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RESUMO: Medicamentos são produtos farmacêuticos de atividade profilática, curativa, 
paliativa ou para fins de diagnóstico. É uma forma farmacêutica que contém o fármaco, 
geralmente em associação com adjuvantes farmacológicos. As vacinas são substâncias, 
como proteínas, toxinas, partes de bactérias ou vírus, ou mesmo vírus e bactérias inteiros, 
atenuados ou mortos, que ao serem introduzidas no organismo de um animal, suscitam 
uma reação do sistema imunológico. A expectativa de vida da pessoa nascida no Brasil 
depois das vacinas e dos medicamentos está, em média, até os 76,6 anos, o que 
representa um salto em relação ao tempo estimado antigamente. O trabalho teve como 
objetivo realizar um levantamento bibliográfico a fim de compreender as principais 
características e diferenças existentes no mecanismo de ação dos medicamentos e das 
vacinas. 
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INTRODUÇÃO 

 

O mundo não teria tantas pessoas atualmente se não fossem pela evolução da 

medicina que permitiu o desenvolvimento de medicamentos e vacinas que auxiliam no 

combate de diversas enfermidades. Os medicamentos são muito importantes para a 

humanidade, pois são produtos capazes de realizar diversas funções dentro do organismo 

com o intuito de prevenir e curar doenças, ou aliviar seus sintomas, segundo definição da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Todavia, quando ocorre a sua má 

utilização, as consequências podem ser fatais, o que demonstra a importância de sempre 

realizar o seu uso com o acompanhamento médico. 



 

 

As vacinas são produtos capazes de estimular o 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.  

Ao receber a vacina o corpo inicia a produção de anticorpos, e, graças à memória 

imunológica, quando o humano é exposto novamente com o agente causador da doença, 

o corpo inicia a produção de anticorpos rapidamente, evitando, desse modo, que se fique 

doente. 

 

Figura 1 – Medicamentos e vacina 
Fonte: https://nexxto.com/eventos-adversos-medicamentos-vacinas/ 

 

OBJETIVO  

O trabalho tem como objetivo compreender a importância das vacinas e 

medicamentos para os seres vivos, analisando quais as principais diferenças nos 

mecanismos de ação de cada um.  

 

PROBLEMA E JUSTIFICATIVA  

Hoje em dia é muito importante saber diferenciar os medicamentos das vacinas, 

pois antigamente muitas pessoas morriam devido à falta de tratamento disponível, como 

por exemplo: da febre amarela, chikungunya, entre outros. O uso correto de 

medicamentos e vacinas pode aumentar a expectativa de vida e contribuir para uma vida 

mais saudável e melhora generalizada nas condições de saúde do usuário.  

https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/sistema-imunologico.htm


 

 

Diante da importância deste assunto, questiona-se: quais as principais diferenças 

entre as vacinas e os medicamentos? 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

Esta é uma pesquisa bibliográfica e, devido a isso, se utiliza de sites e outras fontes 

para fundamentar seus apontamentos. A fim de cumprir seus objetivos, primeiramente 

busca-se compreender as características do mecanismo de ação dos medicamentos e 

vacinas para que assim seja possível compreender as principais diferenças existentes 

entre esses dois tipos de tratamento.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foi possível constatar que as vacinas são produzidas com partes dos próprios 

microorganismos que causam a doença, inoculação de antígenos, ou o patógeno 

inativado, sem capacidade de desenvolver a doença, ou seja, tratam-se de versões 

enfraquecidas ou mortas desses micro-organismos com o objetivo de estimular o sistema 

imune do corpo a produzir anticorpos de defesa, pois caso haja o contato futuramente com 

tal micro-organismo patógeno, o sistema imune estará fortalecido para combater a doença 

e evitando em muitos casos que ela se desenvolva.  

Em geral, os medicamentos podem ser encontrado em duas formas. Têm-se os 

medicamentos sintéticos que são produzidos por meio da manipulação química de 

substâncias em laboratório, enquanto os biológicos são produzidos a partir de células 

vivas, como plantas e microorganismos e em muitos casos, eles têm imunogenicidade, ou 

seja, a capacidade de aumentar a resposta imune do corpo. Em ambos os casos o 

princípio de ação é o mesmo que visa tratar uma doença que acabou sendo desenvolvida 

no corpo. 

 

 

 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio do levantamento bibliográfico desta pesquisa foi possível verificar a 

importância da vacina, pois ela oferece proteção contra doenças infecciosas que 

vitimaram populações inteiras em outras épocas e que os medicamentos são produtos 

capazes de realizar diversas funções dentro do organismo com o intuito de prevenir, 

diagnosticar e curar doenças, ou aliviar seus sintomas. A ação conjunta dessas formas de 

tratamento é, então, uma das principais responsáveis pelo aumento da expectativa de vida 

que se observou no mundo ao longo dos últimos anos. 
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