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Título:  Vacinas e suas virtudes: Por que as doenças voltaram? 

 

A vacinação é uma das conquistas mais importantes da humanidade, pois além de ser o meio mais 

seguro também é o mais eficaz de prevenir doenças infectocontagiosa. 

As Primeiras vacinas foram descobertas há mais de 200 anos e desde então vem não só erradicando 

algumas doenças, como também salvando vidas de muitas pessoas. 

É muito melhor e mais fácil prevenir uma doença do que tratá-la e é isso que as vacinas fazem. A 

vacinação não apenas protege aqueles que a recebem, mas também ajuda a comunidade como um todo. 

Além disso, algumas doenças que se pode prevenir, podem também serem erradicadas por completo. Não 

deixando ela voltar em nenhum local do mundo, como o sarampo, poliomielite, difteria e rubéola. O sarampo 

é um exemplo de doença que foi erradicado por mais de 20 anos e agora voltou com o movimento 

antivacina. 

O movimento antivacina, como o próprio nome já diz, é um movimento onde as pessoas lutam para 

não tomar a vacina. Pois acreditam que elas geram mais doenças ou infecções que poder levar a morte. 

Como a maioria das vacinas importantes e necessárias são na infância, onde os menores não 

respondem por si mesmo, os responsáveis proíbem que apliquem a mesma. Claro que as vacinas não são 

apenas na infância, mas também na juventude, meia e terceira idade. Porém, nem todos tomam sua vacina, 

pois acreditam em fake news e em pessoas não especializadas na área da saúde. 

Com todos esses fatos, muitas pessoas estão ficando doentes e até morrendo por doenças que em 

certos locais foram erradicadas e estão voltando à tona, graças a movimentos como esse. Deixando de lado 

um dos maiores avanços da história da medicina. 

 

 


