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A VACINA É GRÁTIS E SALVA VIDAS!
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A VACINA É GRÁTIS E SALVA VIDAS!  

 Desde 2005, que se assinala no 

mês de Abril a Semana Europeia da 

Vacinação da Organização Mundial de 

Saúde (OMS) entre os dias 24 e 30 de 

abril. Esta iniciativa promovida pela 

OMS pretende assinalar o progresso 

conseguido pelos Programas de 

Vacinação na Europa. 

As vacinas constituem o maior avanço da medicina moderna. Cada vez temos 

mais e melhores vacinas.As vacinas permitiram salvar mais vidas e prevenir mais casos 

de doença do que qualquer tratamento médico. 

produzem uma resposta similar à da infeção natural induzindo 

imunidade sem risco para o vacinado. 

maioria das vacinas tem a capacidade de interromper a circulação dos 

microrganismos entre pessoas originando aquilo a que se chama “imunidade de grupo”. 

Este benefício para a sociedade é claramente uma mais-valia da vacinação em massa.

Vacine-se e vacine os seus filhos e netos! 

A vacinação previne o aparecimento de doenças, torna possível a sua 

controlo, protegendo as pessoas. 

melhoram o bem-estar das populações, contribuem para a 

sustentabilidade dos serviços de saúde e são um fator de desenvolvimento. 

O progresso da investigação científica e da tecnologia vão colocando à 

disposição da humanidade melhores vacinas e vacinas contra mais doenças. 

História da vacinação: 

A vacinação tem quase 300 anos de existência, começando nos inícios do 

tratar a varíola, uma das mais temidas doenças transmissíveis

, com uma taxa de mortalidade que ia até aos 40%. O método conhecido como 

terá sido trazido da China e evoluiu com as investigações e descobertas 

do Dr. Edward Jenner publicadas em 1798. Em 1800, nos EUA, iniciou-

técnica, agora chamada vacinação e, em 1805, Napoleão ordena que todos os seus 
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soldados sejam vacinados.Com as investigações de Louis Pasteur e Robert Kochos 

conhecimentos relativos às causas das doenças foram evoluindo e cerca de 1975 o vírus 

da varíola tinha sido erradicado do planeta, uma das maiores vitórias da medicina 

preventiva. 

 Em Portugal, oPrograma Nacional de Vacinação foi criado em 1965 e desde essa 

data está em permanente revisão e melhoria, visando, vacinar o maior número de 

pessoas com as vacinas mais adequadas, o mais precocemente possível, de forma 

duradoura, promovendo a proteção individual e com uma mais-valia para a Saúde 

Pública. 

 O desenvolvimento e a investigação de novas vacinas continuam até hoje e 

representam um dos factores fundamentais na melhoria da prestação dos cuidados de 

saúde a nível mundial. 

 

Programa Nacional de Vacinação 

 As vacinas para integrar o PNV são selecionadas com base na epidemiologia das 

doenças, na evidência científica do seu impacto, na sua relação custo-efetividade e na 

sua disponibilidade no mercado.  

 Recomendam-se diferentes esquemas vacinais gerais, em função da idade e do 

estado vacinal anterior e ainda esquemas vacinais específicos para grupos de risco ou 

em circunstâncias especiais: 

• Com menos de 18 anos de idade, a todas as pessoas, recomendam-se 11 vacinas: 

contra hepatite B, difteria, tétano, tosse convulsa, poliomielite, doença invasiva 

por Haemophilusinfluenzae do serotipo b, infeções por 

Streptococcuspneumoniae (13 serotipos), doença invasiva por 

Neisseriameningitidis do grupo C, sarampo, parotidite epidémica e rubéola. Às 

raparigas, recomenda-se ainda a vacina contra infeções por vírus do Papiloma 

humano; 

• Durante toda a vida recomendam-se as vacinas:contra tétano e difteria. 

Dependendo do número de doses anteriores, da idade e do risco acrescido, 

recomendam-se também, durante toda a vida, as vacinas contra sarampo, rubéola 

e poliomielite; 

• Às grávidas, em cada gravidez, recomenda-se uma dose da vacina contra a tosse 

convulsa; 



Psicóloga estagiária, Sofia Medeiros 2017/2018 3 

 

• A grupos com risco acrescido para determinadas doenças recomendam-se ainda, 

em Normas específicas, as vacinas: contra tuberculose, infeções por 

Streptococcuspneumoniae (23 serotipos) e doença invasiva por 

Neisseriameningitidis do grupo B e outras, recomendadas e gratuitas. 

 Geralmente, as contraindicações à vacinação são raras e temporárias. As vacinas, 

caso sejam indicadas, requerem sempre prescrição médica.Pessoas com deficiências 

imunitárias graves, e mulheres grávidas não devem ser vacinadas com vacinas vivas 

(BCG, VASPR e vacina Rotavírus).  

 

Atenção! 

 A existência de comunidades não vacinadas aumenta o risco de infeção e 

eventual surto ou epidemia. 

 Evite estas doenças!A vacinação é a principal medida de prevenção, é gratuita e 

está disponível para todas as pessoas presentes em Portugal. 

 

Conclusão: 

 As vacinas e as técnicas de vacinação em prática nos dias de hoje resultam de 

vários séculos de investigação e experiência. 

 As vacinas são formas seguras, controladas e eficazes de evitar a doença e a 

morte.É extremamente importante que se assegure de ter as suas vacinas em dia e de 

que o mesmo se passa com os seus familiares e dependentes. 

 Colabore neste esforço de melhorar a saúde e a segurança das populações a nível 

mundial cumprindo com o Programa Nacional de Vacinação. A vacinação deve ser 

entendida como um direito e um dever dos cidadãos, participando ativamente na decisão 

de se vacinarem com a consciência que estão a defender a sua saúde, a Saúde Pública e 

a praticar um ato de cidadania. 

 Finalmente, o pedido que deixamos hoje é: procure o seu Boletim de Vacinas, 

verifique se tem as vacinas em dia. Em idade adulta, a vacinação contra o tétano e 

sarampo são fundamentais. Se tiver vacinas em atraso, se não encontrar o boletim ou se 

tem dúvidas quanto ao registo que consta no seu boletim, entre em contacto com a 

unidade de saúde onde está inscrito para agendar a verificação do seu estado vacinal! 

Proteja-se a si e aos seus! 
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Webgrafia: 

https://www.dgs.pt/paginas-de-sistema/saude-de-a-a-z/programa-nacional-de-

vacinacao/vacinas.aspx 

http://www.lux.iol.pt/vacinas/saude/recusa-em-vacinar-as-criancas-traz-de-volta-

doencas-quase-erradicadas 

http://webpages.fc.ul.pt/~mcgomes/vacinacao/historia/index.html 

http://www.who.int/topics/immunization/en/ 

http://webpages.fc.ul.pt/~mcgomes/vacinacao/historia/index.html 

https://www.sns.gov.pt/noticias/2017/04/24/semana-europeia-da-vacinacao-2017/ 

https://www.dgs.pt/pns-e-programas/programas-de-saude.aspx 

https://rotasaude.lusiadas.pt/programa-nacional-de-vacinacao-pnv/ 

https://www.dgs.pt/em-destaque/novo-programa-nacional-de-vacinacao-a-partir-de-

janeiro-.aspx 

https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/18075/1/S%C3%A9ries%20DGS%20-

%20Informa%C3%A7%C3%A3o%20e%20An%C3%A1lise%2C%20Ano%20I%20n%

C2%BA%201.pdf 

 

 

 

 

 


