvolveu a primeira vacina antirrábica. Em 1885, uma criança de 9 anos, que havia sido 
mordido por um cachorro, tomou a primeira vacina antirrábica.

A descoberta trouxe a consagração definitiva dos trabalhos de Pasteur e propiciou a criação, em 1888, na cidade de Paris, do Instituto Pasteur, um dos mais importantes centros 
mundiais de pesquisa científica.

Atualmente, o Instituto Pasteur emprega 23 mil pessoas e está presente em 25 países, inclusive no Brasil, onde há uma unidade na cidade de São Paulo.

Através de seus estudos, ele descobriu que micro-organismos como germes, bactérias, vírus eram os maiores causadores de diversas doenças, mas que existiam maneiras de evitar 
sua propagação. Graças a Pasteur, surgem as primeiras noções de esterilização, assepsia e pasteurização (nome em homenagem ao cientista).

Pasteur enfatizava a importância de práticas higiênicas como: ferver ou filtrar a água, lavar e armazenar adequadamente os alimentos, evitando a contaminação por bactérias 
patogênicas.

Isso parece óbvio hoje em dia, mas na época foi uma grande evolução, pois mudou o comportamento diário das pessoas, a produção agrícola, além de introduzir métodos de 
esterilização nos centros hospitalares, onde a mortalidade era altíssima.



VACINAS

Albert Bruce Sabin (Białystok, Polonia 1906 — Washington, 1993) foi um pesquisador médico, sendo mais conhecido
por ter desenvolvido a vacina oral (famosa "gotinha") para a poliomielite.

Com o aumento do número de surtos da pólio crescendo, após a Segunda Guerra Mundial, ele e outros pesquisadores,
como Hilary Kropowski, mas principalmente Jonas Salk em Pittsburgh, iniciaram a busca por uma vacina para prevenir ou
amenizar a doença. A vacina de Salk, desenvolvida com vírus "inativado ou morto", foi testada e liberada para o uso em 1955.
Ela era eficaz na prevenção da maioria das complicações da pólio, mas não prevenia a infecção inicial de acontecer.

A vacina contra pólio desenvolvida por Sabin precisava de grandes testes clínicos para atestar a sua eficácia e segurança.
No entanto ficou praticamente impossível realizar amplos testes clínicos nos Estados Unidos após o sucesso atingido pela vacina
de Jonas Salk. Sabin então recorreu a colegas pesquisadores do outro lado da Cortina de Ferro, como
a Tchecoslováquia, Polônia, Hungria e as Repúblicas da União Soviética. Foi auxiliado no teste clínico pelo Dr. Mikhail
Chumakov, diretor do Instituto de Pesquisas contra a Poliomielite em Moscou.

Os primeiros resultados positivos foram informados pelos médicos russos na Primeira Conferência Internacional pela vacina
viva da Pólio, sediada em Washington na OPAS, em junho de 1959. A vacinação iniciada em janeiro de 1959 superou a marca de
8 milhões de crianças imunizadas em outubro do mesmo ano só na União Soviética. Após o êxito demonstrado pela vacinação
em massa no Leste Europeu os Estados Unidos aprovaram o uso da vacina em 1960 e a partir de 1968 passaram usar
exclusivamente a vacina desenvolvida por Albert Sabin. Seu produto, preparado com o vírus atenuado da pólio, poderia ser
tomada oralmente, e prevenia a contração da moléstia. Esta é a vacina que eliminou efetivamente a pólio em quase todo o
mundo (exceto em alguns países na África e Ásia).

Sabin renunciou aos direitos de patente da vacina que criou facilitando a difusão da mesma e permitindo que crianças de todo
o mundo fossem imunizadas contra a poliomielite, que é mais conhecida como paralisia infantil no Brasil.



TIPOS DE VACINAS
Quando um indivíduo entra em contato pela primeira vez com um antígeno, provoca uma resposta do nosso sistema imune. Como exemplo de
antígenos, podemos citar os vírus, as bactérias e até mesmo partículas desencadeadoras de alergias.

Como resposta, o organismo inicia a produção de anticorpos para combatê-los. No entanto, esse processo é demorado e o indivíduo acaba por
desenvolver a doença causada por aquele antígeno.

As vacinas são substâncias biológicas, preparadas a partir dos microrganismos causadores das doenças (bactérias ou vírus), modificados
laboratorialmente, de forma a perderem a sua potência de provocar doença. "Vacina é uma maneira de enganar o sistema imune, “ele tem que
pensar que o vírus está lá“.

As vacinas atuam por meio do desenvolvimento da chamada “memória imunológica”. A introdução do agente patogênico (morto ou enfraquecido)
ou seus derivados no organismo estimula o sistema imune a produzir anticorpos. Futuramente, quando o indivíduo se infectar com aquele agente, o
organismo produzirá uma resposta imunológica de forma mais rápida para destruí-lo, evitando assim a doença.

VACINA de VIRUS INATIVADO: Depois de se obter uma grande quantidade de vírus cultivado, eles são inativados com calor ou um produto químico.
Ele vai estar lá, mas não vai ser capaz de causar a doença, porque está morto.
Por trabalhar com microrganismos completamente incapacitados de provocar sintomas de uma doença, as vacinas inativadas, de modo geral são
formuladas com adjuvantes (componentes que ajudam na estimulação do sistema) e tendem a ter esquemas vacinais multidoses.

Exemplos de vacinas inativadas

• Poliomielite injetável
• Hepatite A,
• Gripe
• Raiva.



TIPOS DE VACINAS

VACINA DE VIRUS ATENUADO: É quando o vírus vai sendo enfraquecido aos poucos e não é mais capaz de causar doença. Entretanto, ele continua sendo reconhecido
pelo sistema imune.

O método mais utilizado para a obtenção de vírus atenuado baseia-se em promover infecções sequenciais de vírus patogênicos em culturas celulares in vitro, ou em ovos
embrionados (Louis Pasteur). O que se obtém após a série de passagens são cepas virais menos virulentas (atenuadas), as quais sofreram mutações genéticas pontuais que
comprometem o funcionamento de fatores virais necessários à patogenicidade, sem, no entanto, gerar prejuízos à capacidade “replicativa” do vírus.

Primeiro imunizante bacteriano atenuado, o BCG (tuberculose) foi introduzido no Brasil em 1925 e é atualmente aplicado em crianças recém-nascidas.
Saiba como é produzida uma vacina no Butantã em ovos germinados: http://www.abc.org.br/IMG/pdf/doc-4906.pdf

Exemplos de vacinas vivo-atenuadas

• Sarampo, caxumba e rubéola (MMR)
• Poliomielite
• Varíola
• Febre amarela
• Rotavirus
• Coronavac

Os SOROS são fabricados normalmente a partir de um animal, que recebe o antígeno e, posteriormente, tem parte do seu sangue retirado para extração dos anticorpos.
No caso do soro antiofídico (combate o veneno de cobra), por exemplo, um cavalo recebe o veneno da serpente e aguarda-se a produção de anticorpos.

Enquanto a maioria destas vacinas é para vírus, algumas existem para infecções bacterianas específicas. Estes incluem a cólera, e vacinas tifoides orais.
As vacinas acelulares são desenvolvidas com partículas e não com o vírus/bactérias inteiras, diminuindo o risco de reações adversas.
Já as celulares, são feitas com células inteiras dos vírus/bactérias e assim, tendem a provocar mais reações adversas quando aplicadas, como dores, inchaço no local e
febre.



VACINAS COM RNA MENSAGEIRO - MRNA

Katalin Karikó é uma bioquímica húngara especializada em mecanismos mediados por RNA.
Sua pesquisa tem sido o desenvolvimento de mRNA transcrito em vitro para terapias com proteínas.
Ela é desde 2013 vice-presidente sênior BioNTech RNA Pharmaceuticals. Katalin Karikó nasceu na Hungria, em 1955
onde obteve um PhD em bioquímica pela Universidade de Szeged. Em 1985, três anos após se formar, foi para os EUA
fazer um pós-doutorado na Temple University (Filadélfia, Pensilvânia). Depois, em 1989, assumiu o posto de Professor
Adjunta na University of Pennsylvania, focando sua pesquisa no desenvolvimento de terapias com base na
tecnologia de mRNA (RNA mensageiro).

No entanto, nos testes iniciais de injeção do mRNA em animais, verificou-se uma reação inflamatória tóxica que inibia o resultado terapêutico
esperado. Isso fez com que muitos passassem a ver o uso da tecnologia de mRNA para fins terapêuticos como "loucura". Diante desse obstáculo, a
cientista não conseguiu bolsas de pesquisa do governo americano e acabou sendo rebaixada de seu posto na University of Pennsylvania. Ela se
questionou, achando que talvez não fosse boa ou inteligente o suficiente. Ainda por cima, nessa mesma época, teve que enfrentar uma batalha
contra o câncer.

Depois de uma década de pesquisa, ela e seu colaborador Drew Weissman, da Escola de Medicina da University of Pennsylvania, conseguiram
alcançar um ponto crucial no desenvolvimento da plataforma terapêutica. Eles descobriram que se o mRNA tivesse a adição de uma sequência
sintética específica, eles poderiam acabar com a reação inflamatória que observavam.
Uma vacina de RNA mensageiro, funciona da seguinte forma: O RNA mensageiro é produzido em laboratório, através de engenharia genética,
utilizando materiais mais acessíveis. Por isso, o processo pode ser padronizado e a produção pode ser feita em grande escala, o que permite respostas
rápidas a grandes surtos e epidemias.



VACINAS COM RNA MENSAGEIRO - MRNA

A fórmula tanto da vacina da Pfizer quanto da Moderna, é um mRNA [desenvolvido em laboratório, sintético] que produz proteínas SPIKE no organismo, e com isso gera a formação 
de anticorpos específicos para esta proteína. Se entrar um SARS-CoV-2 (que carrega a proteína SPIKE na coroa) no organismo da pessoa vacinada, ela estará preparada com anticorpos, 
para destruí-lo, o que impedirá que a infecção da COVID-19 se instale.

No entanto, esse novo modelo também se destaca por outros motivos:
- Agilidade: diferentemente das vacinas convencionais que levam meses para se desenvolver e são produzidas por meio do crescimento de formas inativadas ou atenuadas do vírus -
as vacinas de mRNA são fabricadas de forma sintética rapidamente, usando apenas o código genético do patógeno.

- Flexibilidade: permite que a sequência de RNA da vacina possa ser alterada rapidamente para poder agir contra variantes que eventualmente não fossem atingidas pela vacina em 
uso.

- Eficácia e segurança. As vacinas de mRNA foram testadas em estudos clínicos e têm demonstrado uma resposta imunológica confiável. Os dados demonstraram também que a 
vacina é bem tolerada nas diferentes populações estudadas, sem nenhuma preocupação de segurança observada.

- A vacina britânica Oxford-Astrazeneca utiliza uma tecnologia BIOMOLECULAR baseada no chamado “vetor viral”, que consiste na utilização de um vírus modificado para estimular o 
sistema imunológico na produção de anticorpos contra o novo coronavírus. Na fabricação da vacina, uma espécie de vírus enfraquecido (adenovírus ChAdOx1), conhecido por causar 
gripe comum em chimpanzés, após ser modificado para não se multiplicar, carrega parte do material genético do SARS-CoV-2. 
Assim, após a vacinação, o adenovírus começa a produzir a proteína Spike. Após a imunização adequada (2 doses do mesmo fabricante e com intervalo de 12 semanas entre as 
aplicações) o sistema imune do nosso organismo torna-se capaz de reconhecer e atacar rapidamente o coronavírus, caso seja infectado.

Cerca de 70% das pessoas infectadas pelo SARS-CoV-2 apresentam anticorpos e células de defesa ativos contra o vírus. Curiosamente, 34% das pessoas não-infectadas também 
apresentam defesas imunes capazes de responder a uma invasão pelo SARS-CoV-2, sugerindo um “condicionamento prévio” do sistema imunológico após contato com outros 
betacoronavírus – algo que os médicos chamam de Imunidade Cruzada

https://acervo.estadao.com.br/noticias/acervo,10-vacinas-que-mudaram-a-historia,70003373580,0.htm



VACINAS COM RNA MENSAGEIRO BR - MRNA

Gráfico mostra que apesar de alta dos 
casos, Brasil teve queda das mortes 
desde abril.
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EVOLUÇÃO MUNDO: DOENÇA X VACINA



EVOLUÇÃO MUNDO: DOENÇA X VACINA



EVOLUÇÃO BRASIL: DOENÇA X VACINA



EVOLUÇÃO USA: DOENÇA X VACINA



CAA – 72 ANOS – BRASILEIRO – MÉDICO – CASADO – OBESO –
HIPERTENSO – DIABETICO

- Diagnosticado com Covid 19 em 13/03/2020

- Internado por 12 dias com sintomas respiratórios e digestivo, sem 
UTI.

- Igg em 17/08/2020 = 1/320

- Igg em 17/03/2021 = 528,30 – Anticorpos neutralizantes = 74%

- Igg em 03/05/2021 = 1907,7

- 1ª Dose vacina Pfizer em 17/05/2021

- Igg em 07/06/2021 = > 80.000 – Anticorpos Neutralizantes = 97%


