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POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE E VACINAÇÃO 

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou Componente Curricular) 

 Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se na diversidade humana, 
fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza e às suas 
tecnologias em situações contextualizadas. 

 Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 
determinação, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza para tomar decisões frente a questões 
científico-tecnológicas e socioambientais e a respeito da saúde individual e coletiva, com base em princípios 
éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. 

Objetos de Conhecimento 

 Políticas públicas de saúde; campanhas de vacinação, ação biológicas das vacinas e dos soros.  

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de Caçador) 

 (EF07CI10) Argumentar sobre a importância da vacinação para a saúde pública, com base em informações 
sobre a maneira como a vacina atua no organismo e o papel histórico da vacinação para a manutenção da 
saúde individual e coletiva e para a erradicação de doenças. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados. 

 Caderno e folhas de sulfite, material para produção ( caneta, lápis, borracha, lápis de cor etc...) 

Aplicação/Fixação 
 
AULA 01:  

 Leia atentamente os textos. 
 

Políticas Públicas de Saúde. 

 

As políticas públicas, por definição, são conjuntos de programas, ações e decisões tomadas pelos governos 

nacional, estadual ou municipal que afetam a todos os cidadãos, de todas as escolaridades, independente de sexo, 

cor, religião ou classe social. A política pública deve ser construída a partir da participação direta ou indireta da 

sociedade civil, visando assegurar um direto a determinado serviço, ação ou programa. No Brasil, o direto à saúde é 

viabilizado por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) que deverá ser universal, integral e gratuito. 

As campanhas de vacinação visam alcançar crianças não vacinadas ou com esquema vacinal incompleto, 

compensam falhas existentes na vacinação de rotina. Além das campanhas para crianças, acontece também a 

Campanha Nacional de Vacinação do Idoso (CNVI), que é uma das efetivações do compromisso do com a 

universalidade, a integralidade e a equidade da atenção à saúde no setor de imunizações; atendendo, deste modo, 

aos princípios básicos fundamentais do Sistema Único de Saúde. 

 

Vacinas e sua ação no corpo humano. 

 

 Vacinas são produtos capazes de estimular nosso sistema imunológico e garantir a imunização contra alguma 

doença. São produzidas com base no agente causador da doença, que estará inativado, atenuado ou presente 

apenas em fragmentos. Além do agente imunizante (agente causador da doença morto, atenuado ou presente em 



fragmentos), as vacinas apresentam em sua composição outros produtos, tais como líquido de suspensão, 

substâncias conservantes e estabilizadores.  

 As vacinas apresentam em sua composição o agente causador de uma doença, o qual causará uma resposta do 

sistema imune. 

 As vacinas são seguras e, assim como todos os medicamentos, podem causar reações adversas. Essas reações, no 

entanto, são geralmente brandas, como vermelhidão no local e febre baixa. 

 Ao vacinarmo-nos, estamos colocando em nosso corpo fragmentos ou mesmo o agente causador da doença morto ou 

atenuado. Mesmo utilizando organismos mortos, atenuados ou fragmentos deles, eles são capazes de estimular o 

sistema imunológico a produzir anticorpos e garantir a memória imunológica, a qual promove uma resposta rápida e 

específica quando somos expostos novamente àquele agente. Devido ao fato da vacina estimular nosso sistema 

imunológico a produzir anticorpos, dizemos que se trata de uma imunização ativa. A vacina atua, portanto, da 

mesma forma que uma infecção contraída naturalmente, porém, no caso da vacina, não há riscos ao receptor, pois ela 

não é capaz de provocar o desenvolvimento da doença. 

 O SUS disponibiliza gratuitamente uma série de vacinas que garantem a imunização de crianças, adolescentes, 

adultos, idosos e gestantes. De acordo com o Ministério da Saúde, “ao todo, são disponibilizadas 19 vacinas para 

mais de 20 doenças, cuja proteção inicia ainda nos recém-nascidos, podendo estender-se por toda a vida”. 

 Dentre as vacinas disponibilizadas no SUS, podemos citar a vacina BCG, que previne contra formas graves de 

tuberculose; a vacina contra hepatite B; a vacina contra a poliomielite; a vacina contra o HPV; a vacina contra a febre 

amarela; a vacina DTP, que previne contra difteria, tétano e coqueluche, entre outras. 

 Vale salientar, ainda, que anualmente o Ministério da Saúde realiza a Campanha Nacional de Vacinação contra a 

Gripe, responsável pela imunização de grupos prioritários contra essa doença que mata várias pessoas todos os 

anos. Não são somente as crianças que devem receber vacinas, algumas delas devem ser administradas em 

adolescentes, jovens, idosos e gestantes. 

 Para vacinar-se, a pessoa deve comparecer a um posto de saúde munida do seu cartão de vacinação. O cartão de 

vacinação é um documento importante que tem todo o registro de vacinação daquele indivíduo. Caso uma pessoa 

perca seu cartão, pode comparecer ao posto onde recebeu as vacinas e pedir o resgate do seu histórico de vacinação 

para fazer uma nova via do cartão. 

 

Importância da vacinação. 

 

 As vacinas são um meio eficiente para a prevenção contra uma série de doenças infectocontagiosas. Entretanto sua 

importância vai muito além da proteção individual, sendo essencial para garantir a segurança da população. Quando 

uma pessoa não se vacina, pode contrair a doença e transmiti-la a outras pessoas que também não foram 

imunizadas. Assim sendo, quanto mais gente estiver imunizada, menos a doença circulará. 

 

Vacina e Soro. 

 

Soro e vacina são dois agentes que atuam como imunizadores, entretanto, são usados em ocasiões diferentes, apesar 

de terem um objetivo comum que é proteger nosso corpo contra substâncias estranhas. Os dois produtos são 

fabricados a partir de organismos vivos, sendo, portanto, chamados de imunobiológicos. As vacinas são usadas como 

uma forma de proteção que estimula nosso organismo a produzir anticorpos contra determinada doença. Em razão 

dessa característica, dizemos que a vacina é uma forma de imunização ativa. 

 Dessa forma, elas são produzidas a partir de antígenos inativados ou atenuados, que, ao serem colocados no nosso 

corpo, estimulam a produção de anticorpos e células de memória pelo nosso sistema imunológico. Assim, quando 

nosso corpo for invadido novamente pelo mesmo antígeno, o organismo já terá formas de eliminá-lo rapidamente, 

antes de surgirem os sintomas da doença. As vacinas são usadas na prevenção de viroses e doenças bacterianas. 

 Os soros, por sua vez, não promovem uma imunização ativa, uma vez que, nesses casos, são inoculados anticorpos 

previamente produzidos em outro organismo. No caso dos soros, dizemos que ocorre uma imunização passiva. 

 Eles são conhecidos principalmente pela sua atuação no tratamento de peçonha de cobras, aranhas, escorpiões, 

tétano, raiva, difteria e botulismo, porém também são produzidos para tratar algumas toxinas bacterianas. Os soros 

são usados em casos em que há necessidade de tratamento rápido, ou seja, quando não é possível esperar a 

produção de anticorpos pelo nosso corpo. 

 A produção de soro é realizada no corpo de outro ser vivo, que normalmente é um mamífero de grande porte, como 

um cavalo. Injeta-se nesse animal, em doses controladas, o antígeno contra o qual aquele organismo deve produzir 

anticorpos. Assim que os anticorpos são produzidos, parte do sangue do animal é retirada e o plasma separado para 

a análise de controle de qualidade. As hemácias, leucócitos e plaquetas retiradas são colocadas novamente no 

animal. 

 

AULA 02: 



 Leia com atenção e assinale a alternativa correspondente. 

 

1- O soro e a vacina são substâncias que agem como imunizadores do organismo. A respeito desses produtos, marque 

a alternativa incorreta: 

a) O soro é responsável por uma imunização passiva. 

b) As vacinas estimulam o corpo a produzir anticorpos contra determinado antígeno. 

c) As vacinas são produzidas injetando-se o antígeno em um animal, que passará a produzir anticorpos. Os anticorpos 

são posteriormente processados e podem ser usados em humanos. 

d) Como exemplo de soro, podemos citar o antiofídico. 

e) Podemos dizer que a vacina é usada na prevenção, enquanto o soro é usado para curar. 

 

 

2- Sabemos que as vacinas são capazes de estimular a produção de anticorpos pelo corpo, protegendo-nos, portanto, 

de doenças. Graças a essa capacidade, dizemos que as vacinas garantem-nos: 

a) uma imunização passiva. 

b) uma imunização imediata. 

c) uma imunização prolongada. 

d) uma imunização ativa. 

e) uma imunização continuada. 

 

3- Quando uma pessoa é picada por uma cobra, é fundamental procurar ajuda médica imediata. Isso se deve ao fato de 

que algumas espécies produzem venenos tão poderosos que podem levar a pessoa a óbito. 

Entre as alternativas a seguir, marque aquela que indica corretamente o motivo pelo qual os médicos fazem uso de soro 

em vez de vacina para tratar o problema. 

a) O soro é usado para tratar picada de cobra, pois garante que o corpo produza anticorpos contra o veneno nele 

injetado. 

b) O soro deve ser aplicado porque possui anticorpos já prontos contra o antígeno, garantindo, assim, uma resposta 

mais rápida. 

c) O soro deve ser usado apenas quando uma vacina não está disponível para uso. 

d) Em caso de picada de cobra, o soro é usado porque garante uma imunização ativa do paciente. 

 

4- (UFMG) A Campanha Nacional de Vacinação do Idoso, instituída pelo Ministério da Saúde do Brasil, vem-se 

revelando uma das mais abrangentes dirigidas à população dessa faixa etária. Além da vacina contra a gripe, os 

postos de saúde estão aplicando, também, a vacina contra pneumonia pneumocócica. 

É correto afirmar que essas vacinas protegem porque: 

a) são constituídas de moléculas recombinantes. 

b) contêm anticorpos específicos. 

c) induzem resposta imunológica. 

d) impedem mutações dos patógenos. 

 

5- A vacina, o soro e os antibióticos submetem os organismos a processos biológicos diferentes. Pessoas que viajam 

para regiões em que ocorrem altas incidências de febre amarela, de picadas de cobras peçonhentas e de leptospirose 

e querem evitar ou tratar problemas de saúde relacionados a essas ocorrências devem seguir determinadas 

orientações. 

Ao procurar um posto de saúde, um viajante deveria ser orientado por um médico a tomar preventivamente ou como 

medida de tratamento 

a) antibiótico contra o vírus da febre amarela, soro antiofídico caso seja picado por uma cobra e vacina contra a 

leptospirose. 

b) vacina contra o vírus da febre amarela, soro antiofídico caso seja picado por uma cobra e antibiótico caso entre em 

contato com a Leptospira sp. 

c) soro contra o vírus da febre amarela, antibiótico caso seja picado por uma cobra e soro contra toxinas bacterianas. 

d) antibiótico ou soro, tanto contra o vírus da febre amarela como para o veneno de cobras, e vacina contra a 

leptospirose. 

e) soro antiofídico e antibiótico contra a Leptospira sp. e vacina contra a febre amarela caso entre em contato com o 

vírus causador da doença. 

 

6- Uma substância composta por anticorpos contra determinado antígeno pode ser denominada de 

a) vacina. 

b) antibiótico. 



c) anti-histamínico. 

d) soro. 

e) antitérmico. 

 

7- Várias enfermidades podem ser prevenidas por meio de vacinas como agentes imunizadores. Entre as doenças a 

seguir, marque a única que ainda não possui vacina liberada para comercialização. 

a) Raiva. 

b) Rubéola. 

c) Gripe. 

d) HPV. 

e) Coronavírus  

 

8- Um indivíduo, ao ser picado por uma cobra venenosa, deverá ser tratado com soro antiofídico, porque este contém: 

a) anticorpos específicos para as toxinas do veneno de cobra. 

b) toxinas atenuadas do veneno de cobra que irão induzir a produção de anticorpos. 

c) enzimas proteolíticas que irão destruir o veneno de cobra. 

d) células responsáveis pela resposta imune. 

e) antígenos específicos que irão inibir a ação de toxinas do veneno de cobra. 

 

9- Vacinas, anticorpos e soros no caso de certas vacinas, não basta a pessoa receber um única dose. Ela precisa, 

também, receber doses de reforço. Nesse caso, a produção de anticorpos é maior e mais rápida. Certas células da 

pessoa funcionam como “células de memória”; se ela for novamente infectada, essas células produzem anticorpos 

rapidamente e a doença não se instala no organismo. Enquanto as vacinas promovem uma imunização duradoura, os 

soros promovem uma imunização passageira. Isso porque os anticorpos contidos nos soros combatem as toxinas 

antes que elas ativem o sistema imunitário da pessoa; com o tempo, o nível de anticorpos se reduz no organismo até 

desaparecer.  

(Adaptado de: BARROS, C. e PAULINO, R.W., Ciências – Os seres vivos, Ed. Ática, 2007)  

Considerando o texto e conhecimentos relacionados, diferencie vacinas de soros, usando as palavras anticorpos, 

prevenção e cura.   

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

10- Diferencie imunização passiva e imunização ativa. 

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

AULA 03: 

 Exercite sua capacidade de observação e encontre as palavras escondidas. 

 

• MAL ESTAR 

• VÍRUS 

• VACINA 

• SORO 

• FUNGOS 

• BACTÉRIAS 

• INFECTAR 

• COMBATE 

• DOENTE 

• SINTOMAS 

 



 
 

Síntese/Avaliação 

 No retorno às aulas, apresentar o caderno contendo as atividades. 

Registro de Frequência 

 Leitura dos textos  1H/A; 

 Responder as atividades 1H/A; 

 Completar o caça palavras 1H/A. 

Referencial 

 https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/vacinas.htm 

 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/vacinas.htm

