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Vacinação Obrigatória: Saúde Pública versus Discricionariedade Parental 

Resumo 

A vacinação em Portugal não é obrigatória neste momento, mas é, amplamente, recomendada pelos 

profissionais de saúde e já por muitas instituições de ensino. O tema será abordado sob o ponto de vista clínico-

jurídico, defendendo que o cumprimento do Plano Nacional de Vacinação deveria ser de caráter obrigatório. 

Serão debatidos os termos da responsabilidade parental na instância em que optam pela não vacinação dos seus 

filhos, deixando-os em risco de ter uma doença infetoprevenível, negligenciando o seu bem-estar individual e a 

saúde pública. Será abordado então um conflito ético-social de estrutura tripartida: o bem social, a criança sem 

capacidade jurídica para o exercício dos seus direitos fundamentais, e, em contrapartida, o poder parental. Até 

que ponto se pode/deve, neste âmbito, limitar o poder parental em prol da saúde pública? 

O foco deste trabalho é promover a vacinação obrigatória, esclarecendo e desmistificando alguns mitos acerca 

deste tema. 

 

Palavras chave: Vacinação, Saúde Pública, Poder Parental, Direitos Fundamentais, Negligência, Bioética 

 

Mandatory Vaccination: Public Health versus Parental Guardianship 

Abstract 

In Portugal, vaccination is not obligatory at this time, but it’s vastly recommended by health care professionals, 

and most educational institutions. We will take a look at the clinical and juridical point of view, upholding that 

the National Vaccination Plan should be of a mandatory nature. Debating on which legal terms should parents 

be responsible when they choose not to vaccinate their children and, therefore, putting then at risk of developing 

diseases that would be of preventive immunization nature. Presenting an ethical and social conflict where in one 

side we have the public health value, in the middle the child with no legal capacity to exercise his fundamental 

rights and, on the other side, the parental guardianship. How far can or should we limit the parent’s legal rights 

as guardians in sake of public health? 

In this paper we will focus on promoting mandatory vaccination, clearing and demystifying the subject. 

 

Keywords: Vaccination, Public Health, Parental Guardianship, Fundamental Rights, Negligence, Bioethics 
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Vacuna obligatoria: salud pública versus tutela parental 

Resumen 

Vacunación en Portugal no es obligatoria en este momento, pero es ampliamente recomendado por 

profesionales de la salud y para muchas instituciones educativas. El tema será abordado desde el punto de vista 

clínico-jurídico, defendiendo que el cumplimiento del Plan Nacional de Vacunación debería ser de carácter 

obligatorio. Se debatirán los términos de la responsabilidad parental en la instancia en que optan por la no 

vacunación de sus hijos, dejándolos en riesgo de tener una enfermedad infetoprevinible, descuidando su 

bienestar individual y la salud pública. Se abordará entonces un conflicto ético-social de estructura tripartita: el 

bien social, el niño sin capacidad jurídica para el ejercicio de sus derechos fundamentales, y, en contrapartida, el 

poder parental. Hasta qué punto se puede / debe, en este ámbito, limitar el poder parental en favor de la salud 

pública? 

El foco de este trabajo es promover la vacunación obligatoria, aclarando y desmitificando algunos mitos acerca 

de este tema. 

 

Palabras clave: Vacunación, Salud Pública, Poder Parental, Derechos Fundamentales, Negligencia, Bioética 
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Introdução 

Uma vez introduzidos numa sociedade moderna multicultural, que contempla todo o tipo de religiões e crenças, 

torna-se difícil dogmatizar os seus valores predominantes e delimitar as diversas manifestações de vontade 

pessoal. No entanto “a dignidade da pessoa, na sua diversidade, e nos direitos que dela emanam, é o alicerce do 

próprio Estado de Direito. Trata-se, porventura, do único valor absoluto, e inalienável, numa sociedade secular 

e pluralista”.[1] 

É essa mesma liberdade fundamental que implica que a ciência procure sempre melhorar as condições da 

existência da humanidade respeitando a identidade do sujeito.  

No berço da dignidade humana nasce outro princípio fundamental, em combate à desigualdade inerente da 

condição humana, implicando uma verdadeira justiça social na redistribuição coletiva dos recursos materiais. É 

este princípio de igual dignidade dos seres humanos, que implica que a qualquer pessoa seja garantido um nível 

mínimo de condições sociais: o direito à vida, à alimentação, à constituição de família, aos cuidados básicos de 

saúde, entre outros. Revela-se assim a exigência do respeito pela autonomia humana: O conceito de que cada 

ser humano deve ser verdadeiramente livre, dispondo das condições mínimas para se autorrealizar. Assim como, 

o direito a um futuro aberto: Direito do exercício futuro da autonomia que se inscreve numa categoria geral de 

direitos da criança que devem ser protegidos no presente para serem exercidos mais tarde na sua vida.[1] 

A vacinação em Portugal não é obrigatória, neste momento, mas é amplamente recomendada pelos profissionais 

de saúde, e já por muitas instituições de ensino. Em Portugal, já existem algumas doenças eliminadas como é o 

caso da Poliomielite. Sendo que mundialmente existe apenas uma doença erradicada, como é o caso da varíola. 

A erradicação difere da eliminação, uma vez que a primeira refere-se à eliminação de casos de doença em todo 

o mundo, e a segunda apenas num dado território (país).  

O fato de sermos vacinados não impede de importarmos casos e desenvolvermos determinadas doenças, mas 

confere-nos mecanismos de defesa que nos tornam capazes de reagir eficazmente aos agentes infeciosos. 

Sabemos que em Portugal a prática da vacinação é frequente, e são pouco comuns os casos de pais que recusam 

vacinar seus filhos. É preciso promover campanhas de vacinação e a vacinação em si, explicando aos pais seus 

benefícios, riscos, efeitos e, principalmente, esclarecer todas as dúvidas, sem que se imponha por si só a 

vacinação como uma obrigação, mas sim como uma necessidade.  

Isto parte por organizar melhor o atendimento e consultas aos pais, onde seja possível falar um pouco de cada 

vacina e desmistificar algumas informações, que erroneamente são divulgadas. Cabe aos médicos e demais 

profissionais de saúde promover a saúde como um bem de primeira necessidade, e isto significa, não só, ter 

meios de divulgação, mas também conhecimentos sobre o assunto, para que da forma mais clara possível se 

possa expor todas as vacinas do PNV. É importante não banalizar a informação, partimos do princípio que todos 

sabem a importância da vacinação, e por isso, já não apostamos na sua divulgação e promoção. Cada vez mais 

os médicos têm mais doentes para atender em menos tempo, e são confrontados com pais que encontram 

informações duvidosas e com baixa base científica, tanto na internet como no mercado de medicinas 
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alternativas. Por isso é importante promover a informação acerca deste tema não só nos meios de comunicação 

social, mas também na comunidade médica. 

As vacinas são consideradas um dos maiores sucessos entre as intervenções na saúde pública do século XX, no 

combate a doenças infeciosas.[2] Em Portugal, as altas taxas de cobertura ao nível da imunização, têm sido 

responsáveis pela prevenção da morbilidade, mortalidade e até na prevenção de custos que adviriam das 

consequências de uma população com altas taxas de doenças infeciosas. Contudo, essa cobertura vacinal pode 

estar em risco de diminuir devido a uma queda ao nível da confiança no sistema de saúde. O crescimento do 

interesse público por um estilo de vida mais saudável e com base no consumo de produtos naturais e orgânicos, 

fez crescer também o mercado das medicinas alternativas, que promovem as “vacinas verdes”, e condenam o 

uso das vacinas tradicionais.[2] 

Atualmente, há um crescimento da hesitação, incertezas e oposição acerca das vacinas em crianças. Os países 

desenvolvidos têm vindo a testemunhar o reaparecimento de doenças imunopreveníveis.[3] 
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Métodos 

Foi feita uma pesquisa online nas bases de dados PubMed e SciELO utilizando os termos MeSH e Booleanos 

"vaccination” OR "immunization" AND "Childhood" OR "Parental rights" OR "benefits" OR "recommendation" OR 

"bioethics". Foram analisados títulos e/ou abstracts de artigos limitados ao período de Janeiro de 1999 a Outubro 

de 2017 e as línguas Inglesa, Espanhola, e Portuguesa. Para a escolha das referências para este trabalho foi dada 

prioridade aos estudos mais relevantes, recentes e provenientes de fontes com grande índice de impacto. O 

objetivo seria fazer uma revisão da literatura já existente sobre o tema e tirar algumas conclusões. 

Posteriormente, foram também incluídos alguns artigos referenciados nos artigos da primeira pesquisa e de 

relevo sobre o tema. 

Foi ainda consultado o livro GeneÉtica de Rui Nunes, bem como websites referentes ao tema nacionais e 

internacionais, e ainda a Constituição da República Portuguesa e o Código Civil Português. 
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Plano Nacional de Vacinação (PNV) – O que é? Quando foi criado? Qual a importância?  

O PNV consiste num programa de saúde pública que surgiu em 1965, e tem como finalidade o cumprimento de 

um organograma de vacinação ao longo da vida. O calendário é pensado e organizado de acordo com a 

necessidade e a capacidade imunológica dos indivíduos, tendo como base a maturidade do sistema imune, a 

duração da cobertura vacinal, bem como os riscos de exposições adicionais. O PNV está elaborado de forma a 

maximizar a janela imunológica individual, possibilitando uma maior taxa de cobertura vacinal e proteção não só 

do indivíduo, mas também da comunidade onde está inserido. 

“A vacinação, ao longo da vida, tem como finalidade erradicar, eliminar ou controlar doenças infeciosas, 

contribuindo para a franca redução da morbilidade e da mortalidade, principalmente na infância, sendo 

considerada uma das medidas de Saúde Pública com melhor relação custo-efetividade. O PNV é, aliás, ao longo 

dos seus mais de 50 anos de existência, provavelmente o programa de Saúde Pública mais universal e mais custo-

efetivo do País”.[4] 

 

Poder Parental 

Nos termos do nº 1 do art.º 1878 do Código Civil Português, “Compete aos pais, no interesse dos filhos, velar 

pela segurança e saúde destes, prover o seu sustento, dirigir a sua educação, representá-los, ainda que 

nascituros, e administrar seus bens.”[6] 

Sendo a vida inviolável (art 24º da Constituição da República Portuguesa), quando há colisão de direitos, pesa 

aquele que é mais importante proteger. Numa situação de confronto entre os direitos parentais e o direito à 

saúde, e se se considerar que o desrespeito a este anterior poderá por em causa o valor vida, deve esse mesmo 

valor prevalecer. A inviolabilidade do direito à vida, integridade moral e física, põem-se aqui como tema de 

discussão, uma vez que há um choque entre o direito moral dos pais de criarem seus filhos segundo as suas 

crenças, culto e consciência, e o fato de que a vida da criança pode ser posta em causa devido a decisões 

negligentes, no que diz respeito à saúde, por parte dos pais. No que toca especificamente à vacinação optar por 

não vacinar uma criança, pode por em risco a sua integridade física e expô-la ao perigo de morte. 

 

O Bem, Saúde Pública 

Em 1948 a comunidade internacional reconhece a necessidade de criar um Estado Social afirmando no nº 1 artigo 

25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que “toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente 

para lhe assegurar e à sua família a saúde e o bem-estar…”.[8]  

Devemos distinguir o Direito da Saúde: constituído pelo “conjunto das normas aplicáveis às atividade cujo objeto 

é restaurar e proteger a saúde humana”, do qual o Direito da Saúde Pública é um sub-ramo, do Direito à Saúde: 

posição jurídica ativa dirigida à obter cuidados de saúde, através de uma estrutura organizada nesse sentido. 

“Todos têm direito à proteção da saúde”, a par de um dever fundamental de a defender e promover. Esta tarefa 
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fundamental do Estado, artigo nº 9º da Constituição da República Portuguesa. A dimensão subjetiva do direito à 

saúde corresponde a explicitação de uma perspetiva predominantemente positiva, de promoção do bem saúde. 

[7];[9];[10] No entanto, o direito à saúde comporta uma vertente negativa, “que consiste no direito a exigir do Estado 

(e de terceiros) que se abstenham de qualquer ato que prejudique a saúde”.[9];[10]  Aí entra então a necessidade 

de se fazer cumprir o PNV.  Ao considerarmos que o fato de não vacinar é um ato que prejudica a saúde pública. 

A esta dimensão negativa, individual, junta-se uma dimensão comunitária, como o direito à defesa, por parte do 

Estado, do interesse (público) saúde pública (o cidadão tem o dever de se abster de comportamentos que lesem 

a saúde de terceiros; do Estado, a quem incumbe, não só a promoção, como também a defesa da saúde pública.[9] 

Esta condição está patente nas alíneas d) e e), do nº 2 do artigo nº 64 da Constituição da República Portuguesa, 

que preveem atividades de fiscalização, a desenvolver por organismos administrativos, de atividades 

relacionadas com a saúde.[6];[9];[11] 

Uma vez que o Estado investe na incumbência de assegurar a proteção do direito à saúde de cada cidadão, 

deverá, por maioria de razão, organizar uma estrutura administrativa de promoção da saúde pública, condição 

essencial para o bem-estar coletivo.[11] 

 

Liberdade individual e saúde pública: O choque conflitual 

Esta faceta negativa do direito à saúde aparece como uma linha de defesa em nome da integridade física e 

psíquica do cidadão contra potenciais atentados, quer por parte dos poderes públicos quer de privados, aos seus 

direitos constitucionalmente consagrados. Das vertentes positivas e negativas do direito à saúde “também se 

extrai a valoração jusfundamental do interesse público da saúde, cuja defesa e promoção cabem, em primeira 

linha, ao Estado e demais entidades públicas e, em segunda linha, aos cidadãos e pessoas coletivas de direito 

privado, numa tarefa comunitária de solidarização e responsabilização”.[9] 

“O bem saúde pública é, assim, reconhecido como um objeto valioso, digno de proteção jurídica e 

constitucionalmente garantido”[13] Assim em choque conflitual entre bens jurídico fundamentais e direitos 

constitucionalmente consagrados, coloca-se a questão de saber como o ultrapassar em termos 

constitucionalmente aceitáveis.[9];[14] 

São exemplos do conflito supracitado, casos de internamentos compulsivos com finalidade de tratamento, que 

afrontam a liberdade individual, constitucionalmente tutelada no artigo nº 27 (Direito à liberdade e Segurança), 

e o direito à inviolabilidade da integridade física presente no artigo nº 25, ambos da Constituição da República Portuguesa. 

Há aqui uma inviabilização do exercício dos direitos, liberdades e garantias por parte da Administração, que deve 

ser materialmente fundamentada.[22] 

A nossa Constituição prevê os casos em que são aceites restrições a direitos, liberdades e garantias nos seus nº 

2 e 3 do artigo 18, são admitidas as restrições que pretendem “salvaguardar outros direitos ou interesses 

constitucionalmente protegidos”, tendo em conta o caráter das restrições, o caráter geral e abstrato das normas 

impositivas de restrições, proibindo restrições de caráter retroativo, e desde que não se afete o núcleo essencial 



12 
 

do direito a restringir.” Estas diretrizes devem ser lidas conjuntamente com o princípio ancilar em que assenta a 

nossa ordem jurídico-constitucional: o respeito pela dignidade da pessoa humana, artigo 1º da Constituição da 

República Portuguesa”.[9]   

Para procedermos à limitação da autonomia vital individual, seja de que natureza for, devemos justificar essa 

limitação em função da necessidade de prossecução de determinados fins de interesse coletivo, e não o 

contrário. Segundo Jorge Miranda, “os limites devem ser funcionalizados aos direitos, não sendo admissível que 

os direitos quedem funcionalizados aos limites”.[16];[17];[22] 

A saúde pública existe como um bem constitucionalmente tutelado, servindo como fundamento implícito de 

restrições a direitos, liberdades e garantias.[9]:[15] 

O artigo 64º da Constituição da República Portuguesa assegura um direito à saúde de cada pessoa, o qual, na 

vertente negativa de que nos ocupamos, permite ao cidadão exigir do Estado e demais entidades públicas que 

se abstenham de práticas potencial ou atualmente lesivas à saúde. Simultaneamente, impõe também um dever 

de defender a saúde e de a promover. Mas este deve ter como objeto a saúde pública, não a saúde privada, ou 

seja, o Estado impõe ao cidadão a obrigação de, por força na sua inserção na comunidade, tudo fazer para 

preservar o bom estado sanitário geral, mas não lhe impõe a obrigação de se manter, a si próprio, de boa 

saúde.[22] “Porém, só na medida em que o mau estado de saúde de alguém possa refletir-se no estado sanitário 

comunitário é que o Estado pode intervir”.[9] Daí que, não se possa propriamente impor caráter obrigatório na 

vacinação, mas sim uma responsabilização dos pais que optarem através de consentimento informado, que não 

vacinarem os seus filhos, assumindo que se caso esta criança acabe por desenvolver uma doença que advém da 

não vacinação, o Estado tomará as devidas providências para responsabilizar esses pais. 

 

O interesse Público na vacinação 

É mundialmente reconhecido que poucas ações de saúde pública apresentam uma relação custo-benefício tão 

eficaz e eficiente como a utilização de vacinas em uma população.[18] 

Os principais objetivos da imunização são prevenir o desenvolvimento do quadro clínico no indivíduo e, ao se 

alcançar um nível de imunidade elevado em grandes segmentos da população, o objetivo será ter o controle ou 

mesmo a eliminação de uma determinada doença.[5] 

Como é referido em Plotkin's Vaccines, “Com exceção da água potável, nenhuma outra modalidade, nem mesmo 

antibióticos, teve tanto efeito na redução da mortalidade e crescimento da população como as vacinas”. 

Os programas de vacinação são desenvolvidos e direcionados para proteger os indivíduos e as comunidades de 

doenças infeciosas. Estes programas têm contribuído para a diminuição das taxas de mortalidade e morbilidade 

por doenças infeciosas.  

Os indivíduos que beneficiam da vacinação têm menor mortalidade e morbilidade por doenças infeciosas em 

relação àqueles que não são vacinados. O que não se pode garantir é que um indivíduo como membro individual 
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de uma comunidade, irá ter algum benefício em ser vacinado, porém este efeito é garantido quando se fala em 

efeito de grupo, onde indivíduos vacinados de uma mesma comunidade irão beneficiar do fato de todos estarem 

vacinados e protegidos para determinadas doenças, diminuindo o risco de surtos, e protegendo também os 

indivíduos vulneráveis inseridos nessa mesma comunidade.  

Uma vez que, por aumentarmos o nível de imunização de uma comunidade, diminuímos as hipóteses de contato 

com doenças imunopreveníveis, se pessoas suficientes estiverem imunizadas para uma doença, essa doença 

pode ser erradicada.[18] 

Há grupos de indivíduos que não podem ser imunizados, tomando como exemplo: prematuros, grávidas e 

doentes com leucemia. Estes indivíduos encontram-se expostos e em maior risco de contrair determinadas 

doenças infeciosas. Dito isto, ao não vacinarmos uma criança e esta vir a contrair uma doença, não só a saúde 

desta criança está em risco, mas, também, a de todo um grupo de indivíduos que por condições de saúde, e não 

por sua escolha não estão vacinados. Há que proteger essas pessoas vulneráveis.[18] 

Se dermos a opção de não vacinar, os números de indivíduos não vacinados irão crescer, assim como o risco de 

contrair determinadas doenças cuja morbilidade e mortalidade podem vir a ser devastadoras, não só a nível 

individual, mas também ao nível da saúde pública. 

A imunização não garante a 100% que não se venha a ter determinada doença, porém a hipótese de isso 

acontecer é muito baixa, garantindo sim que caso este indivíduo venha a desenvolver uma doença mesmo 

estando imunizado, que esta manifestação seja muito mais controlável, branda e que deixe menos sequelas do 

que se o indivíduo não estivesse imunizado. 

 

Porque os pais não querem vacinar seus filhos? 

A maior parte dos pais que se opõem à vacinação apresentam dúvidas no que diz respeito a segurança das 

vacinas, prováveis efeitos secundários a longo prazo e efeitos na imunidade da criança.[5] Onde as principais 

dúvidas serão se as vacinas podem causar autismo, o fato de existirem muitas doses das mesmas vacinas, por 

acreditarem que será melhor contactar naturalmente com as doenças, por terem vivenciado más experiências 

pessoais no que toca à vacinação, ou por ouvir relatos de pessoas próximas. A falta de informação, pelo fato de 

por vezes serem noticiadas falsas informações acerca deste tema, tanto nos meios de comunicação social como 

pelo exemplo de figuras públicas, também contribui para o crescente nível de hesitação por parte dos pais no 

que respeita a vacinar os seus filhos. Motivos filosóficos, religiosos e estilos de vida, a falta de confiança no 

médico assistente e não se ter criado uma relação empática e de confiança com profissionais de saúde, bem 

como o fato de alguns pais acreditarem que seus filhos não se encontram em risco de contrair certas doenças 

por estas terem incidências muito baixas, são outros dos motivos apresentados pelos pais quando questionados 

acerca da opção de não vacinarem seus filhos.[19];[20];[21] 
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No que toca ao autismo 10 estudos envolvendo 1000 crianças não encontraram nenhuma relação entre a vacina 

do sarampo e o autismo. O artigo original que sugeria esta associação entre a vacina do sarampo e o autismo foi 

formalmente desmentida pelos seus autores em 2004.[19];[20];[21] 

O calendário de vacinação está estruturado de forma precisa, para que haja um equilíbrio entre o sistema imune 

da criança, possibilitando-o reconhecer e responder ao perigo de contrair uma infeção. Dar uma vacina com 

atraso, significa que a criança ficou desprotegida e por isso vulnerável por mais tempo do que o necessário.[19];[20] 

As complicações que advêm da contração dessas doenças imunopreveníveis são mais perigosas, do que a 

exposição através da vacina. Sendo que essas possíveis complicações podem consistir em febre, convulsão, 

pneumonia, encefalite. Uma ou duas crianças em cada 1000 que têm sarampo morrem ou ficam com danos 

cerebrais irreversíveis. Em grávidas, o sarampo pode causar parto prematuro ou até mesmo aborto.[21] 

O fato é que se essas doenças se encontram com baixa incidência é devido a grande capacidade de vacinação 

que se cumpriu ao longo de diversos anos, a qualidade sanitária do país, etc.. Porém não significa que por termos 

adquirido boa imunidade comunitária devido à vacinação ao longo de gerações, que estejamos completamente 

imunes e protegidos a 100% dessas mesmas doenças. Pois apesar da baixa incidência, esses patogénicos ainda 

existem e estão em circulação, apesar da população em geral já possuir um sistema imune capaz de evitar que 

essa doença se manifeste em nós. Mas uma tendência antivacinação fará com que as próximas gerações já não 

beneficiem do mesmo tipo de proteção, aumentando a incidência de doenças quando o objetivo deveria ser 

atingir a erradicação das mesmas, e com isso também as morbilidades e mortalidades que delas advêm. O que 

trará não só problemas ao nível da saúde individual, mas também ao nível da saúde pública. Quando uma pessoa 

é vacinada para uma determinada doença, isto não significa que ela não possa vir a contrair essa doença, mas 

significa, sim, que caso ela venha contrair essa doença, a doença se manifeste de forma mais branda e cause 

menos morbilidades, visto que o sistema imune já se encontrará prevenido para essa mesma doença. Para além 

de que as consequências de determinadas doenças, podem não ser imediatamente após ou durante o surto, mas 

sim manifestar-se muitos anos depois, como no caso da hepatite B, que pode vir a evoluir para uma hepatite 

crónica e até mesmo para uma doença hepática terminal.[20]  

 

É importante promover a informação acerca da vacinação junto aos pais e médicos de família. 

Estatisticamente, uma em cada vinte crianças que têm sarampo irá ter também pneumonia. Um em cada mil 

desenvolverá um quadro de encefalite, que pode causar convulsões e até lesões cerebrais irreversíveis. E uma 

ou duas em cada mil irá morrer. Crianças não vacinadas têm 23 vezes mais hipóteses de ter tosse convulsa, 9 

vezes mais hipóteses de ter varicela, e 6.5 vezes mais hipóteses de serem hospitalizadas por pneumonia 

pneumocócica. Em relação às crianças vacinadas da mesma comunidade.[23] 

O que deve ficar claro é que as vacinas previnem doenças potencialmente fatais, que as vacinas têm elevada 

segurança, e que essa segurança é constantemente avaliada e reavaliada por sistemas operacionais 

independentes das farmacêuticas que concebem essas vacinas.[23];[24] 
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Os pais que atrasam a vacinação de seus filhos, não só deixam seus filhos vulneráveis a doenças 

imunopreveníveis, como põem em risco de epidemia toda uma comunidade.[34] O fato de os pais por vezes não 

estabelecerem uma relação de confiança com os seus médicos assistentes também acaba por criar alguma 

hesitação no que se refere a necessidade vacinal.[38] Uma relação empática e de confiança com o profissional de 

saúde é essencial para os pais aceitarem as imunizações. É necessário deixar os pais colocarem as suas questões 

acerca da vacinação, e não criar um preconceito nem pré-juízo, para que assim todas as dúvidas possam ser 

esclarecidas e se criar assim uma relação de confiança onde os pais se possam sentir confortáveis com a posição 

médica em vacinar seus filhos.[25];[26];[36] 

 

Nossa Realidade 

As campanhas de vacinação são maioritariamente explicadas por médicos de família e pediatras. Há necessidade 

de expandir a publicidade das campanhas de vacinação nos meios de comunicação social e em locais 

frequentados habitualmente por crianças como escolas e infantários. Muitas entidades de ensino exigem que as 

crianças que as frequentam estejam vacinadas, pelo menos, de acordo com o PNV, porém isto não é uma regra. 

Falta informação sobre as vacinas. Os médicos assistentes deveriam ter a obrigação de explicar a importância da 

vacinação, seus riscos e benefícios. 

Deve-se pesar até que ponto o interesse de saúde de uma criança, que tem direitos, é menor ou maior que o 

interesse dos pais em vaciná-la. 

Vacinas do PNV podem vir a ser consideradas de necessidade compulsiva uma vez que previnem doenças graves, 

potencialmente fatais e que cujas morbilidades podem vir a ser enormes. Falando não só em interesse individual 

da criança, mas também em interesse da comunidade e da saúde pública, tendo em conta as exigências 

conformadoras de um estado, que se possa dizer, um Estado de Direito, como está previsto no artigo nono da 

Constituição da República Portuguesa na alínea d), e artigo 64 nº 1 direito à saúde e dever de a defender.[12] 

Partindo do mesmo pressuposto temos não só o direito a ter “saúde”, mas também o dever de a promover, não 

tendo comportamentos que prejudiquem terceiros. 

Há que referir a manutenção da proteção da confiança, uma vez que temos um bom meio de saúde pública 

devemos defender esse bem, utilizando todos os meios possíveis, pois só assim podemos garantir a proteção da 

confiança como princípio conformador do Estado de Direito.[12];[14] 

Como dever jurídico que é, pode fundamentar obrigações legais de fazer (por ex., obrigatoriedade de vacinação) 

ou de não fazer (por exemplo, proibição de fumar em locais públicos, proibição de conduzir sob influência do 

álcool, proibição de conduzir sob a influência de estupefacientes ou substâncias psicotrópicas, propagar doença 

contagiosa), que podem ser garantidos penalmente (cfr. artigos. 272.° e seguintes, do Código Penal). 

Neste tema é relevante referir a importância fundamental do “princípio do não retrocesso social”. O fato de o 

direito à saúde ter sido reconhecido constitucionalmente, “foi uma conquista social prevista na nossa Lei 

Fundamental, em que uma vez adquirido, alcançado e conquistado, jamais deve ser sujeito à subtração 
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discricionária e oportunista disposição do legislador, só assim se assegura o princípio da proteção da confiança e 

da segurança dos cidadãos”.[9];[11]  

 

Surto de Sarampo em Portugal  

Após vários casos confirmados na Europa, foram confirmados 21 casos de Sarampo em Portugal em 2017, sendo 

todos de origem portuguesa e resultando em um óbito.[27];[28];[29]  E em 2018 a situação parece estar a agravar-

se. O sarampo é uma doença infectocontagiosa, geralmente benigna mas que pode ter como desfecho 

complicações graves, e até ser fatal. É prevenida pela vacinação, que em Portugal é gratuita e pertence ao PNV.  

A imunidade herdada, no caso do sarampo, é algo frágil, uma vez que requer que cerca de 96% - 99% da 

população esteja vacinada para que se tenha máxima proteção do grupo.  

Foi feita uma petição ao Ministro da Saúde para tornar a vacinação obrigatória e prevenir novos surtos, a qual 

passo a citar: 

“Exmo. Senhor Ministro da Saúde, 

Sabemos que a taxa de vacinação em Portugal é muito alta e que muitos dos casos que agora surgem de doenças 

para as quais já há vacinas não se prendem, directamente, com os movimentos anti-vacinação. No entanto, 

consideramos que é cada vez mais importante alertar as pessoas para a necessidade de vacinar as crianças: por 

uma questão de saúde pública, não queremos que exista um retrocesso civilizacional no que à evolução médica 

diz respeito. Porque estas mesmas crianças não vacinadas andam nas mesmas escolas, porque essas mesmas 

crianças podem ser foco de infecção para quem tem um sistema imunitário fraco ou para quem não pode ser, 

de todo, vacinado. Aproveitando as palavras recentes do presidente da Direcção Geral da Saúde, Dr. Francisco 

George, é preciso prevenir cada vez mais. E isso passa pela vacinação. Porque não queremos voltar a temer 

doenças como a tuberculose (pelo menos nas formas em que as vacinas a previnem), o sarampo ou a tosse 

convulsa. Por isso, vimos pedir que seja pensada a obrigatoriedade da vacinação de todas as crianças – e apenas 

das vacinas que constam do Plano Nacional de Vacinação, que sabemos ser um dos mais robustos da Europa.”[30] 

 

Considerações Finais 

No que diz respeito à ética na área das vacinas, existe um problema de intersecção entre a política de saúde 

pública, a ética clínica e a ética profissional. Até que ponto se pode antecipar uma culpabilização dos pais, para 

que com isso se consiga que eles vacinem os seus filhos?[35] O que invoca os princípios da beneficência e da não 

maleficência, precisamente porque os prós e contras para os indivíduos e comunidade são vistos como uma 

disputa, e falam na importância fundamental do princípio da autonomia, tendo por base uma decisão pessoal, e 

no caso de estarem crianças envolvidas, não se trata da escolha da criança, mas sim dos seus pais ou tutores, 

logo há que se obter um consentimento informado.[33];[35] Há que proteger aqueles que não são capazes de 

decidir se querem ser vacinados ou não. É preciso ter em conta também os princípios da justiça dispostos no 

código deontológico.[33] 
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A imunização obrigatória por parte das escolas é também um instrumento para ajudar a erradicar e controlar 

doenças que podem ser responsáveis por milhares de hospitalizações e mortes todos os anos. 

Antigamente todos, ou quase todos os pais, tinham a certeza dos benefícios da vacinação, e optavam por vacinar 

seus filhos. Hoje em dia, com o avançar das tecnologias, e acesso a informação, e por verem doenças graves cada 

vez mais distantes das suas realidades, essa prioridade passou para segundo plano.[31] 

Nas últimas duas décadas, tem vindo a verificar-se um crescimento do número de pais que tem escolhido não 

vacinar seus filhos, ou protelar a sua vacinação. Entre 10 a 15% dos pais, pedem esquemas de vacinação 

alternativos nos EUA tornando-se os pais os decisores sobre quais as vacinas que irão aceitar e quando vacinar 

seus filhos, sem nenhuma evidência científica. [31] Estudos têm vindo a demonstrar que crianças sujeitas a esse 

tipo de esquema de vacinação têm maior risco de desenvolver infeção pertussis, pneumococcus e varicela.[31] 

Recordando que os esquemas de vacinação são criados de acordo com uma janela imunológica fundamental 

para o sucesso da vacinação, e que através desses esquemas alternativos perdemos essa janela deixando a 

criança exposta e vulnerável por mais tempo.[31] O aumento da prevalência das reticências dos pais acerca da 

vacinação e a pressão que isso cria nos médicos está criando uma pressão também ao nível da saúde pública. É 

claro que precisamos melhorar as estratégias de comunicação médico-doente e as campanhas de saúde pública, 

criando também conteúdos informáticos fidedignos para que os pais possam consultar, bem como leis de 

vacinação obrigatória mais eficazes. 

Uma vez que os meios de comunicação social estão sendo utilizados como veículo primordial de informação para 

promover a saúde pública no que diz respeito à perda de peso, alimentação saudável, cessação tabágica, 

atividade física e educação sexual, porque não utilizar esses mesmos meios para promover a vacinação, 

esclarecer os pais, desmistificar a imunização e etc.?[33] Uma das teorias básicas para se utilizar os meios de 

comunicação social é recorrer a uma comunicação multidirecional, dado que o marketing social funciona muito 

bem para passar informações. Os profissionais de saúde que lidam diretamente com os pais são o recurso de 

informação mais credível para estes, por isso há também que preparar esses profissionais para abordarem este 

tema com segurança, para que assim seja mais fácil convencer os pais que a vacinação é um bem essencial.[33] 

Os grupos da internet que defendem a não vacinação, apelam ao lado emocional dos pais, expondo mais riscos 

do que benefícios, sendo que muitos dos riscos de que falam são falsos, induzindo os pais a optarem de forma 

enviesada a não vacinarem seus filhos. As práticas de saúde alternativas também têm vindo a contribuir para o 

aumento das taxas de não adesão dos pais acerca da vacinação dos seus filhos. 

Há que falar com os pais acerca dos benefícios individuais e comunitários da vacinação, a gravidade das doenças 

imunopreveníveis e os seus efeitos secundários. Muitos estudos demonstram que os pais hesitantes começam a 

preocupar-se com a vacinação ainda durante a gravidez. Outra evidência é de que os pais recebem essas 

informações já muito próximas à data da vacinação, ou até mesmo, no próprio dia, o que causa muita ansiedade 

e stress, não lhes dando tempo suficiente para processar toda a informação. Portanto, se tivermos a sensibilidade 

de perceber o momento certo para partilhar essa informação com os pais,  garantimos o sucesso desta 

campanha. 
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A resistência à vacinação infantil é uma preocupação da saúde pública. Fazer chegar a informação no momento 

certo, prever as resistências à vacinação e ter em mente que os pais estão sempre a tentar decidir o que será 

melhor para os seus filhos, pode ser a chave para o sucesso. A criação de consultas específicas para falar de 

vacinação pode ser uma alternativa. As intervenções que terão sucesso, serão aquelas criadas com base na 

confiança, que diminua as preocupações dos pais acerca dos riscos da vacinação, esclareça as dúvidas e os ajude 

a perceber que a vacinação no esquema correto é do melhor interesse para todos.  

Quando a população perde a confiança nos profissionais de saúde, diminuindo a cobertura vacinal, começam a 

surgir doenças infeciosas imunopreveníveis. Sendo bons exemplos muitos países Europeus incluindo Portugal.[32] 

A aplicação do princípio da beneficência pelos profissionais de saúde obriga a dispor de algum tipo de evidência 

para aconselhar uma ação preventiva. É inquestionável a evidência acerca da vacinação, uma das atividades 

preventivas com maior efetividade e eficiência. Ou seja, sem margem para dúvidas, como profissionais de saúde, 

devemos recomendar e promover a vacinação de um modo efetivo.[33] 
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ANEXO (Normas de publicação da Revista de Bioética do Conselho Federal de Medicina) 

 Serão aceitos manuscritos inéditos, em português, espanhol e inglês. Em cada caso, devem ser seguidas 
as regras ortográficas correntes do idioma escolhido. 

 Os trabalhos submetidos não podem ter sido encaminhados concomitantemente a outros periódicos. 

 As opiniões e conceitos apresentados nos artigos e a procedência e exatidão das citações são de 
responsabilidade dos autores. 

 Serão sumariamente recusados manuscritos que reproduzirem na totalidade ou em partes, sem a 
devida referência, trabalhos de outros autores, bem como artigo, ou parte substancial deste, já 
publicado pelo próprio autor. 

 Os manuscritos devem ser acompanhados por folha inicial que deve trazer o título do artigo, o nome 
completo do autor, sua maior titulação acadêmica e vinculação departamental e institucional, além da 
cidade, estado e país. 

 Como item separado, o nome completo do primeiro autor, endereço de correspondência e telefone, 
para troca de informação, e endereço eletrônico de todos os autores. 

 Caso o primeiro autor não seja o responsável pelo contato com os demais autores acerca de revisões 
até a aprovação final do trabalho, especificar nome, telefone e endereço eletrônico do responsável. 

 As colaborações individuais de cada autor na elaboração do manuscrito devem ser especificadas ao 
final. 

 Caso o trabalho tenha sido anteriormente submetido a outro periódico e não publicado, deve-se 
identificar o referido veículo. 

 Os artigos devem ser formatados em tamanho de página A4, fonte Calibri, tamanho 10, espaço 1,5cm, 
margens de 2,5cm, em alinhamento justificado. Os títulos devem ser destacados na cor verde e escritos 
na forma corrente, ou seja, somente são grafadas com letras maiúsculas a primeira letra da sentença e 
os nomes próprios. Não deve haver entrada de parágrafo ou qualquer outra marca de formatação que 
aumente ou diminua a distância entre eles. As páginas devem ser numeradas consecutivamente. 

 O texto deverá ter até 6.000 palavras. O limite de palavras não inclui as referências, a identificação do 
trabalho e os resumos nas três línguas, considerados à parte. 

 Os artigos em português devem trazer um resumo conciso, no máximo de 150 palavras, além de 
tradução para espanhol e inglês (resumen e abstract). Também o título deve ser conciso e explicativo 
(até 10 palavras), apresentado nos três idiomas. 

 Cada resumo deve ser acompanhado de no mínimo três e no máximo sete palavras-chave, descritoras 
do conteúdo do trabalho e que possam auxiliar sua indexação múltipla. As palavras-chave devem ser 
retiradas do banco de Descritores em Ciências da Saúde - DeCS 
(http://www.bireme.br/php/decsws.php) e listadas no final dos resumos no idioma original, em 
espanhol e inglês, grafadas com inicial maiúscula e separadas por ponto. 

 Sugere-se que os textos sejam divididos em seções, com títulos e subtítulos, quando necessário. Cada 
uma dessas partes ou subpartes deve ser destacada em verde, nunca por numeração progressiva. Para 
explicitar um subtítulo dentro de um título, deve ser usado o recurso itálico. 

 Quando um autor for citado no corpo do texto, colocar unicamente o número da referência ao final da 
citação, em fonte sobrescrita, conforme exemplo: Potter 1. 

 Documentos citados no corpo do texto devem ser grafados em itálico (exemplo: Declaração de 
Helsinque). 

 Não serão aceitos trabalhos com notas de rodapé. Toda e qualquer explicação ou consideração deve ser 
inserida no corpo do texto. 
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