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Apresentação da disciplina – História da vacinologia 

  Resposta imunológica a vacinação  

  Vacinas convencionais 

Vacinas com tecnologia molecular 

  Adjuvantes e imunomoduladores 

  Estratégias de vacinação/Falhas vacinais/ 

  Efeitos adversos 

Vacinas em pequenos animais 

  Vacinas em bovinos 

  Vacinas em avicultura  

  Vacinas em suínos  e equinos 

  Vacinas em ovinos e caprinos 



História da Vacinação: uma 

breve revisão 

Prof. Marcelo de Lima 



“A vacinação é um procedimento médico que 

envolve riscos e benefícios devendo ser 

individualizado e adequado a cada indivíduo” 



Objetivos da vacinação 

 Prevenir a infecção 

 Prevenir a doença clínica 

 Atenuar a doença clínica e suas consequências 

 Proteger o feto 

 Proteger os neonatos 

 Reduzir a excreção do agente infeccioso 

 Erradicar o agente da população 

 Compatível com discriminação sorológica 



Objetivos da vacinação 

  Estimular células apresentadoras de antígenos 

 e a liberação de citocinas 

  Estimular linfócitos T (CD4+ e CD8+) contra 

 diferentes epítopos do antígeno vacinal 

  Estimular linfócitos B 

  Gerar células de memória 

 



Varíola humana: Smallpox 





China séc XI - VARIOLIZAÇÃO 

Vacinação:  uma técnica milenar 



A prática da variolização se difundiu rapidamente e era 

realizada de diferentes formas: 

 

- Algodão com pó de crostas ou pus inseridos no nariz; 

- vestir roupas íntimas de doentes; 

- incrustar crostas de lesões em arranhões; 

- picar a pele com agulhas contaminadas; 

- realizar corte na pele e colocar um fio de linha contaminado     

 ou uma gota de pus 

 



- A variolização se difundiu pelo continente Europeu a partir 

de Londres - adesão da aristocracia 

- A prática se difundiu nas Américas: 

 

- Jesuítas inocularam índios no Brasil 

 

- 1721: Imunização de pessoas após surto em Boston - EUA 

- 1777: George Washington ordenou variolização compulsória 

de suas tropas 



14 de maio de 1796:  Edward Jenner inoculou James Phipps de 8 anos com 

material de lesões de uma ordenhadora (Sarah Nelmes). Alguns meses 

depois, Jenner infectou o menino com material de lesões de varíola.... 

 

Cowpox: em latim = VACCINIA          VACCA: do latim = vaca ou novilha 

A primeira vacina 





- 1800: Adoção da vacinação contra a Varíola pela Marinha Britânica 

- 1801: Vacinação de Thomas Jefferson e D. Pedro I 

- 1804: Vacina chega ao Brasil através de escravos que mantinham o 

 vírus vacinal “braço a braço” 

 

- 1820: epidemia de varíola em pessoas imunizadas introduziu o 

 conceito da revacinação. Conservação da linfa “braço a braço” 

 resultava em “perda de potência” 

 

-1853: Vacinação já era obrigatória em diversos países 

A difusão da descoberta de Jenner 





Louis Pasteur 

 (1822-1895) 

Revolução na ciência 

 - No dia 6 de julho de 1885, chega ao 

laboratório de Pasteur uma criança de 9 

(Joseph Meister) anos mordida por um cão 

raivoso 

 

- Após 13 inoculações com suspensão viral, o 

menino não adoeceu 

 

-  26/10/1885: Pasteur comunica a Academia 

de Ciências a descoberta do imunizante 

contra a Raiva que chamou de VACINA em 

homenagem a Edward Jenner 





- 1888: Descoberta da toxina produzida pelo bacilo da Difteria 

- 1891: Início da soroterapia – Emil Behring recebe 1° Prêmio 

  Nobel de Medicina 

-1904: Primeiros toxóides diftéricos e tetânicos. Gaston Ramon 

  desenvolve vacina antitetânica a partir do toxóide 

- Revolta popular contra a vacinação obrigatória contra 

a Varíola no Rio de Janeiro (Oswaldo Cruz) 

- 1909: Albert Calmette e Camille Guerin desenvolvem um bacilo 

  de virulência atenuada e imunizante contra a   

  Tuberculose (Vacina BCG) 

 

Revolução na ciência 







-1936: Max Theiler e Henry Smith desenvolvem uma cepa 

vacinal atenuada do vírus da Febre Amarela (17D) 

 

- Primeiros testes da vacina contra a Febre Aftosa no Brasil 

 

 - Produção da vacina contra a Varíola em ovos embrionados 

Revolução na ciência 

- 1942: Vacina tríplice bacteriana  







 

- 1954: Teste da vacina contra polio em 45 mil crianças nos EUA 

(primeira vacina produzida em cultura de células 

contendo mais de um tipo de vírus) 

Albert Sabin desenvolve a vacina atenuada contra polio 

(primeira a ser aplicada por via oral) 

Avanços na produção de vacinas 

- 1949: Jonas Salk desenvolve 

 uma vacina a partir do vírus 

 da poliomielite inativado 



Evolução das vacinas 

 - A tecnologia de DNA recombinante abriu caminho para uma 

 nova geração de vacinas 

 

 - Vacina contra Hepatite B foi a primeira vacina a ser 

 comercializada elaborada a partir de técnicas de engenharia 

 genética 

 

- Atualmente existem inúmeras possibilidades de produção 

 de imunógenos contra a grande maioria dos 

 microorganismos 

 





  

Principais restrições para a 

produção de novas vacinas? 


