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Cronologia Básica

Fatos Relevantes e Legislação

1798
. Difusão da vacina antivariólica no mundo.

1804
. Introdução da vacina no Brasil.

1811
· Criada a Junta Vacínica da Corte – 04/04.

1828
. Extintos os ‘lugares’ de provedor-mor, físico-mor e cirurgião-mor do
Império – Lei n. 30/08 (as competências destes passam para as câma-
ras municipais e justiças ordinárias).

1832
. Primeira legislação de obrigatoriedade da vacina no Brasil (a vacina-
ção era obrigatória em crianças com três meses de idade).

Anexos



130

1834-1835
· Surto epidêmico de varíola no Rio de Janeiro.

1840
· Elaboradas propostas para a reestruturação da Junta Vacínica da
Corte.

1846
· Criação do Instituto Vacínico do Império. Decreto n. 464 – 17/08 –
Regulamento do Instituto. O Instituto tem como finalidade “o estudo,
prática, melhoramento e propagação da vacina em todo o Império”; o
Instituto será composto por um inspetor-geral, uma junta vacínica na
capital do Império e comissários vacinadores provinciais, municipais
e paroquiais; inclui a obrigatoriedade da vacinação para todas as pes-
soas residentes no Império, independentemente de sexo, idade e con-
dição; incentiva a tentativa de inoculação do vírus na vaca, a fim de
produzir cow-pox, destinando prêmio a quem o conseguir.

1850
· Criada a Junta de Higiene Pública – Decreto Leg. n. 598 – 14/09 –
Art. 3º. Ficam subordinados à Junta: a Inspeção de Saúde do Porto do
Rio de Janeiro, o Instituto Vacínico do Império e os serviços de higiene
das províncias e localidades.

1851
· É regulamentada a Junta de Higiene Pública, alterando-se a denomi-
nação para Junta Central de Higiene Pública – Decreto n. 828 – 29/
09. A Inspeção de Saúde dos Portos e a Inspeção de Vacinação são
subordinadas à Junta: a Inspeção de Vacinação continua obedecendo
ao Decreto de 1846, que criou o Instituto Vacínico do Império; a
Junta, no corpo do texto legislativo, é denominada Junta Central sem
explicitar-se a mudança de nome.

1875
· Torna-se obrigatória a revacinação em diferentes estabelecimentos
custeados pelo governo – Aviso de 11 de novembro.
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1876
· É criado um hospital na ilha de Santa Bárbara para internação de
casos de varíola – Decreto n. 6.378 – Art. 431 – 15/11.

1878
· Surto epidêmico de varíola na cidade do Rio de Janeiro.

1882
· Reestruturados os serviços de saúde pública do Império – Decreto n.
8.387 – 19/01. Este decreto impõe uma nova regulamentação à Junta
de Higiene Pública (revoga o Decreto n. 828 – 29/09/1851); cria juntas
em algumas províncias e recomenda que sejam criadas juntas ou que
sejam designados delegados e inspetores provinciais, nomeados pelas
presidências das províncias; o serviço de vacinação continua a cargo
do Instituto Vacínico, permanecendo subordinado à Junta e sendo
dirigido por um membro efetivo desta, o qual terá o título de inspetor
de vacinação.

1884
· É criada a Escola Veterinária de Pelotas, com um instituto vacínico
anexo para a produção de vacina animal.

1886
· Fechados a Escola de Pelotas e o Instituto a ela vinculado.

· Reorganiza-se o Serviço Sanitário do Império – Decreto n. 9.554 – 03/
02.

· Criação da Inspetoria Geral de Higiene e da Inspetoria Geral de
Saúde dos Portos; criação de um conselho superior de saúde pública;
o Instituto Vacínico é extinto, e a vacina antivariólica fica a cargo da
Inspetoria.

1887
· Surto epidêmico de varíola no Rio de Janeiro.

· É introduzida a vacina antivariólica animal no Brasil, na Santa Casa
da Misericórdia, por Pedro Affonso Franco.
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1888
· A Inspetoria cria uma comissão para verificar a eficácia da vacina
produzida por Pedro Affonso. A vacina é aprovada pela comissão,
composta por Francisco Marques de Araújo Góes e Bento Gonçalves
Cruz, em relatório apresentado à Diretoria em 11/01/1888.

· O governo federal dispensa a subvenção para o fornecimento da
vacina à Inspetoria.

1889
· É reestruturado o serviço de polícia sanitária na capital federal,
incluindo indicação de medidas para impedir ou atenuar o desenvol-
vimento de quaisquer epidemias – Decreto n. 68 – 18/12. Ao inspetor-
geral são dados poderes para intervir na fiscalização de todos os servi-
ços sanitários de terra; ficam estabelecidas as três medidas básicas
recomendadas pela higiene: notificação obrigatória, desinfecção de obje-
tos e domicílios, e isolamento nosocomial nos casos de algumas doenças
transmissíveis; é obrigatória a vacina para crianças até seis meses de
idade; a revacinação é facultativa e deve ser executada de dez em dez
anos.

· É criado o Conselho de Intendência Municipal – Decreto 50A.

1890
· É constituído o Conselho de Saúde Pública e reorganizado o serviço
sanitário terrestre – Decreto n. 169 – 18/01. A União fica responsável
pelo serviço terrestre em todo o país; a direção e propagação da vacina
animal (extraída diretamente do vitelo) ficam a cargo da Inspetoria sob
a competência do médico vacinador, que efetua a vacinação duas vezes
por semana no Posto Central (a vacina é produzida por Pedro Affonso,
que encaminha para a Inspetoria o vitelo vacinado); o Conselho tem
como incumbência dar parecer acerca das questões de higiene e salu-
bridade geral sobre o que for consultado pelo governo.

1891
· É extinta a Inspetoria de Higiene no Estado do Rio de Janeiro –
Decreto n. 554 – 29/09. As inspetorias dos outros estados são extintas
ou desligadas da Administração Federal.

· É assinado um Contrato entre a União e Pedro Affonso para o forne-
cimento de vacina em tubos com linfa glicerinada ao Distrito Federal.
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1892
· É criada a prefeitura do Distrito Federal – Lei n. 85 – 20/09. A lei
determina que não ficariam sob a responsabilidade da municipalidade
os serviços de higiene defensiva da capital federal.

· É extinta a Inspetoria Geral de Higiene e criada a Diretoria Sanitária
da Capital Federal – Decreto n. 1.172 – 17/12. A Diretoria teria como
incumbência as medidas de higiene “de natureza defensiva em épocas
anormais”; a vacinação não aparece enquanto competência da Direto-
ria.

· É assinado um contrato entre a prefeitura e Pedro Affonso – Aviso n.
4323 – 29/12. A fabricação da vacina passa a ser de responsabilidade
do município do Distrito Federal, por intermédio de Pedro Affonso.

1893
· É ampliado o número de postos de vacinação antivariólica, na capital
sob a responsabilidade do governo municipal; amplia-se também o
número de dias de atendimento no posto da Inspetoria de Higiene.

1894
· É criado o Instituto Sanitário Federal – Decreto n. 1.647 – 12/10. São
extintos a Diretoria e o Laboratório Bacteriológico, cujas competênci-
as passam para o Instituto Sanitário.

· Criado o Instituto Vacínico Municipal por meio de contrato com a
prefeitura do Distrito Federal, por um prazo de dez anos, sob a dire-
ção de Pedro Affonso Franco – Decreto n. 105 – 15/09. O contrato
entre a municipalidade e o barão de Pedro Affonso foi assinado em 30/
11, com a validade de dez anos.

· Elaborada e apresentada ao Senado, por Abdon Milanez, senador
pelo estado da Paraíba, uma proposta de organização de um instituto
federal de vacina.

1895
· Iniciam-se os trabalhos do IVM – 01/01.

· O governo federal concede subvenção ao Instituto Vacínico para que
forneça vacina aos estados – Lei n. 360 – 30/12.
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1897
· Criada a Diretoria Geral de Saúde Pública – Decreto n. 2.449 – 01/
02. São extintos o Instituto Sanitário Federal e a Inspetoria Geral de
Saúde dos Portos, cujas competências passam para a Diretoria, subor-
dinada ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores; a Diretoria so-
mente está autorizada a intervir na higiene municipal quando solicita-
da pelo nível local ou em caso de calamidade pública; não há nenhu-
ma referência à vacinação.

· Reorganizado o Instituto Vacínico Municipal – Decreto n. 386 – 08/
04.

· Estabelecido o quadro de pessoal e cria-se o cargo de vice-diretor.

· O Instituto Vacínico Municipal é autorizado a receber qualquer sub-
venção ou indenização do governo da União ou dos estados – Decreto
n. 425 – 27/09.

1900
· Criado o Instituto Soroterápico Federal, sob a direção de Pedro
Affonso Franco.

1902
· Solicitados da municipalidade para a esfera do governo federal os
serviços de higiene defensiva da Capital da República – Decreto n. 4.463
– 12/07. Segundo esse decreto, a Lei de 1892 (n. 85) de organização do
governo municipal já havia excluído da municipalidade a higiene de-
fensiva, porém tal legislação não foi cumprida e, pelo decreto de 1902,
passa a vigorar.

· São estabelecidas as bases para a regulamentação dos serviços de higiene
de defesa da capital federal – Decreto n. 4.464 – 12/07. Esses serviços
compreendem a polícia sanitária, assistência hospitalar, isolamento e
desinfecção.

· Oswaldo Cruz assume a direção do Instituto Soroterápico Federal,
ocupando o lugar de Pedro Affonso Franco.

1903
· Oswaldo Cruz assume os serviços de Saúde Pública da União.

· Apresentado à Câmara dos Deputados um projeto de reestruturação
dos serviços de saúde da União.
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1904
· São organizados os serviços de higiene da União, sob a responsabili-
dade da Diretoria Geral de Saúde Pública – Decreto n. 1.151 – 05/01.
Esse decreto amplia a responsabilidade da Diretoria no Distrito Fede-
ral, cabendo a ela “tudo quanto se relaciona à profilaxia geral e espe-
cífica das moléstias infecciosas”; autoriza a aquisição do Instituto
Soroterápico Federal; estabelece como competência do ISF a produ-
ção de soros e vacinas para todos os estados, com exceção da vacina
antivariólica.

· Regulamentados os serviços sanitários a cargo da União – Decreto n.
5.156 – 08/03. O capítulo XII trata da varíola; a vacinação não é uma
medida obrigatória, porém o número de vacinações que o inspetor
praticar contará como mérito para ele.

· Prorrogado por sete anos o contrato entre a prefeitura e o Instituto
Vacínico – Decreto n. 984 – 31/05.

· Apresentado ao Senado e encaminhado à Câmara um projeto para a
regulamentação da obrigatoriedade da vacinação.

· Aprovada a Lei de Obrigatoriedade da Vacinação para todos os indi-
víduos – Lei n. 1.261 – 31/10/1906.

· Apresentado à Câmara, por Mello Mattos, um projeto de criação do
Instituto de Medicina Experimental de Manguinhos (Projeto n. 17 –
02/07/1906). Esse projeto determina, entre outras, a incorporação da
vacina antivariólica ao Instituto; por proposta da Academia de Medi-
cina, o nome seria Instituto de Patologia Experimental de Manguinhos.

1908
· A vacinação passa para o âmbito da Diretoria, e a produção da vacina
permanece com o Instituto Vacínico Municipal.

· Oswaldo Cruz encaminha uma “Proposta de Organização Definitiva
dos Serviços de Higiene da União”.

1909
· É renovado por dez anos o contrato entre o Instituto Vacínico Muni-
cipal e a prefeitura – Decreto n. 1.315 – 09/11. O contrato é assinado
em 24/11, começando a vigorar em janeiro de 1912.

· Alterado o quadro de pessoal do Instituto Vacínico Municipal – De-
creto n. 1.918 – 15/07.
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· Estabelecido um novo Regulamento para a Diretoria Geral de Saúde
Pública – Decreto n. 10.821 – 18/03. Esse regulamento mantém as
mesmas bases da legislação em vigor, tornando mais rígidas as medi-
das de vigilância sanitária de mar e terra em todo o país; amplia as
doenças sob notificação compulsória; incorpora os funcionários que
em 1904 haviam sido cedidos à União pela municipalidade.

1919
· Reorganizado o Instituto Oswaldo Cruz – Decreto n. 13. 527 – 26/
03/1919. O Instituto é regulamentado; suas atribuições ampliadas, in-
cluindo-se a produção da vacina antivariólica; incorpora em sua es-
trutura o Instituto Vacínico Municipal como Instituto Vacínico Fede-
ral.

1920
· Criado o Departamento Nacional de Saúde Pública. São ampliadas e
centralizadas as medidas de controle das doenças transmissíveis nos
estados.

1921
· Regulamentado o Instituto Vacinogênico Federal – Decreto n. 14.629
– 17/01/1921. O regulamento incorpora o Instituto Vacínico Munici-
pal ao Instituto Oswaldo Cruz; é aproveitado o pessoal técnico e admi-
nistrativo do extinto Instituto Vacínico Municipal.

Conhecimento Científico:
experiências e descobertas

1778
· Descoberta da vacina antivariólica, por Edward Jenner.

1840
· Instituída em Nápoles a vacina animal, por Nigri.

1864
· Introduzida em Paris a vacina animal, por Lanoix e Chambon.
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1865
· A Sociedade de Ciências de Lyon elege uma comissão para aprofundar
os estudos sobre a vacina, a varíola, o cow-pox e o horse-pox.

1878
· Primeiras tentativas de Pedro Affonso para implantar a vacina animal
no Brasil.

1886
· Introdução da glicerina como purificante e conservante da vacina
(Berlim).

1888
· Pesquisas sobre a receptividade do coelho para a vacina, realizada
por Gailleton.

1891
· Consegue-se destacar do vitelo a polpa vacínica e levá-la para o laborató-
rio.

1892
· Descoberta dos Corpúsculos de Garnieri. Foram indicados como agen-
tes etiológicos da varíola e da vacina.

1901
· Experiências para o cultivo do vírus fora do organismo bovino, rea-
lizadas por Calmette e Guérin.

1907
· Constatada a ultrafiltrabilidade do vírus vacínico.

· O agente etiológico é indicado como um protozoário, por Aragão e

Prowazeck. Essa descoberta do agente foi posteriormente negada por
outras experiências.

1910
· Estudos realizados por Noguchi, Henseval e Convent comprovam a
possibilidade de produção da vacina em testículos de coelho, conheci-
da como orchi-vacina.
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· Estudos sobre a purificação da vacina com métodos químicos e físicos
(éter sulfúrico, filtração e aquecimento).

1920
· Estudos realizados por Levaditi comprovam a possibilidade de pro-
dução da neurovacina no cérebro de coelho.

· A ultrafiltração é aplicada para determinação do tamanho do vírus,
por Bechold.

· Experiências sobre purificação são realizadas com verde brilhante.

· Estudos realizados por Parker e Nye possibilitam a técnica de cultu-
ra de tecidos para o cultivo do vírus vacínico.

1930
· Experiências com neurovírus e embrião de galinha são realizadas no
Hospital do Instituto Rockefeller.

· A filtração é indicada como melhor método de purificação.

1931
· Experiências definidas, realizadas por Goodpasture, possibilitam a
utilização da cultura do vírus em ovo embrionado.
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