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Vacinar ou não vacinar?  
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Uma vacina é uma preparação de antigénios (partículas estranhas ao organismo), que é administrada a um indivíduo, provocando 
uma resposta imunitária protetora específica de um ou mais agentes infeciosos. 
Os antigénios das vacinas podem ser vírus ou bactérias inteiros, mortos ou atenuados, ou fragmentos desses micro-organismos. O 
antigénio escolhido para uma vacina deve ser “imunogénico”, ou seja, deve desencadear uma reação imunitária e não provocar a 
doença. 
As vacinas são consideradas medicamentos, mas apresentam várias diferenças assinaláveis relativamente aos medicamentos clás-
sicos. 

A  DGS  alerta para a necessidade de se vacinar as crianças.  A vacinação previne o aparecimento de doenças, torna possível a sua 
erradicação, eliminação ou controle e protege as pessoas de sofrimento e de morte. As vacinas permitiram salvar mais vidas e 
prevenir mais casos de doença do que qualquer tratamento médico, melhoram o bem-estar dos povos, contribuem para a eficiên-
cia e 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 con-
tra mais doenças. 

Este ano, a semana – que decorreu de 20 a 26 de abril – foi dedicada a demonstrar o valor da vacinação como um investimento 
em saúde e bem-estar ao longo da vida.  

A Semana Europeia da Vacinação celebra-se todos os anos pelo departamento europeu da Organização Mundial da Saúde, com o 
objetivo de aumentar a consciencialização para a importância das vacinas na prevenção de doenças e na proteção da vida de ca-
da um e, consequentemente, da sociedade.  

O que é uma vacina? 

Os processos de produção das vacinas são diversos:+ 
 

 enfraquecimento do microrganismo através de culturas sucessivas (por exemplo a vacina contra 
o sarampo, Rubéola  e Papeira) 

 extração das partes do microrganismo que desencadeiam a resposta imunitária (por exemplo a vacina contra a Meningite C)  

 enfraquecimento da toxina que o microrganismo produz (por exemplo a vacina contra o Tétano) 

 Em alguns casos podem ser incluídas numa mesma vacina mais do que um microrganismo (vacinas combinadas), como é o 
exemplo da vacina contra a Difteria, Tétano e Tosse Convulsa. 

Como são produzidas as vacinas? 

https://sns24.gov.pt/tema/doencas-transmissiveis/sarampo/


As vacinas são seguras? 

As vacinas têm um elevado grau de segurança, eficácia e qualidade, após vários anos de experiência e milhões de vacinas adminis-
tradas em todo o mundo. Por isso, todas as crianças e todos os adultos devem cumprir os esquemas de vacinação recomendados 
para a sua idade e o seu estado de saúde.  

Para uma vacina ser utilizada, é necessário um extenso processo, com diferentes fases ao longo de vários anos: 

 fase inicial: investigação em laboratório e em animais 

 fase de ensaio em humanos: duram normalmente vários anos e são constituídas por 3 etapas, em que, de acordo com os prin-
cípios éticos rigorosos, segurança e eficácia, as vacinas candidatas vão sendo progressivamente aplicadas a um maior número 
de pessoas 

 fase após a introdução da vacina na comunidade: vigilância estreita da eficácia a longo prazo e do eventual aparecimento de 
reações adversas 

Como são autorizadas as vacinas? 

Porque me devo vacinar? 

As vacinas salvam vidas. Antes da introdução da vacinação de rotina das crianças, as doenças infeciosas eram a principal causa de 
morte na infância, provocando também bastante sofrimento e incapacidade permanente.  

Tenho direito à vacinação? 

Sim. A vacinação é um direito básico de todos os cidadãos. Com a criação dos programas nacionais de vacinação conseguiu-se 
atingir uma percentagem elevada de cidadãos vacinados contra as doenças alvo dos programas, alcançando-se um controlo das 
doenças evitáveis pela vacinação, com uma enorme diminuição do número de mortos e de incapacidades.  

As vacinas funcionam? 

Os surtos de doenças evitáveis pela vacinação são ainda uma séria ameaça para todos. Atualmente, devido ao sucesso dos progra-
mas de vacinação, a maioria das pessoas desconhece a gravidade das doenças evitáveis pela vacinação, não se apercebendo da 
importância e dos ganhos conferidos pelas vacinas.  

A vacinação pode ajudar a evitar as doenças? 

As doenças podem ser controladas e eliminadas através de uma vacinação sustentada e em grande escala.  Para que tal seja possí-
vel, é necessário que uma percentagem elevada da população adira aos programas nacionais de vacinação.  A vacinação é custo-
efetiva, ou seja, o seu custo compensa largamente os custos associados ao tratamento das doenças e das suas complicações 
(incluindo a morte).  



O que devo fazer se tiver uma vacina em atraso? 

Todas as pessoas têm direito à vacinação? 

Se por qualquer motivo houver atraso numa vacina, dirija-se ao seu cento de saúde para lhe ser administrada a vacina em falta, 
mesmo que já tenham sido ultrapassadas as idades ou datas recomendadas. 

Deverá levar consigo sempre o Boletim Individual de Saúde (boletim de vacinas), de modo a ser registada a vacina.  

Sim. Todas as pessoas têm acesso à vacinação gratuita e segura: os programas nacionais de vacinação permitem que todas as pes-
soas recebam as vacinas de acordo com a sua idade e em serviços de saúde competentes.  

Todas as crianças devem ser vacinadas? 

Sim. Para se conseguir controlar uma doença é necessário que uma grande proporção de pessoas esteja vacinada.  
Cada pessoa não vacinada corre o risco de adoecer e aumenta o risco de transmitir a doença na comunidade.  

Por que razão há pessoas que têm mais receio das vacinas do que das  

doenças que elas evitam? 

Quais são os efeitos secundários das vacinas? 

Geralmente, os efeitos causados pelas vacinas são ligeiros e desaparecem sem ser necessário tratamento. Alguns efeitos secundá-
rios são: 

 dor ou vermelhidão no local da injeção 

 aumento ligeiro da temperatura 

 dor de cabeça 
Em raríssimos casos podem verificar-se reações secundárias mais sérias. Contudo, os serviços de vacinação estão treinados para 
as controlar. De qualquer modo, como prevenção, é sempre aconselhada a permanência no serviço de vacinação por 30 minutos a 
seguir à administração de qualquer vacina. 

As pessoas podem ter mais receio das vacinas do que das doenças porque não viveram situações em que, há algumas décadas 
atrás, milhares de crianças e adultos morriam ou ficavam incapacitados  

Por que razão algumas pessoas não querem ser vacinadas? 

As pessoas que não se querem vacinar não valorizam o efeito das vacinas porque nunca viram os efeitos e as suas consequências. 
Tal comportamento é errado, visto que os programas de vacinação têm permitido erradicar doenças . 

Portugal tem uma das melhores taxas de vacinação do mundo! 

“As Vacinas salvam Vidas”  

Em jeito de nota 


