IMUNIZAÇÃO
O que são vacinas?
A vacina estimula o corpo a se defender contra os organismos (vírus e bactérias) que
provocam doenças.
Quando a pessoa é vacinada, seu corpo detecta a substância da vacina e produz uma
defesa, os anticorpos. Esses anticorpos permanecem no organismo e evitam que a doença
ocorra no futuro. Isso se chama imunidade.
As vacinas permitem a prevenção, o controle, a eliminação e a erradicação das
doenças imunopreveníveis, assim como a redução da morbimortalidade por certos agravos,
sendo a sua utilização bastante custo-efetiva.
As vacinas que integram a rotina de vacinação do PNI são as seguintes:
Vacina BCG;
Vacina hepatite B (recombinante) – hepatite B;
Vacina adsorvida hepatite A (inativada) – hepatite A;
Vacina poliomielite 1, 2 e 3 (atenuada) – VOP;
Vacina poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) – VOP;
Vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis, hepatite B (recombinante) e Haemophilus
influenzaeb (conjugada) – penta;
Vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis – DTP;
Vacina adsorvida difteria e tétano adulto – dT;
Vacina rotavírus humano G1P1[8] (atenuada) – VORH;
Vacina febre amarela (atenuada) – FA;
Vacina sarampo, caxumba e rubéola – tríplice viral;
Vacina sarampo, caxumba, rubéola e varicela (atenuada) – tetra viral;
Vacina meningocócica C (conjugada) – meningo C;
Vacina pneumocócica 10-valente (conjugada) – pneumo 10;
Vacina varicela (atenuada);
Vacina influenza (inativada);
Vacina raiva humana;
Vacina papilomavírus humano 6, 11, 16 e 18 (recombinante) – HPV.

A vacinação é uma das medidas mais importantes de prevenção
contra doenças.
É muito melhor e mais fácil prevenir uma doença do que tratá-la, e é isso que as
vacinas fazem. Elas protegem o corpo humano contra os vírus e bactérias que provocam
vários tipos de doenças graves, que podem afetar seriamente a saúde das pessoas e inclusive
levá-las à morte.
A vacinação não apenas protege aqueles que recebem a vacina, mas também ajuda a
comunidade como um todo. Quanto mais pessoas de uma comunidade ficarem protegidas,
menor é a chance de qualquer uma delas – vacinada ou não – ficar doente.

É importante destacar que as vacinas não são necessárias apenas na
infância.
Fontes:
1. Ministério da Saúde. Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação Disponível
em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_procedimentos_vacinacao.pdf
2. Ministério

da

Saúde.

Cartinha

de

vacinação.

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cart_vac.pdf

Disponível

em:

