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Apoio: 

EDITORIAL 

No dia 1 de junho       

comemora-se o Dia  

Mundial da Criança. 

Neste mês de junho de 

2013, dedicamos esta           

publicação às crianças, 

mais precisamente à               

importância da sua       

vacinação. É dada    

também informação 

sobre o esquema vacinal    

recomendado ao longo 

de toda a vida. 

Nº 19 - junho 2013 

 

Porto com      Saúde + 

É imprescindível que as crianças, desde o nascimento, tenham as vacinas em 

dia, pois são elas que ajudam a protegê-las de doenças graves que podem 

colocar a vida em risco. 

Atualmente as vacinas são muito seguras e raramente causam reações, além 

de uma possível irritação e dor no local da picada ou uma eventual febre mo-

derada, que são sintomas normais e observados como resposta positiva do or-

ganismo. 

As doenças infeciosas que são alvo de vacinação eram, no passado,            

responsáveis por um elevado número de mortes prematuras em crianças e 

adultos, bem como por complicações e sequelas graves que incapacitavam 

muitas pessoas para toda a vida. 

Em Portugal, as vacinas recomendadas  para as     do-

enças mais frequentes encontram-se no Plano  Nacional 

de Vacinação (PNV).  

O esquema de vacinação recomendado tem como 

objetivo obter a melhor proteção, na idade mais        

adequada e o mais precocemente possível.  

São recomendadas vacinas contra a tuberculose, a hepatite B, a difteria, o   

tétano, a tosse convulsa, a poliomielite, a doença invasiva por Haemophilus     

influenzae do serotipo b, o sarampo, a parotidite epidémica, a rubéola, a     

doença invasiva por Neisseria meningitidis do serogrupo C e a infeção por vírus 

do Papiloma humano.  

Assim, a vacinação protege as crianças de doenças como:  

- SARAMPO: Otite, pneumonia, diarreia grave (com consequente                    

desidratação), encefalite (infeção do cérebro) e morte.  

- POLIOMIELITE: Meningite, paralisia total em poucas horas, uma vez que a     

infeção pode afetar a medula espinal e/ou o cérebro. 

- TOSSE CONVULSA: Pneumonia, convulsões, encefalite e morte. 
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Vacinação universal - esquema recomendado: 

O esquema de vacinação recomendado tem como   

objetivo obter a melhor proteção contra doenças, na   

idade mais adequada e o mais precocemente possível. 

 

NOTA: Este esquema não se aplica a grupos especiais, como 

sejam os indivíduos imunodeprimidos ou os viajantes para    

zonas endémicas de determinadas doenças. 

As vacinas são   

seguras e eficazes! 

 

Vacine-se a si e 

aos seus filhos! 

Idades Vacinas 

Nascimento - Vacina contra a tuberculose (BCG) 

- Primeira dose da vacina contra a hepatite B (VHB) 

2 meses - Primeira dose da vacina pentavalente contra a difteria, o tétano, a 

tosse convulsa, a doença invasiva por Haemophilus influenzae b 

(DTPaHib)e a poliomielite (VIP) 

- Segunda dose da VHB 

4 meses - Segunda dose da DTPaHibVIP 

6 meses - Terceira dose da DTPaHibVIP 

- Terceira dose da VHB 

12 meses - Vacina contra o Meningococo C (MenC) 

- Primeira dose da vacina contra o sarampo, a parotidite epidémica 

e a rubéola (VASPR ) 

18 meses - Reforço da vacina DTPaHib 

5-6 anos - Reforço da DTPa 

- Reforço da VIP 

- Segunda dose da VASPR 

10-13 anos - Reforço da vacina contra o tétano e a difteria (Td) 

- Nas raparigas: três doses de vacina contra infeções do vírus do   

Papiloma humano (HPV) 

Toda a vida - Reforço da vacina Td, de 10 em 10 anos 

Jardim do Calém 

22 de junho de 2013 

10h 

A Unidade de Saúde Familiar (USF) Porto Douro e a Junta de Freguesia de Lordelo 

do Ouro estão a organizar uma Caminhada contra a Hipertensão, inserida nas co-

memorações dos 50 anos da Ponte da Arrábida e nas festas da cidade. Esta cami-

nhada tem lugar no dia 22 de junho, inicia-se às 10h no Jardim do Calém e tem 

um percurso estimado de 2km (Jardim do Calém - Ponte da Arrábida - Jardim do 

Calém). No final da caminhada vão-se realizar outras atividades no Jardim do 

Calém, nomeadamente rastreios da hipertensão, diabetes e dislipidemia 

(colesterol).  

Venha caminhar connosco! 
 


