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Semana Europeia da Vacinação 2016 – 24 a 30 de abril
A Direção-Geral da Saúde associa-se, uma vez mais, à Semana Europeia da Vacinação assinalada
entre 24 e 30 de abril.
Este ano, a iniciativa da Organização Mundial da Saúde tem como tema “Reduzir as Assimetrias na
Vacinação”, sublinhando a necessidade de vacinar em todo o ciclo de vida e reforçando a
importância de chegar às pessoas mais vulneráveis.
Há razões para comemorar o sucesso da vacinação, nomeadamente, em Portugal, foi confirmada,
em 2015, a eliminação do sarampo e da rubéola.
Na Região Europeia, a vacinação permitiu a eliminação do sarampo em 21 países e da rubéola em
20 países. Ainda assim, 18 países europeus continuam a ser considerados endémicos para o
sarampo e, outros 18 para a rubéola.
Uma vez que estas doenças ainda são endémicas em vários países do Mundo, é fundamental que
os médicos se mantenham alerta para eventual diagnóstico, visto que podem ser importadas.
É essencial que todas as pessoas que nunca tiveram sarampo estejam vacinadas, principalmente se
forem viajar.
As mulheres em idade fértil devem também verificar se estão vacinadas contra a rubéola.
No que se refere à poliomielite aguda, há a destacar que, em 2015, foi declarada a erradicação do
vírus selvagem tipo 2, em todo o Mundo
A inclusão da vacina contra a poliomielite nos Programas Nacionais de Vacinação e a
implementação do Programa Mundial de Erradicação da Poliomielite desde 1988 permitiram a
eliminação da doença em quase todo o mundo, destacando-se como sucessos mais recentes:


Erradicação do vírus selvagem do tipo 2, em 2015



Registo de apenas 11 casos de poliomielite por vírus selvagem do tipo 1, a nível mundial (até
abril 2016)

Repare que deve verificar e atualizar gratuitamente o seu calendário vacinal em qualquer unidade
do Serviço Nacional de Saúde

Francisco George
Diretor-Geral da Saúde
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