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RESUMO: A vacinação tem por objectivo fundamental a redução ou eliminação de 

patologias que possam ser prevenidas através de vacinas sendo um benefício para a 

saúde das populações. O Programa Nacional de Vacinação (PNV) é da responsabilidade 

do Ministério da Saúde, é gratuito, acessível e universal existindo em Portugal desde 

1965. O PNV fornece orientações técnicas sobre a vacinação segundo um calendário 

cronológico recomendado. Ao longo dos anos o PNV confirmou-se como um projecto de 

enorme sucesso uma vez que possibilitou reduzir a morbilidade e a mortalidade das 

patologias para as quais existem vacinas aumentando assim a qualidade de vida das 

populações.  É no entanto de extrema importância que a cobertura vacinal no país seja 

preferencialmente de 100%. Assim, é necessário que a população portuguesa seja mais 

alertada para os benefícios da vacinação promovendo-se mais campanhas de informação 

e de vacinação. 

 

ABSTRACT: Vaccination basic aim is the reduction or elimination of diseases that could 

be prevented with vaccines being a benefit to the health of populations. The National 

Programme on Immunization (PNV) is the responsibility of the Ministry of Health, is free, 

accessible and universal existing in Portugal since 1965. The PNV provides technical 

guidance on the vaccination schedule in a chronological recommended. Over the years, 

the PNV was confirmed as a project of enormous success as possible to reduce the 

morbidity and mortality of diseases for which vaccines exist thereby increasing standards 

of living. It is however extremely important that the vaccination coverage in the country is 

preferably 100%. It is therefore necessary that the Portuguese people to be more alerted 

to the benefits of vaccination is promoted more information campaigns and vaccination. 
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INTRODUÇÃO 

 

a) Vacinação 

 

 As vacinas permitem salvar mais vidas e prevenir mais casos de doenças do que 

qualquer outro tratamento médico.1,2 A vacinação tem por objectivo fundamental a  

redução ou eliminação de patologias que possam ser prevenidas através de vacinas.3 A 

vacinação é um benefício para a saúde das populações e uma diminuição dos custos em 

cuidados médicos.3 

 Vacina define-se como um agente ou produto biológico complexo que é concebido 

com a finalidade de ser introduzido no corpo de um indivíduo de forma a ser capaz de 

induzir uma resposta imunológica protectora, eficaz e segura para determinadas 

patologias. 3,4 O seu mecanismo baseia-se no desencadear da formação de anticorpos 

específicos tal qual o que acontece relativamente a uma qualquer doença.4 Assim, 

permitem um fortalecimento do sistema imunitário.5 A vacinação, ou seja, aplicação de 

uma vacina, possibilita a aquisição de imunidade num indivíduo vacinado. A imunização 

pode ser activa se a vacina desencadear a produção de anticorpos por parte dos linfócitos 

B, ou pode ser passiva se a vacina apenas permitir uma imunidade temporária através da 

administração de anticorpos pré-formados.4,6 

As vacinas possuem antigénios que, sendo componentes das mesmas, permitem o 

desencadear de uma reacção imunológica. Na composição de uma vacina podem existir, 

além dos antigénios, componentes designados como adjuvantes, ou seja, substâncias 

que ao serem adicionadas  na composição da vacina permitem potenciar o grau e/ou 

duração da resposta imunológica permitindo reduzir a quantidade de imunogénio por dose 

ou mesmo reduzir o número de doses necessárias. Conservantes e aditivos são também 

parte constituinte das vacinas. Os primeiros pretendem prevenir infecções secundárias 

decorrentes de contaminação bacteriana ou vírica e os aditivos tem por finalidade permitir 

uma maior estabilização dos componentes e inactivação de toxinas.3 
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  As vacinas podem conter componentes vivos atenuados, componentes inactivos ou 

subunidades.3,6 Nas vacinas vivas atenuadas, o microrganismo presente na vacina 

mantém a capacidade de se replicar e produzir imunidade, geralmente sem causar 

doença. As vacinas inactivadas podem ser compostos inteiros ou fracções do vírus ou 

bactéria pretendido. 6 

A existência de anticorpos circulantes para o antigénio presente na vacina podem 

reduzir ou eliminar a reacção imunológica e tal interferência depende do tipo de vacina e 

da quantidade de anticorpos existentes. Geralmente as vacinas inactivadas não são 

afectadas pela circulação de anticorpos contra o antigénio. No entanto, vacinas vivas 

atenuadas podem ser afectadas uma vez que, para originarem resposta imunológica, 

necessitam de ser replicadas e os anticorpos podem interferir com esse processo.7 Desta 

forma, a regra mais importante para o sucesso de uma vacina baseia-se no pressuposto 

de que quão mais similar ela for da forma como a doença é causada, melhor será a 

resposta imunitária à vacina.6 

Legenda: tipos de vacina internacionalmente disponíveis.Fonte:1 
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A Vacinação que actualmente existe é fruto de um processo complexo de estudos e 

experiências de muitos anos na tentativa de eliminar doenças que resultavam em 

inúmeras mortes. O primeiro relato de vacinação com rigor científico foi realizado por 

Edward Jenner em 1796. 4 

No quadro abaixo são descritas as datas da introdução das várias vacinas 

humanas ao longo dos séculos XVIII a XX. 

 

 

 

 

Legenda: datas da introdução das diversas vacinas. Fonte:14 
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b) Perspectiva Histórica do Programa Nacional de Vacinação 

 

 O Programa Nacional de Vacinação (PNV) iniciou-se em Portugal nos meses de 

Outubro e Novembro de 1965 e com ele a criação do Boletim Individual de Saúde onde se 

começaram a registar as vacinas efectuadas.4 No entanto a população portuguesa já 

usufruía da vacinação desde o início do séc. XIX mas a cobertura vacinal era muito 

reduzida relativamente à cobertura abrangida aquando da criação do PNV. 4,5 

Em 1956, sob orientação da Organização Mundial de Saúde, iniciou-se a vacinação 

internacional contra a varíola tentando assim erradicar a doença.4 A introdução da vacina 

permitiu a eliminação mundial da doença em 1977, data em que foi descrito o último caso 

de varíola, tendo em 1980 sido assumida a sua erradicação.4,5 

A vacinação começou com a vacina contra a poliomielite sendo alargada, em 1966, 

à vacina da tosse convulsa, da difteria, do tétano e da varíola. 4,5 A vacina da poliomielite 

possibilitou uma redução de incidência da doença de 96% e as vacinas implementadas 

em 1966 permitiram uma redução de 50%.5 

 O PNV foi sendo periodicamente actualizado tendo tal acontecido em 1971, 1987 e 

1990.4 

A vacinação contra a tuberculose foi sendo introduzida gradualmente no PNV e em 

1973 ou 1974 iniciou-se a vacinação contra o sarampo (VAS). No ano de 1987 a vacina 

contra a parotidite e a vacina contra a rubéola são combinadas com a vacina contra o 

sarampo passando a sigla da vacina a ser VASPR.4 

A actualização do programa em 1999 permitiu aumentar as vacinas que faziam 

parte do programa tendo-se introduzido a vacina contra a hepatite B e contra o 

Haemophilus influenzae tipo b.4,8 
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Em 2006 o novo PNV incluiu a vacina contra a doença invasiva por Neisseria 

meningitidis do serogrupo C (MenC) e em 2008 a vacina contra infecções pelo vírus 

Papiloma Humano (HPV).9 . 

 

 

c) Programa Nacional de Vacinação 

 

  O PNV é da responsabilidade do Ministério da Saúde, é gratuito, acessível e 

universal existindo em Portugal desde 1965. 1,2,10 Com a introdução deste programa de 

saúde foi possível controlar as doenças alvo diminuindo a incidência das mesmas graças 

à extensa abrangência da vacinação.10 O Plano Nacional de Saúde (PNS), documento 

oficial com orientações gerais para implementação de vários programas nacionais, visa 

melhorar e promover a saúde em Portugal. O PNV  encontra-se inserido no PNS e é 

periodicamente actualizado por forma a combater novas patologias.1,10 Depois da sua 

criação verificou-se, em Portugal, uma redução da mortalidade e morbilidade decorrentes 

das doenças infecciosas que eram alvo de vacinação.1 A cobertura vacinal deve manter-

se em todas as regiões do país na ordem dos 95% ou superior.1,8,10 

 O PNV fornece orientações técnicas sobre a vacinação segundo um calendário 

cronológico recomendado.1,4 Os objectivos principais do programa são consolidar a 

eliminação da poliomielite, eliminar o sarampo e a rubéola de Portugal mantendo 

elevadas taxas de cobertura vacinal contra estas doenças e manter a vacinação contra o 

tétano em adultos.1 Actualmente considera-se que a Poliomielite está eliminada em 

Portugal e na União Europeia e que o Sarampo está em fase de eliminação.10 Para a 

completa eliminação do Sarampo é necessário uma taxa de cobertura vacinal elevada, na 

ordem dos 97% na primeira dose.10 

A últimas orientações técnicas datam de 2006, ano em que entrou em vigor um 

novo PNV. No entanto, em Outubro de 2008 existiu uma alteração a este plano.9  
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 O PNV é actualizado mediante a disponibilidade de novas vacinas e das alterações 

imunológicas da população que se reflectem na epidemiologia e apresentação clínica das 

doenças. 1,10 As recomendações de saúde pública e da prática da mesma representam 

um equilíbrio entre os riscos e os benefícios.11 As políticas e recomendações sobre 

imunização afectam a saúde pública de um país sendo por isso de extrema importância 

um acompanhamento e avaliação contínuos dos benefícios e riscos da imunização. 11 

Assim sendo, várias alterações têm vindo a ser introduzidas.  

O PNV existente em 1990 deu lugar ao PNV em vigor a partir do ano 2000 com 

várias alterações significativas como: a introdução da vacina contra a Hepatite B e contra 

Haemophilus influenzae;  a introdução da vacina de dose reduzida para o tétano e difteria; 

a administração de uma única dose da vacina contra a tuberculose; a antecipação da 

segunda dose da vacina contra o sarampo, a parotidite e a rubéola.8  

Em 2006 foram criadas as novas recomendações em substituição das 

anteriormente referidas. Este plano visa promover maior segurança, eficácia e qualidade 

das vacinas administradas à população. As directrizes deste plano possuem modificações 

significativas face ao PNV anterior como sejam a substituição da vacina viva atenuada e 

oral contra a Poliomielite por uma vacina inactiva e injectável. Esta substituição visa obter 

uma vacina mais segura que elimine o risco de poliomielite paralítica provocada pelo vírus 

da vacina. Com vista a diminuir a reactogenia face à vacina contra a tosse convulsa 

introduziu-se a vacina pertussis acelular (Pa) que utiliza apenas compostos antigénicos da 

bactéria Bordetella pertussis em vez da vacina pertussis de célula completa (Pw).1,10 Uma 

vez que a vacina contra a poliomielite e a vacina contra a tosse convulsa sofreram 

alterações, implicando no caso da primeira uma vacinação injectável e não por via oral 

optou-se pela criação de uma vacina combinada pentavalente que protege contra 5 

doenças graves: poliomielite, difteria, tétano, tosse convulsa e doença invasiva por 

Haemophilus influenzae. Esta vacina designa-se por DTPaHibVIP.1  

A principal alteração face ao PNV de 2000 foi a introdução da vacina contra a 

doença invasiva por Neisseria meningitidis do serogrupo C (MenC) no PNV de 2006.1 Em 

Portugal a doença carece de formas mais precisas de notificação e avaliação dos casos 

reais. Avaliando os dados de sucesso referentes a outros países como o Reino Unido e a 
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Espanha onde a vacinação para a doença se iniciou em 1999 e 2000 respectivamente, 

espera-se que seja possível alcançar uma cobertura vacinal elevada na população e tal 

permita, em similaridade com os países anteriormente referidos, diminuir a incidência da 

doença no nosso país. 12,13 

Em Março de 2008 foi aprovada a introdução da inclusão da vacina contra 

infecções pelo vírus Papiloma Humano.14 Actualmente não são conhecidos valores 

mínimos de anticorpos necessários à protecção contra HPV nem a duração da protecção 

induzida pelas vacinas. No entanto, as recomendações técnicas aconselham a vacinação 

a jovens adolescentes antes do início de vida sexual activa tendo em Portugal sido 

decidida que a idade de administração da vacina deveria ser aos 13 anos de idade.9,14,15 

Os estudos realizados demonstram que os componentes virais da vacina permitem uma 

resposta imunológica superior aquela que ocorre com uma infecção natural.9,15 A vacina é 

tetravalente e foi desenvolvida para prevenir lesões genitais pré-cancerosas contra o HPV 

6, 11, 16 e 18. 14,15 Apesar de não conferir protecção contra todos os vírus do papiloma 

humano que se sabe terem potencial oncogénico, espera-se com esta medida diminuir a 

incidência das doenças cuja vacina previne, dando especial ênfase à diminuição da 

incidência do cancro do colo do útero. 9,14,15 Em 2009, 2010 e 2011 será implementada 

uma campanha de vacinação para jovens que completem os 17 anos de idade nestes 

anos civis.14,16 

A vacinação é um benefício disponível a todos os cidadãos e, em resumo, engloba 

actualmente vacinas contra 12 doenças sendo elas: Tuberculose, Hepatite B, Difteria, 

Tétano, Tosse convulsa, Poliomielite, Doença invasiva por Haemophilus influenzae do 

serotipo b,  Sarampo, Parotidite epidérmica, Rubéola, Doença Invasiva por Neisseria 

meningitidis do serogrupo C e infecções por Vírus do papiloma Humano.1,9 

Os efeitos adversos após administração de uma vacina não são muito comuns mas 

podem existir. Eles podem ser classificados segundo a frequência em comum ou raro; 

segundo a extensão como local ou sistémica; segundo a severidade como causando 

hospitalização, invalidez ou morte e, por fim; segundo a causalidade em intrínsecos à 

vacina, produção defeituosa ou de má administração.11 
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Apesar de todas as vantagens e indicações da vacinação, o PNV apresenta contra-

indicações que são resumidas nos quadros abaixo. 
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Legenda: Contra-indicações, precauções e falsas contra-indicações gerais relativamente às vacinas do 

PNV. Fonte:1 

 

Legenda: Contra-indicações das vacinas do PNV relativamente a imunodeficiências. Fonte:1 

 

d) Patologias para as quais existe vacina5,9,12,15,17,18,19,20,21,22 

Cada vacina pretende combater determinado microrganismo que posso criar 

patologia no organismo humano. Neste capítulo, para melhor compreensão acerca da 

vacinação, será feita uma breve descrição dos agentes patológicos e das manifestações 

clínicas das doenças a eles associados. 
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I. Tuberculose  

Agente causal: Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium africanum, Mycobacterium 

bovis 

Descrição clínica: Normalmente a infecção é assintomática podendo por vezes tornar-se 

numa doença crónica com exacerbações e remissões cujo diagnóstico se efectua pela 

demonstração de microrganismos ácido resistentes na expectoração, líquidos orgânicos 

ou tecidos. A sua localização é preferencialmente pulmonar podendo também estar 

presente em locais extrapulmonares 

Via de transmissão: Normalmente aérea  

Reservatório: Humanos e raramente a vaca 

Período de transmissão: Geralmente até 2 meses após início do tratamento e até que o 

exame cultural da expectoração seja negativo 

Frequência em Portugal: Taxa de incidência mediana em 1992-96 (/105) = 49,6 

 

II. Hepatite B 

Agente causal: Vírus da hepatite B (VHB) 

Descrição clínica: É inespecífica e caracterizada por ter início insidioso de mal-estar, 

anorexia, náuseas, vómitos, dor no quadrante superior direito abdominal, febre, cefaleia, 

mialgia, erupções cutâneas, artralgia, artrite, e urina escura com início em 1 a 2 dias antes 

do início da icterícia. Nos doentes crónicos, cerca de 30% desenvolvem cirrose hepática e 

destes, metade morre ao fim de 5 anos 

Via de transmissão: Via hemática, percutânea, sexual e perinatal. Raramente através do 

contacto directo com outros líquidos orgânicos como saliva, leite materno, urina, suor ou 

lágrimas 
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Reservatório: Humanos 

Período de transmissão: 60-180 dias 

Frequência em Portugal: Taxa de incidência mediana em 1992-96 (/105) = 9,82.  Taxa de 

incidência em 2004 (/105) = 0,92 

 

III. Difteria 

Agente causal: Corynebacterium diphtheriae 

Descrição clínica: Manifesta-se por febre baixa, odinalgia, enantema com formação de 

placas membranosas acinzentadas nas amígdalas, faringe, laringe e outras mucosas. As 

manifestações tóxicas existentes podem ser graves como a miocardite e a nevrite ou 

paralisia dos nervos cranianos e periféricos. A complicação mais grave atribuída aos 

efeitos tóxicos são a morte  

Via de transmissão: Via aérea por gotículas de expectoração. Raramente, através de 

contacto com objectos ou leite contaminados 

Reservatório: Humanos 

Período de transmissão: Até 2 culturas negativas do exsudado nasofaríngeo sendo raro a 

existência de portadores crónicos 

Frequência em Portugal: taxa de incidência mediana em 1992-96 (/105) = 0,00.  Taxa de 

incidência em 2004 (/105) = 0,00 

 

IV. Tétano 

Agente causal: Clostridium tetani 

Descrição clínica: Ocorrência de um ferimento, por vezes indetectável. Início de 

contracturas musculares dolorosas em redor do ferimento ou nos masseteres, pescoço e 

tronco, que se generalizam posteriormente 
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Via de transmissão: Contaminação directa de feridas 

Reservatório: Solo conspurcado de fezes – o C. tetani é saprófita do intestino (animal e 

humano) 

Período de transmissão: Não se aplica 

Frequência em Portugal: Taxa de incidência mediana em 1992-96 (/105) = 0,28.  Taxa de 

incidência em 2004 (/105) = 0,09  

  

V. Tosse Convulsa 

Agente causal: Bordetella pertussis 

Descrição clínica: Início insidioso de tosse seca que após 1-2 semanas evolui para tosse 

paroxística 

Via de transmissão: Via aérea por gotículas de expectoração 

Reservatório: Humanos 

Período de transmissão: Até 5 dias de terapêutica com eritromicina 

Frequência em Portugal: Taxa de incidência mediana em 1992-96 (/105) = 0,19.  Taxa de 

incidência em 2004 (/105) = 0,36 

 

VI. Poliomielite 

Agente causal: Poliovirus tipos 1, 2 e 3 

Descrição clínica: Inicia-se como uma infecção inaparente que gera febre e sinais de 

meningismo, com ou sem paralisia flácida assimétrica podendo afectar membros 

inferiores, músculos abdominais e toráxicos 

Via de transmissão: Via fecal-oral directa sendo rara a via aérea 
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Reservatório: Humanos 

Período de transmissão: De 36 horas a 6 semanas após o início da infecção 

Frequência em Portugal: Taxa de incidência mediana em 1992-96 (/105) = 0,00.  Taxa de 

incidência em 2004 (/105) = 0,00 

VII. Doença invasiva por Haemophilus influenzae do serotipo b 

Agente causal: Haemophilus influenzae tipos de A a F, com predominância do tipo B 

Descrição clínica: A infecção apresenta dois padrões podendo ser uma infecção por 

continuidade ou doença invasiva. A infecção por continuidade da nasofaringe pode 

provocar otite média, sinusite, conjuntivite e broncopneumonia. A doença invasiva é 

acompanhada de bacteriemia e afecta principalmente as crianças com menos de 5 anos 

provocando  meningite, epiglotite, artrite, osteomilelite e celulite. Este último padrão é 

mais grave mas menos frequente 

Via de transmissão: Via aérea por gotículas expectoração 

Reservatório: Humanos (cerca de 80% da população é portadora saudável na 

nasofaringe, e raramente nas mucosas conjuntivas e genitais) 

Período de transmissão: geralmente a transmissão é interrompida após 48h de 

antibioterapia eficaz 

Frequência em Portugal: Taxa de incidência da infecção por H. influenzae em 2004 (/105) 

= 0,04  (exclui meningite por H. influenzae, G00.0) 

 

VIII. Sarampo 

Agente causal: Família Paramyxoviridae, género Morbillivirus 

Descrição clínica: No período prodrómico ocorre mal-estar, irritabilidade, febre, 

conjuntivite, edema das pálpebras, tosse espasmódica. Aparecem as manchas de Koplik 

e ocorre o início do exantema maculo-papuloso na face que se estende a todo o corpo ao 

fim de 3 dias não afectando as palmas das mãos e plantas dos pés 
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Via de transmissão: Via aérea por gotículas de saliva  e/ou expectoração 

Reservatório: Humanos 

Período de transmissão: Desde 4 dias antes até 4 dias após início do exantema 

Frequência em Portugal: Taxa de incidência mediana em 1992-96 (/105) = 2,12.  Taxa de 

incidência em 2004 (/105) = 0,01 

IX. Parotidite epidérmica 

Agente causal: Paramyxovirus 

Descrição clínica: Início súbito de febre, mialgias, mal-estar e tumefacção das glândulas 

salivares, particularmente das parótidas. Possibilidade de complicações inflamatórias nos 

testículos, ovários e outros órgãos 

Via de transmissão: Via aérea por gotículas de saliva  e/ou expectoração 

Reservatório: Humanos 

Período de transmissão: Desde 6 dias antes do início da tumefacção até 9 dias depois 

Frequência em Portugal: Taxa de incidência mediana em 1992-96 (/105) = 14,59.  Taxa de 

incidência em 2004 (/105) = 2,09 

 

X. Rubéola 

Agente causal: Família Togaviridae, género Rubivirus 

Descrição clínica: No período prodrómico pode ocorrer febre, mal-estar, cefaleias e 

conjuntivite discreta. Ocorre com exantema maculo-papuloso na face que ao fim do 1º dia 

se generaliza, ao 2º dia desaparece da face e ao 3º dia do resto do corpo. Acompanha-se 

de adenopatias retroauriculares, sub-occipitais e cervicais 

Via de transmissão: Via aérea por gotículas de saliva  e/ou expectoração 

Reservatório: Humanos 
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Período de transmissão: Desde 7 dias antes até 7 dias após início do exantema 

Frequência em Portugal: Taxa de incidência mediana em 1992-96 (/105) = 5,31.  Taxa de 

incidência em 2004 (/105) = 0,08 

 

 

 

XI. Doença Invasiva por Neisseria meningitidis do serogrupo C 

Agente causal: Neisseria meningitidis 

Descrição clínica: Por vezes ocorre período prodrómico de odinalgia, rinorreia, tosse e 

cefaleias. As manifestações incluem início súbito de picos febris, calafrios, náuseas, 

vómitos, erupção cutânea, artralgias e mialgias. A infecção pode restringir-se à 

nasofaringe (nasofaringite aguda), às meninges (meningite) ou ter disseminação sistémica 

(septicemia) 

Via de transmissão: Via aérea por gotículas expectoração 

Reservatório: Humanos (cerca de 25% da população é portadora saudável) 

Período de transmissão: Geralmente a transmissão é interrompida após 24h de 

antibioterapia eficaz 

Frequência em Portugal: Taxa de incidência mediana em 1992-96 (/105) = 2,16   

             Taxa de incidência mediana em 1999-2001 (/105)=2,2 

 

XII. Infecções por Vírus do papiloma Humano 

Agente causal: Vírus do Papiloma Humano 

Descrição clínica: Infecção ocorre na camada basal do trato anogenital. Muitas infecções 

são assintomáticas, transitórias e auto-limitadas mas, senão se resolverem 
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espontaneamente tornam-se persistentes podendo manifestar-se por verrugas 

anogenitais, papilomatose respiratória recorrente, células precursoras de cancro cervical, 

anal, vaginal, vulvar e até cancro da cabeça e do pescoço 

Via de transmissão: Contacto epitelial directo (pele ou mucosas), via sexual, contacto 

orogenital ou durante o parto 

Reservatório: Humanos 

Período de transmissão: Não se aplica 

Frequência em Portugal: Taxa de incidência do cancro do colo do útero em 

2005(/105)=20,95 

 

e) Esquema Cronológico de Vacinação 

Actualmente, o PNV recomenda uma sequência de vacinação consoante a idade. 

No quadro abaixo é apresenta a sequência cronológica da vacinação e a respectiva 

legenda referente às siglas das vacinas.  
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Legenda: Esquema Cronológico de Vacinação. Fonte: 15 
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Legenda: Vacinas e respectivas siglas. Fonte: 1 
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f) Dados do PNV no Centro de Saúde São João 

Centro de Saúde 

São João - 2005 

 

Vacina administrada Idade Correspondente Número de indivíduos vacinados Taxa de Vacinação 

DTP 3 e/ ou DTP 4 2 meses  - 5/6 anos 173 86% 

HIB 3 e/ ou HIB 4 2 meses - 18 meses 184 93% 

VHB 3 0 meses - 10/13 anos 184 92% 

VAP/VIP 3 2 meses - 6 meses 184 92% 

BCG 0 meses 192 96% 

VASPR I 15 meses 180 90% 

  

Centro de Saúde 

São João – 2006 

 

Vacina administrada Idade Correspondente Número de indivíduos vacinados Taxa de Vacinação 

DTP 3 e/ ou DTP 4 2 meses  - 5/6 anos 179 98% 

HIB 3 e/ ou HIB 4 2 meses - 18 meses 179 98% 

VHB 3 0 meses - 10/13 anos 179 98% 

VAP/VIP 3 2 meses - 6 meses 179 98% 

BCG 0 meses 179 98% 

VASPR I 15 meses 177 97% 

MenC 3 meses – 15 meses 180 98% 

 



 

 

Página 27 

 

 

 

Centro de Saúde 

São João – 2007 

 

Vacina administrada Idade Correspondente Número de indivíduos vacinados Taxa de Vacinação 

DTP 3 e/ ou DTP 4 2 meses  - 5/6 anos 215 100% 

HIB 3 e/ ou HIB 4 2 meses - 18 meses 215 100% 

VHB 3 0 meses - 10/13 anos 215 100% 

VAP/VIP 3 2 meses - 6 meses 215 100% 

BCG 0 meses 215 100% 

VASPR I 15 meses 212 99% 

MenC 3 meses – 15 meses 202 94% 

 

 

Centro de 

Saúde São João 

– 2008 

 

Vacina administrada Idade Correspondente Número de indivíduos vacinados Taxa de Vacinação 

DTP 3 e/ ou DTP 4 2 meses  - 5/6 anos 170 99% 

HIB 3 e/ ou HIB 4 2 meses - 18 meses 169 99% 

VHB 3 0 meses - 10/13 anos 169 99% 

VAP/VIP 3 2 meses - 6 meses 170 99% 

BCG 0 meses 170 99% 



 

 

Página 28 

 

VASPR I 15 meses 164 96% 

MenC 3 meses – 15 meses 168 98% 

HPV 3 10 anos - 13 anos 82 100% 

HPV 1 10 anos - 13 anos 64 85% 
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 A elaboração deste trabalho foi possível através da pesquisa de artigos na base de 

dados da Pubmed e Medline tendo por palavras-chave de busca as seguintes: 

vaccination, vaccine, immunization, Public Health entre outras. Os artigos foram 

seleccionados mediante a relevância apresentada para a execução desta revisão 

bibliográfica. 

Centro de 

Saúde São 

João – 2009 

 

Vacina administrada 
Idade 

Correspondente 

Número de indivíduos 

vacinados 

Taxa de 

Vacinação 

DTP 4 e HIB 4 
2 meses  - 18 

meses 
176 99% 

VHB 3 
0 meses - 10/13 

anos 
176 99% 

VAP/VIP 3 2 meses - 6 meses 176 99% 

BCG 0 meses 176 99% 

VASPR I 15 meses 175 98% 

MenC 3 meses – 15 meses 175 98% 

HPV 3 10 anos - 13 anos 60 80% 

HPV 1 10 anos - 13 anos 118 75% 
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 A consulta de sites relacionados com o tema como o da Direcção Geral de Saúde 

foi também uma forma de recolha de dados tendo sido dada maior relevância aqueles que 

diziam respeito a Portugal. 
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DISCUSSÃO/CONCLUSÃO 

Em Portugal existem 12 vacinas integradas no PNV. No entanto, em comparação 

com os sistemas de imunização de outros países como o Canadá e os Estados Unidos 

verifica-se a recomendação de vacinação contra Rotavírus, Pneumococos e Hepatite A.  A 

introdução destas vacinas no PNV esteve em estudo pela Comissão técnica de 

vacinação. No nosso país demonstrou-se ainda inviável a vacinação gratuita. 

No que se refere à vacina antipneumocócica, segundo a Comissão, os estudos 

epidemiológicos não permitem comprovar uma redução significativa dos casos de 

meningite pneumocócica e de pneumonias graves por pneumococo sendo mesmo 

questionável o impacto positivo na saúde pública. Além disso, a mesma entidade refere 

que os custos seriam elevados. Assim, a Ministra da Saúde considera que a vacinação 

“não significaria um benefício comprovado para a redução da incidência destas doenças 

no nosso País.” 

Relativamente à vacinação gratuita contra Rotavírus verifica-se, segundo a sub-

directora Geral de Saúde, Graça Freitas, a necessidade de existirem dados 

epidemiológicos e estudos de avaliação dos custos e benefícios que permitam a 

possibilidade da inclusão desta vacina no PNV. Graça Freitas considera que a vacina não  

apresenta actualmente critérios para ser incluída no PNV dado o pequeno peso que a 

doença tem no nosso País. A mesma situação acontece com a vacina antihepatite A uma 

vez que o número de casos de Hepatite A também são baixos. Um estudo publicado em 

2004 avaliou a prevalência do anticorpo total do vírus da hepatite A numa população de 

crianças de cinco e oito anos e de adolescentes de aproximadamente catorze anos 

demonstrando que existe uma tendência de redução da mesma em Portugal. 23 

 Avaliando os dados referentes ao PNV realizado no Centro de Saúde do São João 

pode denotar-se um aumento crescente da aderência populacional à vacinação desde 

2005 até 2007.  No entanto, no ano 2008 a vacinação referente às vacinas contra a 

Tuberculose, Hepatite B, Difteria, Tétano, Tosse convulsa, Poliomielite, Doença invasiva 

por Haemophilus influenzae do serotipo b,  Sarampo, Parotidite epidérmica e  Rubéola 

obtiveram uma redução da percentagem de vacinação relativamente ao ano anterior. Em 
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2008 verificou-se uma adesão bastante elevada à introdução da vacinação contra 

infecções provocadas por HPV existindo uma diminuição dessa adesão em 2009. No 

entanto, no que respeita às restantes vacinas foi obtida uma percentagem maior de 

cobertura vacinal em 2009 relativamente a 2008. Dado o nº de crianças ser reduzido, uma 

variação pequena no numerador, altera bastante a taxa de vacinação fazendo-a subir ou 

descer. As taxas baixas de 2005, têem mais a ver com a falta de registo do histórico 

vacinal no SINUS vacinas, situação que se resolveu nos anos posteriores. 

Ao longo dos anos o PNV confirmou-se como um projecto de enorme sucesso uma 

vez que possibilitou reduzir a morbilidade e a mortalidade das patologias para as quais 

existem vacinas aumentando assim a qualidade de vida das populações.  É no entanto de 

extrema importância que a cobertura vacinal no país seja preferencialmente de 100%. 

Assim, é necessário que a população portuguesa seja mais alertada para os benefícios da 

vacinação promovendo-se mais campanhas de informação e de vacinação. 
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