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Edward Jenner nasceu 
em Berkeley, na 
Inglaterra, em 17 de maio 
de 1749. Com apenas 
treze anos de idade, já 
ajudava um cirurgião em 
Bristol. Formou-se em 
medicina em Londres.

Em 1789, ele começou a 
observar que as pessoas 
que ordenhavam vacas 
não contraíam a varíola, 
desde que tivessem 
adquirido a forma animal 
da doença. O médico 
extraiu o pus da mão de 
uma ordenhadora que 
havia contraído a varíola 
bovina e o inoculou em 
um menino saudável, 
James Phipps, de oito 
anos, em 4 de maio de 
1796. O menino contraiu a 
doença de forma branda 
e, em seguida, ficou 
curado. 



  

A VARÍOLA

Varíola bovina
Acomete os úberes das vacas e a boca 
dos filhotes.

Dois meninos,
um não vacinado que 
contraiu a doença e 
outro vacinado sem a 
doença.



  

A REVOLTA DA VACINA

Revolta popular contra as medidas sanitárias 
implementadas por Oswaldo Cruz, na gestão 
do prefeito Pereira Passos. Ocorreu entre 10 
e 16 de novembro de 1904 no Rio de Janeiro, 
e além da vacina, a população não aceitava a 
reforma da cidade.

A capital do Brasil era assolada por peste 
bubônica, varíola e febre amarela.

O Governo de Rodrigues Alves torna 
obrigatória a vacinação contra a varíola em 
todo o país.

As reformas que Pereira Passos fez no Rio 
de Janeiro visavam tornar a capital mais 
segura, melhorar o porto, além do controle 
sanitário, implicando em reformas 
estruturais, derrubando casas e moradias 
insalubres, abrindo avenidas e construindo 
uma capital moderna. 



  

A REVOLTA DA VACINA

Assinatura da Lei da Obrigatoriedade da Vacina 
contra Varíola em 31 de outubro de 1904

Presidente 
Rodrigues Alves



  

A REVOLTA DA VACINA

Oswaldo Gonçalves Cruz (1872 — 1917) médico bacteriologista, 
epidemiologista e sanitarista. Pioneiro no estudo das moléstias 
tropicais e da medicina experimental no Brasil, fundou em 1900 o 
Instituto Soroterápico Federal no bairro de Manguinhos, RJ, hoje a 
Fundação Oswaldo Cruz.
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A Lei da Obrigatoriedade da varíola foi revogada, mas as medidas sanitárias de 
controle da Peste Bubônica e Febre Amarela foram mantidas, além das reformas 
estruturais da cidade do Rio de Janeiro.

Ao final da revolta, controlada pela Polícia e pelas Forças Armadas,  foram detidas 
945 pessoas. Destas, 461 possuíam antecedentes criminais e foram deportadas. As 
481 restantes foram soltas. Sete estrangeiros foram deportados.

 As vítimas da repressão que se seguiu foram, em geral, os indivíduos mais pobres, 
que poderiam ter tomado parte na revolta, embora sua participação nem sempre 
fosse comprovada. Os deportados foram amontoados em navios-prisão e enviados 
para o Acre, enquanto os demais presos foram enviados à ilha das Cobras, onde 
sofriam maus tratos. 

Além da feroz repressão desfechada pelo governo, a população do Rio de 
Janeiro teria de suportar uma epidemia de varíola em 1908, na qual morreram 
quase 6 400 pessoas, para uma população, em 1904, de cerca de 800.000 
pessoas.

A REVOLTA DA VACINA



  

POLIOMIELITE

A Poliomielite, também chamada de pólio ou 
paralisia infantil, é uma doença contagiosa 
aguda causada pelo poliovírus, que pode 
infectar crianças e adultos por meio do 
contato direto com fezes ou com secreções 
eliminadas pela boca das pessoas doentes. 
Pode provocar paralisias musculares, sendo 
que os membros inferiores são os mais 
atingidos.
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POLIOMIELITE

A primeira grande epidemia de poliomielite nos Estados Unidos
ocorreu no estado de Vermont no verão de 1894 e a cada ano milhares de pessoas eram 
afetadas. 

O tratamento era limitado às quarentenas e se fazia uso do tristemente célebre pulmão de 
aço, um aparelho semelhante a um cofre de aço para auxiliar na respiração. 

Embora as crianças, e em especial as de tenra idade fossem as mais afetadas, adultos 
eram também frequentemente infectados.



  

POLIOMIELITE

O futuro presidente Franklin D. Roosevelt, que em 1921 foi acometido de pólio aos 39 
anos que o deixou parcialmente paralisado.

Roosevelt transformou mais tarde sua propriedade em Warm Springs, Geórgia, num 
retiro para a recuperação de vítimas da pólio e foi fundamental para a coleta de fundos 
para as pesquisas científicas relacionadas com a enfermidade e o tratamento dos 
pacientes.



  

POLIOMIELITE
DR.JONAS SALK

Salk nasceu em Nova York em 1914 e 
realizou pesquisas sobre distintos vírus 
nos anos 1930, ainda estudante de 
medicina da Universidade de Nova York. 
Durante a Segunda Guerra Mundial 
ajudou a desenvolver vacina contra a 
gripe.

Em 1947 tornou-se chefe do laboratório de 
pesquisas da Universidade de Pittsburgh e 
em 1948 desenvolvendo uma vacina 
contra o vírus da poliomielite.

Em 1950 Salk fez suas primeiras 
experiências humanas em ex-pacientes de 
pólio, nele próprio e em membros de sua 
família.

Em abril de 1955, anunciou-se que a 
vacina era eficaz e segura, dando-se o 
início da campanha de vacinação em 
âmbito nacional.



  

POLIOMIELITE
DR.ALBERT SABIN

Sabin (1906-1993) nasceu na Rússia, na 
cidade de Białystok, atual Polonia, migrou 
para os Estados Unidos com a família em 
1921.  Em 1946 tornou-se líder de 
Pesquisa Pediátrica na Universidade de 
Cincinnati.

Com a ameaça da pólio crescendo após a 
Segunda Guerra, ele e outros 
pesquisadores, principalmente Salk, 
iniciaram a busca por uma vacina para 
prevenir ou amenizar a doença. 

A inovação de Sabin aconteceu 1960 
quando o Serviço Público de Saúde dos 
Estados Unidos apoiou sua vacina com 
um vírus "vivo" atenuado para a pólio em 
1961, podendo ser tomada por via oral. 
Esta é a vacina que eliminou efetivamente 
a pólio em quase todo o mundo.

Sabin renunciou aos direitos de patente da 
vacina que criou.



  

POLIOMIELITE
DIA MUNDIAL DE VACINAÇÃO

Em 24 de outubro ocorre o Dia Mundial de Combate a Poliomielite. Também chamada 
de paralisia infantil, a Polio é uma doença causada pelos tipos 1, 2 e 3 do poliovírus, 
não tem cura e é altamente contagiosa.

A maioria das pessoas infectadas não apresenta sintomas, mas isso não impede o 
contágio para as demais. Contudo, ainda assim, há manifestações graves da doença 
que podem causar paralisia e levar à morte. A única prevenção eficiente é a 
vacinação.

A doença permanece endêmica em três países: Afeganistão, Nigéria e Paquistão, com 
registro de 12 casos. Como resultado da intensificação da vacinação, no Brasil não há 
casos desde 1990.
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Meus agradecimentos a todos,

Meu respeito sincero por não só 
todas as vítimas da Poliomielite, 
mas também a todas as vítimas da 
Covid-19 e a todas as suas famílias.

Dr.Roberto Antonio Aniche
CRM 54.132 – SP

www.robertoaniche.com.br

robertoaniche@yahoo.com.br
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