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Diretora explica 
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A diretora de Administração e Finanças, Juliana 
Koehler, faz um balanço das principais melhorias na 
gestão dos investimentos do Instituto neste primei-
ro ano de trabalho. Foi elaborado um diagnóstico 
detalhado de todos os investimentos do Infraprev, 
com o objetivo de melhorar o nível de profissionali-
zação da gestão da carteira.

Leia mais na página 3
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Editorial Canal Aberto

Ao final de 2017 e nos primeiros meses do ano, os nú-
meros da economia brasileira davam sinais de recuperação. 
Houve melhora da atividade econômica, aumento da pro-
dução industrial e do consumo e o desemprego apresen-
tou pequena melhora. 

Mas em maio, a greve dos caminhoneiros freou a ativi-
dade econômica, que registrou a maior queda em dez anos 
na comparação com o mês anterior. Desde então, a inflação 
oficial medida pelo IBGE, o IPCA, que estava em patamares 
baixos, apresentou uma alta. Foram dois meses ruins para o 
mercado financeiro, o que afetou o desempenho de parte 
dos investimentos dos planos de benefícios no curto prazo.

Neste segundo semestre, as atenções estão voltadas 
para o processo eleitoral marcado para outubro. A indefini-
ção em torno do cenário político está influenciando o resul-
tado da Bolsa de Valores e a cotação do dólar, apresentan-
do grande volatilidade. 

No exterior, de olho na disputa comercial entre os Esta-
dos Unidos e a China e no estresse político e econômico na 
Turquia, o ambiente também é instável. O clima de incerteza 
está influenciando, ainda, o nível de confiança dos investido-
res em outros países emergentes, como é o caso do Brasil. 

No Infraprev, apesar do cenário incerto, estamos bus-
cando os melhores resultados, tomando risco adequado 
ao cenário atual, mas sempre voltados para o longo prazo.  

Estamos trabalhando de maneira ética e profissional, 
empenhadas na busca do melhor retorno para a poupança 
de nossos participantes. 

Diretoria Executiva

Momento sugere cautela E-MAIL

EMPRÉSTIMO
Sou funcionária cedida em Porto Alegre, portanto 
estamos sem RH para emitir/assinar a Declaração 
de autorização de desconto. Como posso solicitar 
o empréstimo? 
Elis Regina Cavalheiro - Porto Alegre - RS
RESPOSTA: Os participantes cedidos a órgãos do 
governo deverão solicitar a margem consignável ao 
RH da Infraero sede - Brasília. Precisamos da declara-
ção da margem consignável para verificar o valor de 
prestação mensal que poderá ser descontada em seu 
contracheque.

FALE CONOSCO

RESGATE
Gostaria de informação sobre o resgate das minhas 
contribuições do Infraprev, sendo que não estarei me 
desligando da Infraero. (...) 
Robson Moura de Sales - Rio de Janeiro - RJ
RESPOSTA: O resgate parcial ou total só pode ser rea-
lizado pelo participante após o término do vínculo em-
pregatício com o patrocinador, no seu caso a Infraero. 
As regras para resgate constam no regulamento do 
Plano CV e cumprem à risca o que determina o Con-
selho de Gestão da Previdência Complementar (Reso-
lução CGPC nº 6) para os planos nos quais a empresa 
também faz contribuições mensais para o participan-
te/empregado. 

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
Como faço para atualizar dados no sistema? Com o for-
mulário preenchido para onde deve ser enviado?
Luiza Vlasak - Porto Alegre - RS
RESPOSTA: Para atualização de dados cadastrais re-
lacionados a endereço e e-mail, você poderá acessar o 
portal www.infraprev.org.br e efetuar a atualização no  
AUTOATENDIMENTO – CADASTRO – INFORMAÇÕES 
PESSOAIS.
Quanto à alteração de beneficiários, dados bancários 
e estado civil é necessário que você preencha e assine 
formulário de atualização cadastral, que o Infraprev en-
via por e-mail, e encaminhe de volta por correio.

A edição de julho/agosto da Revista da Previdência 
Complementar, da Abrapp, publicou reportagem so-
bre as estratégias de gestão interna e externa da car-
teira de investimentos dos fundos de pensão. A ma-
téria tem participação da diretora de Administração e 
Finanças, Juliana Koehler, que destaca o modelo ado-
tado pelo Infraprev – um misto entre a gestão interna 
e a terceirizada, que traz mais retornos. Acesse notí-
cias no portal do Infraprev e leia a matéria na íntegra.

Revista destaca 
gestão dos ativos 

do Infraprev
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Gestão

Em entrevista exclusiva, a diretora de Administração e Fi-
nanças, Juliana Koehler, fala das medidas adotadas, desde a 
posse da diretoria o ano passado, para aumentar o nível de 
profissionalização dos investimentos e do esforço para ga-
rantir a solidez do patrimônio dos participantes do Infraprev.

JF: O que mudou na gestão dos investimentos 
desde que assumiu a diretoria?

Juliana Koehler: Priorizamos o modelo de gestão 
mista de investimentos, onde parte é gerido diretamente 
por profissionais do Instituto e a outra parte por gestores 
externos, por meio de fundos de investimentos. Aperfei-
çoamos o processo de seleção e de monitoramento de 
fundos de investimentos. Adotamos um modelo que con-
tém etapas quantitativa e qualitativa. Esse modelo foi to-
talmente desenvolvido internamente, sem a contratação 
de consultorias, e é independente de opiniões externas, o 
que mitiga o risco de conflitos de interesses. Além disso, 
a gerência de Compliance e Riscos passou a participar do 
processo de diligência nas gestoras dos fundos de inves-
timentos selecionados pelo Infraprev, juntamente com as 
áreas de investimentos. 

JF: Quais os benefícios desse modelo?
Juliana Koehler: O modelo misto de gestão interna 

e externa traz a possibilidade de troca de experiências da 
nossa equipe com os profissionais de mercado e econo-
mistas de grandes bancos. Dessa forma, a fiscalização e o 
controle dos riscos e da performance dos investimentos se 
tornam mais tangíveis e comparáveis. 

JF: Quais as outras melhorias realizadas?
Juliana Koehler: A melhoria mais recente é o estabe-

lecimento de limites e competências entre os diferentes 
níveis da gestão corporativa do Infraprev, de acordo com o 
processo de gestão dos investimentos em vigor, com a cria-
ção da Política de Alçadas e Governança em Investimentos, 
agora em setembro. Ou seja, além dos limites traçados na 
política de investimentos de cada plano, também deverão 
ser respeitados limites adicionais previstos nessa nova polí-
tica. As outras melhorias que podemos citar como exemplo 
estão relacionadas aos processos de análise e monitora-
mento dos fundos de investimentos em participações, que, 
com o aprendizado do passado, estão sendo muito mais 
rigorosos e críticos.  

JF: E quanto aos riscos, como estão 
sendo administrados?

Juliana Koehler: Os recursos dos planos de benefício 
são aplicados observando os princípios de segurança, ren-
tabilidade, solvência, liquidez, adequação à natureza de suas 
obrigações e transparência. Esses critérios foram concentra-
dos em uma Política de Riscos em Investimentos que define 
as diretrizes e as responsabilidades para análise e monitora-
mento dos riscos nos investimentos. Com a nova Resolução 
do CMN nº 4.661/2018, a necessidade de avaliação dos ris-
cos dos investimentos ganhou ainda mais destaque na nos-
sa agenda. O Infraprev possui uma gerência dedicada a esse 
tema e conta também com um Comitê de Gestão de Riscos, 
que, dentre outros diversos aspectos, acompanha mensal-
mente os estudos técnicos de casamento dos investimentos 
com o passivo de cada plano de benefícios. 

JF: Foi criado o Comitê de Ativos Estressados. Qual 
a finalidade desse comitê?

Juliana Koehler: Criamos o Comitê de Ativos Estressa-
dos para acompanhar a gestão dos investimentos que apre-
sentam perdas ou não têm desempenho de acordo com o 
esperado, propondo estratégias para mitigação de riscos e 
a recuperação dos valores investidos. Nesse comitê, coor-
denado pela Gerência Jurídica e de Relações Institucionais, 
também são avaliados assuntos de natureza complexa que 
exigem opiniões multidisciplinares.

Melhorias na
governança dos
investimentos

“Priorizamos 
o modelo de 

gestão mista de 
investimentos”

 Juliana Koehler
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 Educação Financeira

Pequenas mudanças
para uma maior poupança

O costume de poupar é essencial para alcançar os objetivos. Já pensou em rever seus 
hábitos para gerar uma economia maior no orçamento mensal? O Infraprev publicou posts 
na página do Facebook com dicas de redução de despesas para incentivar a poupança dos 
participantes. A mudança de rotina não é fácil, tampouco de uma hora para outra. É preciso co-
meçar devagar e incorporar novos hábitos gradualmente. Confira algumas dicas para auxiliar na dimi-
nuição dos gastos supérfluos:

Evite o desperdício 
Em tempos de crise, se organizar para ir ao supermer-
cado é fundamental. Afinal, perder alimentos é um 
desperdício e tanto. Assim, para comprar somente o 
necessário, fazer uma lista é o primeiro passo. 

Antes de ir às com-
pras, faça um pla-
nejamento do car-
dápio da semana, 
assim você saberá 
exatamente o que 
vai precisar. Anote 
em um papel ou no 
bloco de notas do 
celular todos os itens 
e a quantidade, para 
que não compre 
nada em excesso.

Mobilidade 
urbana 
A escassez de com-
bustível durante a 
greve dos caminho-
neiros afetou o País 
inteiro, de norte a 
sul. Embora seja um 
fato que incomo-
dou e até prejudi-
cou muitas pessoas, 
nos faz repensar 
alguns hábitos de consumo e de vida. Por exemplo, já 
pensou em utilizar a bicicleta para se locomover pela 
cidade? Além de ser uma atividade física prazerosa, an-
dar de bike independe da gasolina, é mais sustentável, 
proporciona o contato com a natureza e traz benefícios 
para saúde. Experimente!

Economize energia
A conta de luz ainda está lhe dando dores de ca-
beça? O Infraprev separou algumas dicas de es-
pecialistas que podem ajudar você a economizar. 
Dê preferência pelas lâmpadas de LED, que duram 

mais e gastam 
menos energia. 
Evite deixar a luz 
acessa em vá-
rios cômodos. 
Além disso, veja 
se realmente há 
necessidade de 
acender a luz, 
muitas vezes a 
luminosidade na-
tural pode resol-
ver o problema. 

Diminua o tempo no banho e, sempre que for 
se ensaboar, feche a torneira. Assim, você poupa 
água e reduz o gasto de luz. 

Pacotes de assinatura mais em conta
Serviços de internet, TV e celular costumam ser um dos 
principais gastos da casa, não é mesmo? Ainda que ex-
tremamente necessários, é possível economizar, fazer 
uma pesquisa de preços 
e escolher o pacote mais 
em conta. Além disso, 
você pode: 
• Negociar o seu plano de 

assinatura. Peça para 
rever o seu pacote e, se 
possível, reduzi-lo. 

• Já pensou em trocar de 
empresa? Alguns pres-
tadores de serviços co-
brem ofertas e fazem 
promoções. Pesquise as 
ofertas disponíveis no 
mercado e veja qual delas se encaixa no seu orçamento. 

Sua melhor escolha é a que cabe no seu bolso!
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Seguridade

LinkedIn do
Infraprev completa
um ano

O Infraprev também está no LinkedIn, rede social 
especializada em promover contatos profissionais e 
informações corporativas das empresas. Na página do 
Instituto o participante pode acompanhar de perto as 
informações sobre a gestão da entidade, os resultados 
do plano de previdência, o desempenho dos investi-
mentos e muitos outros temas ligados à previdência 
complementar.

O Infraprev tem buscado mecanismos para que os par-
ticipantes façam a atualização de seus dados cadastrais 
periodicamente. A medida, além de possibilitar um aten-
dimento personalizado e mais assertivo, garante uma base 
de dados adequada à realidade do plano de previdência e 
isso é fundamental para a área técnica do Instituto projetar 
os compromissos atuais e futuros com segurança.

Atualmente, o participante pode atualizar as informa-
ções de contato (telefone, endereço e e-mail) no Autoaten-
dimento do portal ou por meio do 0800-7071273. Nesses 
casos, não é necessário encaminhar documentos nem pre-
encher o formulário de recadastramento. Em todos os ou-
tros, como atualização de dependentes, de estado civil ou 
de dados bancários, deve haver a manifestação formal do 
participante, que terá de encaminhar também o documen-
to comprobatório para atualização cadastral.

No caso específico de atualização dos dependentes e 
beneficiários indicados é necessário baixar o formulário de 
recadastramento no portal e enviá-lo pelos Correios para o 
Infraprev, devidamente preenchido e assinado. O Instituto, 
em regra, só reconhece como dependente as pessoas que 
estejam habilitadas pelo INSS, como cônjuge, companheira 
ou companheiro, filhos solteiros até 21 anos ou filhos inváli-
dos, independentemente da idade.

Quando não existirem dependentes reconhecidos pelo 
INSS que estejam habilitados à pensão por morte, o par-
ticipante ativo pode indicar beneficiários para receber o 
valor correspondente às suas contribuições do saldo de 
conta e o pecúlio. A quantia apurada será dividida em par-
tes iguais entre todos os indicados, que não precisam ter 
vínculo familiar com o participante. Não havendo depen-
dentes nem beneficiários indicados, os valores do pecúlio 
e do saldo de conta serão pagos aos herdeiros legais, me-
diante alvará judicial.

Aposentados  - As regras para inclusão de dependentes 
e beneficiários de aposentados são as mesmas. O depen-
dente do participante aposentado, desde que reconhecido 
pelo INSS, tem direito à pensão e ao pecúlio. Na ausência 
de dependente, o beneficiário indicado pelo participante 
aposentado terá direito somente ao pecúlio. Não havendo 
dependentes nem beneficiários indicados, o pecúlio será 
pago aos herdeiros legais, mediante alvará judicial.

Participantes fundadores - Quem originalmente 
pertencia ao Plano de Benefício Definido I (BDI) e migrou 
para o Plano CV durante a campanha de adesão é consi-
derado participante fundador. Os filhos dos participantes 
pertencentes a esse grupo são dependentes até 24 anos, 
desde que estejam cursando ensino superior. 

Mantenha seu cadastro 
atualizado

Pensionistas precisam 
fazer recadastramento

O Infraprev vai recadastrar todas as pensionistas que 
recebem pensão por morte. O Instituto já começou a 
enviar, pelos Correios, os formulários com os dados ca-
dastrais pré-impressos. Caso as informações estejam 
corretas, o documento deverá ser assinado e devolvido 
ao instituto, com uma cópia da carteira de identidade e 
uma do comprovante de recebimento do benefício do 
INSS em anexo. Se alguma informação estiver desatu-
alizada é necessário fazer a correção antes de reenviar 
o formulário ao Instituto. O prazo de entrega da docu-
mentação vai até 31 de outubro. A pensionista que não 
recebeu ou extraviou o documento pode solicitar uma 
segunda via no 0800- 7071273 ou no Autoatendimen-
to do portal.

Comprovante do INSS
Um extrato bancário mostrando o valor credi-

tado pelo INSS serve como comprovante de rece-
bimento de benefício, mas, se preferir, o pensio-
nista também pode baixar o contracheque no site  
meu.inss.gov.br. Para quem ainda não tem senha, o pri-
meiro passo é realizar o cadastro on-line. Por medida 
de segurança, o sistema faz algumas perguntas traba-
lhistas e previdenciárias ao segurado. 

Logo no primeiro acesso será gerado um 
código que deve ser substituído por uma 
senha pessoal.

Redes Sociais

LinkedIn/infraprev
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Nossos Números 

RELACIONAMENTO
JUNHO/2018 

CENTRAL DE 
ATENDIMENTO
0800 – Solicitações Atendidas
4.311 

E-MAIL 

3.871

PRESENCIAL
Sede, Brasília, São Paulo

1.089

Renda Fixa

Renda Variável

Investimento Estruturado

Imóveis

Operações com 
Participantes

PARTICIPANTES - JUNHO/2018

PLANO CV Ativos Assistidos

12.726 8.425 4.301
PLANO BDI Ativos Assistidos

175 18 157
PLANO BDII Ativos Assistidos

20 0 20

12.942

Plano CV Rentabilidade % Meta Atuarial % Patrimônio R$
Abril/2018 0,63% 0,53% 3.273.927.495,81
Maio/2018 - 1,45% 0,67% 3.218.386.512,05
Junho/2018 - 0,15% 0,89% 3.203.539.732,38
Acumulada (Jan/Jun2018) 2,51% 4,19% 3.203.539.732,38

Plano BDI  Rentabilidade % Meta Atuarial % Patrimônio R$
Abril/2018 0,61% 0,51% 87.077.278,75
Maio/2018 0,67% 0,65% 87.139.782,27
Junho/2018 1,13% 0,87% 87.610.096,88
Acumulada (Jan/Jun2018) 4,84% 4,11% 87.610.096,88

Plano BDII Rentabilidade % Meta Atuarial % Patrimônio R$
Abril/2018 0,63% 0,51% 14.051.971,80
Maio/2018 0,68% 0,65% 14.070.385,54
Junho/2018 1,14% 0,87% 13.915.771,21
Acumulada (Jan/Jun2018) 4,86% 4,09% 13.915.771,21

Cota do Plano CV Junho/2018 - 8,0665358210

RESULTADO DOS PLANOS

APLICAÇÕES POR SEGMENTO (%)

RENTABILIDADE ÚLTIMOS 12 MESES

Plano CV
Rentabilidade Meta Atuarial

8,59% 7,51%

Plano BDI
Rentabilidade Meta Atuarial

8,92% 7,33%

Plano BDII 
Rentabilidade Meta Atuarial

8,92% 7,33%

INPC POUPANÇA CDI

3,53% 5,36% 7,35%

INDICADORES PARA COMPARAÇÃO 
  NO MESMO PERÍODO

 2º TRIMESTRE/2018

PLANO CV

71%

4%5%8%
12%

PLANO BDI

97%

1%2%

PLANO BDII

98%

2%
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De Olho no seu Investimento

Regularize a situação
do seu empréstimo
no Infraprev

Imprevistos financeiros podem acontecer na vida de 
qualquer pessoa, ocasionando a necessidade de atrasar 
alguns pagamentos como, por exemplo, a prestação do 
empréstimo concedido pelo Infraprev. Porém, a inadim-
plência nos contratos impacta na rentabilidade do plano de 
previdência e, consequentemente, na atualização mensal 
do saldo de conta de todos os participantes. Por isso, quem 
está com prestação em atraso deve procurar o Instituto o 
mais rápido possível para regularizar a situação e evitar que 
sejam aplicadas as medidas previstas em contrato.

Em caso de inadimplência, o Infraprev encaminha aos 
participantes duas notificações registradas pelos Correios. 
O objetivo é demonstrar que existem valores em atraso, 
buscando regularizar a situação; bem como informar sobre 
a possibilidade de inclusão do nome no Serasa e também o 
risco de cobrança por vias judiciais. 

O Instituto evita ao máximo aplicar tais medidas. O em-
préstimo, no entanto, faz parte da carteira de investimen-
tos do Infraprev e precisa rentabilizar o suficiente para al-
cançar a meta atuarial e arcar com os compromissos dos 
planos de benefícios.

Para o participante inadimplente, a negociação é, sem 
dúvida, o melhor caminho. A regularização dos pagamentos 

Atenção aos dados 
bancários para concessão 
de empréstimos

Ao solicitar um empréstimo ao Infraprev, é funda-
mental que o participante informe seus dados ban-
cários corretamente. Os empréstimos não podem 
ser depositados na modalidade exclusiva de 
conta-salário, destinada a receber somente pro-
ventos (salários, abonos, pensões e aposentadorias). 
A alternativa nesses casos é o participante indicar uma 
outra conta que ele seja o titular.   

Treinamento aprimora 
relacionamento
com os participantes

Os empregados do Infraprev que traba-
lham no Setor de Atendimento participa-
ram de um workshop interno, em agosto, 
visando aprimorar os procedimentos da 
área. No encontro, que contou com a pre-
sença da diretora-superintendente, Claudia Avidos, foram abordados os assuntos mais requisitados pelos partici-
pantes. O treinamento foi conduzido pela coordenadora de Atendimento, Denise Marins, que discutiu com a equipe 
propostas para melhorar o relacionamento com o participante. Alessandra Azevedo, assessora de Investimentos e 
de Novos Projetos, contribuiu com explicações sobre investimentos do Infraprev.

contribui para a 
rentabilidade do pla-
no e evita a inclusão do 
nome no Serasa. O principal 
efeito de ficar com restrições 
no nome é a dificuldade em ter o 
crédito aprovado para compras em 
lojas e para financiamentos. 
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Vacina: é melhor prevenir do que remediar

Mais vida

Por onde anda

Guaraci Prado – Rio de Janeiro (RJ)

Guaraci Prado, aposentada da Infrae-
ro, afirma que o Aeroporto do Ga-

leão foi uma verdadeira escola 
em sua vida. Adquiriu muitos 

aprendizados técnicos e pesso-
ais, como por exemplo, lidar com 

as pessoas no departamento pessoal. 
“Foi uma experiência gratificante, local 

em que ganhei amigos de verdade”, conta 
a participante. Hoje, através de um grupo no 

WhatsApp com aproximadamente 30 aposentados, 
ela consegue manter as amizades de trabalho. É um 
grupo unido que se ajuda, passeia, conversa e se di-
verte. Guaraci curte a aposentadoria viajando com o 
marido, visitando fazendas de café e as redondezas 
do Rio de Janeiro. O seu objetivo de vida é sempre 
ajudar o próximo, “a minha prioridade, desde que 
acordo, é ajudar os outros por meio das conversas ou 
de ajuda material”, diz Guaraci. 
E-mail: espelho.gprado@gmail.com

Mônica Reifegerste
Florianópolis (SC)

Mônica Reifegerste se 
aposentou por invalidez de-
pois de trabalhar no Aeroporto 
Internacional de Florianópolis du-
rante anos. “Eu amava trabalhar, era 
apaixonada pelo meu serviço”, afirma a 
participante. Quando foi diagnosticada com 
câncer, relutou em sair da Infraero, mas por reco-
mendações médicas precisou se afastar. “Hoje sin-
to falta, mas procuro outras atividades para ocupar 
meu tempo”, conta. Com diversos projetos, Mônica 
organiza e cria conteúdo para seu site de profecias 
bíblicas. Também realiza estudo bíblico via Skype 
com pessoas de todo Brasil. É criadora de Dogue 
alemão e administra um grupo no Facebook que 
contém dicas de como lidar com a raça, além de ser 
escritora. É autora do livro A Lenda de Maxim e a 
Maldição de Probopolo, um conto que relata a vida 
adulta fantasiada para crianças.
E-mail: moni.link@gmail.com 

Depois de um esforço de décadas para erradicar do-
enças graves como poliomielite, sarampo, coqueluche e 
difteria, o Ministério da Saúde tem registrado queda no 
percentual de pessoas vacinadas, contribuindo para que 
essas doenças voltem a ameaçar a saúde pública brasileira. 
O próprio Ministério da Saúde, por meio de comunicado, 
destacou que essa realidade acende a luz de alerta.

A combinação de uma série de fatores pode estar ocasio-
nando essa mudança de comportamento: o sucateamento 
do sistema público de saúde, a influência de mobilizações 
contra a vacina nas redes sociais, o fim das grandes campa-
nhas publicitárias de conscientização e um relaxamento da 
população e de profissionais de saúde depois de décadas 
de ausência de doenças que apavoravam as famílias.

Vacinação infantil é obrigatória
O calendário de vacinação de crianças de 0 a 14 anos 

é extenso e, segundo o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente (ECA), a imunização “é obrigatória a vacinação 
das crianças nos casos recomendados pelas autorida-
des sanitárias”. Os pais ou responsáveis que descum-
prem a agenda podem ser processados por negligên-
cia, maus tratos e sofrer penalidades previstas no ECA. 
Não vacinar a criança pode ser considerado crime gra-
ve caso ela adoeça por não estar imunizada.

Conheça o perigo de algumas doenças
controladas pelas vacinas:

Poliomelite - Doença contagiosa provocada por vírus, ca-
racterizada por paralisia súbita, geralmente nas pernas.
Coqueluche - Doença infecciosa que compromete o 
aparelho respiratório e se caracteriza por ataques de 
tosse seca.
Sarampo - Muito contagiosa, é causada por um vírus e 
transmitida por tosse, espirro ou fala.
Caxumba - Doença viral transmitida pela tosse, espirro 
ou fala de pessoas infectadas.
Difteria - É transmitida por meio de tosse ou espirro de 
uma pessoa contaminada para outra.
Varíola (erradicada) - O vírus da doença existe somente 
guardado em laboratórios dos Estados Unidos e da Rússia.

A vacina é um agente preventivo, considerada uma for-
ma de imunização ativa que estimula o organismo a produ-
zir substâncias de defesa. As vacinas são produzidas a partir 
do próprio agente causador da doença de maneira atenu-
ada (enfraquecida). Cientificamente já foi comprovado que 
as formas atenuadas e inativadas do antígeno não causam 
doença e o sistema imunológico de uma pessoa vacinada 
responde mais rápido. 


