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sua desmistificação 

A verdade acerca da vacinação: proteger o seu filho 

de doenças graves 

EDITORIAL 

Têm surgido surtos de 

sarampo na Europa, junto 

de populações em que a 

cobertura com a vacina 

contra o sarampo é       

insuficiente. 

 

A vacinação permite 

proteção individual mas traz 

também benefícios para 

toda a comunidade, já que 

garantindo a vacinação da 

maior parte da população 

se interrompe a transmissão 

da doença. 

 

Dedicamos este número ao 

esclarecimento de algumas     

duvida frequentes sobre 

vacinação. 
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As vacinas salvaram mais vidas e preveniram mais doenças do que qualquer outra    

descoberta médica. Há cerca de 100 anos atrás, as doenças infeciosas eram a principal 

causa de morte no Mundo. Hoje, em Portugal, raramente vemos estas doenças porque 

a vacinação está disponível. 

Os mitos e má informação sobre a segurança da vacinação podem confundir os pais 

que estão a tentar fazer boas opções acerca da saúde do seu filho.  

Esta newsletter pretende esclarecer alguns mitos existentes em relação às vacinas. 

 

Mito: As vacinas causam muitos efeitos secundários, doenças e mesmo a morte. 

Factos:  

 As vacinas são muito seguras e os seus efeitos secundários graves são muito raros. Uma 

criança tem maior probabilidade de sofrer problemas devido a uma destas doenças 

do que devido à vacinação. 

 A generalidade das crianças não apresenta reação às vacinas. A maioria dos seus 

efeitos secundários são ligeiros e temporários, como dor local ou febre baixa. 

 As vacinas são submetidas a rigorosos estudos de segurança, durante 10 ou mais anos, 

antes de serem usadas, tendo de provar ser eficazes e seguras nas crianças. 

 

Mito: As crianças já não têm estas doenças, logo não é preciso vaciná-las. 

Factos:  

 Em locais do Mundo em que as vacinas não estão disponíveis, estas doenças ainda 

afetam e matam muitas pessoas, sobretudo crianças. 

 Quando as pessoas viajam para esses locais, há o risco de trazerem doenças de volta 

com elas, podendo espalhá-las rapidamente pelas pessoas não-vacinadas. 
 

Mito: A administração de muitas vacinas vai sobrecarregar o sistema imunitário das    

crianças. 

Factos:  

 Dados científicos mostram que a vacinação com múltiplas        

vacinas simultaneamente não afeta o sistema imunitário normal 

da criança. 

 A vacinação das crianças o mais cedo possível dá-lhes proteção 

durante os primeiros meses de vida, quando estão em maior risco de doença. 

 Aplicar várias vacinas ao mesmo tempo significa menos visitas ao médico/enfermeiro 

e é menos traumatizante para a criança. 
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Mito: As vacinas causam morte súbita infantil. 

Factos:  

 Estudos mostraram que as vacinas não são fator de risco 

para a morte súbita infantil. Esta é causada por outros 

fatores como o posicionamento dos bebés de barriga 

para baixo ao dormir ou exposição ao fumo do tabaco. 

 

Mito: Não há evidência científica de que a vacinação 

previna a doença.  

Factos:  

 Estudos científicos mostraram que apesar de não serem 

100% eficazes em toda a gente, as vacinas são a nossa 

melhor proteção contra as doenças. 

 

A vacinação dos seus 

filhos é importante! 

Quando as pessoas    

deixam de receber a 

vacinação, as doenças 

reaparecem! 

Se tiver alguma dúvida 

em relação à              

vacinação fale com o 

seu Médico e/ou        

Enfermeiro de Família! 

 

 

 

 

 

Já conhece o site de informação médica sobre saúde infantil 

www.omelhordomundo.org ? 

Criado por uma equipa de médicos de família e com a colaboração de outros profissionais de saúde, com várias 

secções (Bebé, Alimentação, Desenvolvimento, Saúde, Doença, Social/Educação), é uma fonte de informação 

útil e que pode utilizar, acompanhando o crescimento do seu filho. 

 A vacinação não só protege a criança como também a 

comunidade. As pessoas que não podem ser vacinadas 

têm menor probabilidade de serem expostas à doença se 

as pessoas à volta delas estiverem vacinadas. 

 

Mito: As doses de reforço provam que as vacinas não funcionam.  

Factos:  

 Uma dose de vacina pode não ser suficiente para dar proteção completa contra 

uma doença para sempre.  

 Ao longo do tempo, algumas vacinas perdem a sua capacidade de proteger contra 

a doença, sendo necessárias doses de reforço. 

 

Mito: A vacinação levou a um aumento do autismo.  

Factos:  

 Até hoje, não existe nenhuma prova científica de que alguma vacina possa causar 

autismo. 

 O famoso estudo que associou o autismo à vacinação foi considerado uma fraude. 

 Só porque os sintomas do autismo se iniciam na altura em que a criança faz a         

vacinação não significa que uma seja causa da outra. 


