Porque
devemos
vacinar os
nossos filhos
sem hesitar

Vacinar-se e vacinar os seus filhos é um dever de cidadania!
14 boas razões para vacinar-se e aos seus!
O PNV já conseguiu erradicar uma doença.
O resto depende de si!
Informe-se no seu centro de saúde!

QUE DOENÇAS PREVINEM/EVITAM O PLANO NACIONAL DE VACINAÇÃO? I
Doença

Causa

Transmissão

Resultados da
vacinação

Complicações

VARÍOLA

Vírus Orthopoxvirus variolae

Pessoa a pessoa

Erradicada do MUNDO desde 1977

3 em cada 10 morriam

DIFTERIA

Bactéria Corynebacterium diphtheriae

Pessoa a pessoa (via respiratória)

Eliminada

Metade das pessoas morriam

TÉTANO

Bactéria Clostridium tetani

Bactéria no solo, lixo e estrume
-Entra no corpo através de lacerações/
cortes/ feridas na pele, através do
contato com objetos contaminados.

Eliminada (tétano neonatal)
Controlada (restantes casos)

1 a 2 indivíduos
morriam em 10 afetados

TOSSE
CONVULSA

Bactéria Bordetella pertussis

Pessoa a pessoa, via aérea (tosse ou
espirros)

Controlada

50% das crianças com tosse convulsa
com idade < 1ª eram hospitalizadas
- 1 em 100 morrem

TUBERCULOSE

Mycobacterium tuberculosis, (bacilo de
Koch)

Tuberculose que afeta os pulmões e
garganta (pessoa a pessoa)
Tuberculose que afeta outras partes do
corpo não são contagiosas

Controlada

POLIOMIELITE

Poliovírus

Pessoa a pessoa
Bactéria sobrevive na garganta e
intestinos

Eliminada

Paralisia com incapacidade permanente
e morte
2 a 10 em cada 100 indivíduos com
paralisia morriam

Eliminada
(MAS, em 2016 e 2017, 2 surtos de
sarampo em Portugal - 27 casos
confirmados e 1 óbito)

Infeções nos ouvidos (surdez)
Pneumonia (principal causa de morte
em crianças)
Infeção cerebral (encefalite) com
convulsões, surdez e atraso mental

SARAMPO

Vírus do género Morbillivirus

Pessoa a pessoa
O vírus sobrevive no nariz e garganta
Sobrevive 2h no ambiente onde esteve
indivíduo infetado

Controlada
Dependem dos órgãos/sistemas afetados

Uma Imagem vale mais que mil palavras I
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QUE DOENÇAS PREVINEM/EVITAM O PLANO NACIONAL DE VACINAÇÃO? II
Doença
RUBÉOLA
PAROTIDITE
EPIDÉMICA
HEPATITE B

Resultados da
vacinação

Complicações

Eliminada

Em caso de gravidez - problemas graves
no feto (cardíacos, perda de visão ou
audição, atraso mental, danos no fígado
e baço)
Aborto / Morte da mãe e feto

Causa

Transmissão

Rubella vírus

Pessoa a pessoa (tosse e espirros)
Via transplacentar (mãe e filho)

Paramixovírus

Pessoa a pessoa (saliva ou muco da
boca, nariz e garganta)
Objetos contaminados (copos, talheres)

Controlada

Vírus da Hepatite B

Contato com sangue, sémen ou outros
fluidos corporais
(mãe-filho parto, via sexual, lâminas,
seringas)

Controlada

Hepatite B crónica (> nas crianças)
Cirrose
Cancro fígado (hepático)

Infeções cerebrais
Infeções testículo (infertilidade)
Surdez
Aborto espontâneo

DOENÇA INVASIVA
POR H. INFLUENZAE B
(HIB)

Haemophilus influenzae tipo b (Hib)

Pessoa a pessoa
Via respiratória

Controlada

Complicações graves:
Pneumonia
Infeção corpo generalizada (sistémica)
Meningite
Morte

DOENÇA INVASIVA
POR N. MENINGITIDIS
(MENC)

Bactéria Neisseria meningitidis
do grupo C

Pessoa a pessoa
Via respiratória

Controlada

Morte em 10-15%

VÍRUS DO PAPILOMA
HUMANO (HPV)

-Vírus papiloma humano (existem
mais de 100 tipos de vírus do Papiloma
Humano)
-A vacina protege contra 6, 11, 16, 18, 31,
33, 45, 52, 58

Sexual

Expectativas de controlo

Cancro do colo do útero
100% dos casos de cancro do colo do
útero estão relacionados com HPV de
“alto risco”
Condilomas

DOENÇA INVASIVA
POR S. PNEUMONIAE 13
(PN13)

Streptococcus pneumoniae de 13
serotipos (Pn13) (existem mais de 90
tipos conhecidos)

Pessoa a pessoa
Via respiratória

Expectativas de controlo

-Pneumonia
Infeção no corpo (septicémia)
Meningite
Otite média aguda

Uma Imagem vale mais que mil palavras II
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