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Vacinas extra-PNV nas crianças EDITORIAL 

Para além das vacinas 

incluídas no Plano       

Nacional de Vacinação 

(PNV), a que todas as 

crianças têm acesso de 

forma gratuita na sua 

Unidade de Saúde,    

existem outras vacinas     

disponíveis em Portugal

(não gratuitas) 

N e s t e  n ú m e r o ,          

apresentamos um breve 

re sum o das  suas          

indicações e esquemas 

vacinais. 

Aconselhe-se com o seu 

médico assistente! 
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Vacina contra o Pneumococo 

O Pneumococo é uma bactéria que pode causar um espectro amplo de doença,    

desde infeções menos graves, como otite média aguda e sinusite, a pneumonia,       

meningite e sépsis. 

A vacina disponível é a Prevenar 13® (59,49€/dose). Está recomendada a vacinação das     

crianças menores de 2 anos de idade. O esquema de vacinação 

deve ser aconselhado, caso a caso, pelo médico  assistente, sendo o 

mais habitual que a primeira dose seja administrada aos 2 ou 3 meses 

de idade e que sejam necessárias 2 ou 3 doses durante os primeiros 

meses de vida (com 2 meses de intervalo entre doses) e                  

posteriormente uma ultima dose aos 12 ou 13 meses de vida. 

 

Vacina contra o Rotavírus 

A gastrenterite aguda é uma doença comum nos primeiros anos de vida, sendo o      

rotavírus  o agente causal mais frequente em todo o mundo. 

Existem em Portugal duas vacinas comercializadas, RotaTeq® (51,18€/

dose) e Rotarix® (71,08€/dose). Ambas estão autorizadas para                  

administração acima das 6 semanas de idade, em duas (Rotarix®) ou 

três doses (RotaTeq®), por via oral. O intervalo entre doses deverá ser 

no mínimo de 4 semanas. A vacinação não  deverá ser iniciada      

depois das 12 semanas de vida e deverá  estar completa até aos 6 meses. 

 

Vacina contra o Meningococo do grupo B 

A doença meningocócica é uma infecção grave causada por 

Neisseria meningitidis que pode manifestar-se como meningite  ou 

sépsis (infecção generalizada). 

A vacina contra o Meningococo do grupo C está disponível em 

Portugal desde 2002 e integra o Plano Nacional de Vacinação desde 2006, sendo      

actualmente administrada gratuitamente a todas as crianças aos 12 meses. 

Este ano foi colocada no mercado a vacina contra o Meningococo do grupo B,        

Bexsero®(98,36€/dose), autorizada para administração em crianças com mais de 2 meses. 

O esquema recomendado depende da idade da criança, variando entre 4 doses para 

crianças que iniciam a vacinação entre os 2 e os 5 meses e as 2 doses para crianças 

com mais de 24 meses. 

http://hmsportugal.files.wordpress.com/2012/04/vacinas-bebes.jpg
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Vacina contra a hepatite A 

A Hepatite A é a causa mais frequente de hepatite aguda 

no mundo. A sua transmissão faz-se por via fecal-oral, pelo 

que a melhoria do saneamento e higiene contribui para a 

diminuição do número de casos desta hepatite. 

 

Informe-se com o seu 

médico e enfermeiro  

de família e/ou com o 

pediatra do seu filho! 

Atendimento Complementar 

ACeS Porto Ocidental 

 

Localização: UCSP Carvalhosa 

Rua da Boavista, 627 

 

Horário de atendimento  

Dias úteis : 20 às 22,45h;  

Sábados, Domingos e Feriados: 

9 às 16,45h. 

Atendimento Complementar 

 

O  “SASU do Porto” foi reconfigurado em dois “Atendimentos Complementares” 

um para cada  Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS)  da cidade. 

 

O “Atendimento Complementar” do ACeS Porto Ocidental teve início no dia 1 de 

janeiro de 2014  

 

Destina-se aos utentes inscritos nas Unidades de Saúde: Aldoar, Espaço Saúde, 

Ramalde, Carvalhido, Serpa Pinto, Foz do Douro, Garcia de Orta, Lordelo do Ouro, 

Porto Douro, Carvalhosa, Aníbal Cunha, Bom Porto, S. João do Porto,  Rainha D. 

Amélia e D. João IV e/ou residentes nas freguesias da cidade do Porto da área 

de influência deste ACeS e ainda a cidadãos deslocados temporariamente. 

 

Garante a resposta a situações agudas de saúde que ocorram fora do horário do 

funcionamento das Unidades Funcionais e a continuidade de cuidados curativos 

de enfermagem aos Sábados, Domingos e Feriados. 

Devem ser prioritariamente vacinadas todas as crianças, adolescentes ou adultos que: 

- Viajem para países com endemicidade intermédia ou alta

(África, América do Sul, regiões da Ásia e da Europa de Leste); 

- Tenham doença hepática crónica; 

- Pertençam a comunidade onde seja detetado um surto. 

Esta vacina pode ser feita após os 12 meses de vida e deve ser administrada em 2 doses 

com intervalo de 6 a 12 meses entre elas. 

 

Vacina contra a varicela 

A varicela é uma doença predominantemente da infância, benigna e      

altamente contagiosa. Os adolescentes e os adultos são mais suscetíveis a    

complicações graves. Na grávida acrescenta um risco adicional tanto para 

a mulher como para o feto. 

A vacina da varicela, em Portugal, não está recomendada nas crianças.  

Deve ser considerada apenas em adolescentes (11-13 anos) e adultos suscetíveis e nos 

grupos de risco: 

- Indivíduos não imunes em ocupações de alto risco (trabalhadores de saúde,              

professores, trabalhadores de creches e infantários); 

- Mulheres não imunes antes da gravidez; 

- Pais de criança jovem, não imunizados; 

- Adultos ou crianças que contactam habitualmente com doentes imunodeprimidos. 

A vacina da varicela requer também 2 doses. O intervalo entre elas depende da idade 

de vacinação e do tipo de vacina administrado. 

http://fotos.sapo.pt/cristinaisabel/pic/0006q93d/

