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Exmos. Pais e 
Encarregados de Educação
Caros alunos

Em colaboração com os médicos esco-
lares e o Serviço de Medicina Cantonal 
(Departamento de Saúde Pública e As-
suntos Sociais), o Serviço de Vacinação 
realiza em todas as escolas do ensino 
público do cantão de Argóvia um pro-
grama de vacinação bianual. 

Este programa abrange os alunos 
do 1°, 2°, 7° e 8° anos de escolarida-
de. A equipa de vacinação informa-se 
através do Boletim de Vacinas, qual 
a vacina a ser reforçada ou actualiz-
ada, em conformidade com as reco-
mendações suíças do Departamento 
Federal de Saúde Pública (BAG) rela-
tivas a vacinas e recomenda a sua ad-
ministração durante a campanha ou 
posteriormente pelo médico de família 
ou pediatra. Se o seu filho sofrer de 
doença crónica ou de imunodeficiên-
cia ou se anteriormente, por ocasião 
de uma vacina sofreu reacções graves 
ou complicações, deverá nesse caso 
aconselhar-se com o seu médico de 
família ou pediatra.

Os Serviços de Vacinação só admi-
nistram a vacina mediante apresen-
tação da sua declaração de consenti-
mento.

Todas as vacinas estão isentas de 
Thiomersal (mercúrio). Também po-

dem ser vacinadas sem restrições, cri-
anças com alergias.

No âmbito da campanha de vacinação 

escolar podem ser vacinados gratuit-

amente contra as seguintes doenças:

Difteria – tétano – pertussis/tosse 

convulsa – poliomielite 

Reforço da vacina para os alunos do 

1° e 2° ano do Ensino Básico

A vacinação oral contra a paralisia 
infantil (poliomielite) foi eliminada e 
substituída por uma vacina contida na 
combinação difteria-tétano-pertussis. 
As quatro vacinas (DTPa-IPV) contra 
estas doenças encontram-se combina-
das numa ampola de vacinação e são 
administradas com uma seringa na 
parte superior do braço.

Difteria – tétano – pertussis/tosse 

convulsa – poliomielite 

Difteria – tétano (dT) renovação da 

vacina para os alunos do 7° e 8° ano 

de escolaridade 

Quem não tomou ainda a 5° dose con-
tra a paralisia infantil e tosse convulsa 
deve igualmente reforçá-la no 7°/ 8° 
ano (dTpa-IPV).

Serviço de Vacinação



Sarampo – papeira – rubéola 

Para a melhor protecção contra o sa-
rampo papeira e rubéola são necessá-
rias duas doses de vacina (MMR) que, 
em geral são administradas entre os 
12 e 14 meses de idade. Porém, estas 
podem ser administradas em qualquer 
altura. O pessoal de vacinação reco-
menda, dependendo da necessidade, 
uma actualização adequada.

As três vacinas estão combinadas 
numa ampola e serão igualmente ad-
ministradas na parte superior do braço 
(lado oposto). Esta vacina não pode 
ser administrada durante a gravidez. 

Cancro do colo do útero (Vírus do 

Papiloma Humano/HPV) – Hepatite B 

O Serviço de Vacinação tem também 
ao seu dispor as vacinas contra o can-
cro do colo do útero e hepatite B. Es-
tas terão lugar no âmbito de um pro-
grama de vacinação distinto, sobre o 
qual, será informado atempadamente.

Vacinas especiais para grupos de risco
Em circunstâncias especiais, tais como 
no início do Verão, por exemplo, são 
recomendadas as vacinas contra a 
doença meningocócica (FSME, “En-
cefalite da carraça”), hepatite A ou 
gripe. 

Informe-se junto ao seu médico de 

família ou pediatra, uma vez que es-

tas vacinas não podem ser disponibi-

lizadas pelo Serviço de Vacinação. 

Solicitamos que entregue ao seu 

filho o formulário devidamente 

preenchido, juntamente com o Bole-

tim de Vacinas. 

DEVERá INfoRmAR A EquIPA 

DE VACINAção SoBRE 

DoENçAS gRAVES.

Com os melhores cumprimentos, 
Serviço de Vacinação 
LUNGENLIGA AARGAU



Reserva de defesas

O princípio da vacinação é evidente e 
aplica-se a todas as vacinações de pro-
tecção, tanto para crianças como para 
adultos, em casa ou em viagens. O sis-
tema de controlo e defesa do corpo hu-
mano, designado sistema imunológico, 
protege o organismo continuamente, 
de agentes patogénicos invasores. Este 
sistema imunológico é simulado pela 
vacina de uma determinada infecção 
(por ex. a poliomielite).

Deste modo o organismo consegue 
armazenar defesas naturais contra os 
agentes patogénicos correspondentes. 
Quando mais tarde estiver iminente 
uma doença verdadeira, o sistema imu-
nológico já preparado pode evitar a do-
ença a tempo. A vacinação é, em certa 
medida um „conhecimento formal“ 
dos agentes patogénicos, ao passo que 
a doença verdadeira poderia ser cha-
mada de „ataque“. Ao mesmo tempo 
o sistema imunológico corre o risco de 
ser dominado, o que pode gerar com-
plicações perigosas no organismo.

Treino para o sistema imunológico

Com a vacina, o sistema imunológico 
é preparado especificamente, para no 

futuro, reagir com muita rapidez a um 
determinado agente patogénico. Para 
este fim é preparada uma vacina com 
a totalidade ou alguns dos componen-
tes, do bacilo.

Após a administração da vacina, 
os fagócitos, chamados devorado-
res de células, absorvem a substância 
estranha. Dos fagócitos a substância 
estranha é seguidamente apresentada 
às células defensoras especiais que se 
ocupam da identificação e eliminação 
das substâncias estranhas. Visto que 
só é administrada uma reduzida quan-
tidade da substância estranha, o sis-
tema imunológico pode vencê-la com 
facilidade.

o sistema imunológico 

tem memória

Após uma vacinação, a protecção 
mantém-se durante meses, até anos. 
Algumas vacinas protegem durante 
muitos anos contra a doença. Esta 
capacidade surpreendente deve-se 
ao sistema imunológico, nomeada-
mente à sua memória. Determinados 
glóbulos brancos memorizam por 
muito tempo as caracteristicas da va-
cina. Distribuem-se por todo o corpo 

Vacinar – sim ou não?
Apesar de o princípio da vacinação ser uma conquista genial da medicina que 

permite prevenir eficazmente muitas doenças graves, há pais e crianças que 

ficam um pouco angustiados só em pensar na seringa da vacina. qual o efeito 

das vacinas no organismo? ou como é que elas funcionam?



e alertam de imediato o sistema de 
defesa, quando detectam o agente 
patogénico que identificam graças à 
vacina. Pouco tempo depois, o sis-
tema imunológico produz grandes 
quantidades de defesas (anticorpos) e 
elimina o agente patogénico. Às ve-
zes são necessários reforços da vaci-
na, para que esta se fixe na memória 
do sistema imunológico.

Vacinas evitam complicações

Às vezes ouve-se dizer que para o de-
senvolvimento pessoal da criança é 
melhor ter a doença natural, como por 
exemplo o sarampo. Podíamos estar 
de acordo com este argumento se a 
doença não provocasse complicações 
graves, nem lesões permanentes. Po-
rém, infelizmente não é possível pre-
ver qual a criança que contagiada por 
meios naturais, por ex. com sarampo, 
venha a sofrer complicações graves. A 
vacinação profilática elimina o risco da 
doença e da sua evolução com compli-
cação graves. 

Não há garantia de protecção a 100% 

Em alguns casos, apesar da vacinação 
contra uma doença, é possível que 
se seja contagiado com essa doença. 
Na vacina contra a gripe, por exem-
plo, deve-se ao facto de ela apenas 
proteger contra o vírus da gripe e 
não contra infecções provocadas por 
outros vírus gripais mais ligeiros que 
resultam de outros vírus e raramen-

te causam complicações. Também no 
caso de outras doenças (a papeira, 
por ex.), contra cujo agente é feita 
uma vacinação muito especifica não 
é possível haver uma certeza a cem 
por cento da sua acção protectora. 
Uma vez que estes casos só raramen-
te ocorrem, a vacinação ainda é con-
siderada, em geral, a medida de pre-
venção mais eficaz. 

Reacções à vacinação 

como sinais positivos 

Se após a vacinação surgirem reacções 
como febre, por exemplo, não signi-
fica que, em vez de a evitar, a vacina 
provocou uma infecção por engano. 
Podem surgir eventualmente outras 
reacções passageiras à vacina, tais 
como mal-estar, cansaço, vermelhi-
dão, inchaço ou dores no local da pi-
cada. No entanto, não há motivo, para 
preocupações: todas estas reacções 
são sinal de que o sistema imunoló-
gico do corpo está ocupado com as 
infecções simuladas – e ele faz exac-
tamente o que deveria fazer. Reacções 
graves a vacinas, como por ex. grave 
colapso circulatório, ou lesões per-
manentes são para cada vacina de tal 
forma raros que no caso de não vaci-
nação o risco de doença ou de com-
plicações seria muito superior e muito 
mais significativo.

Portanto, vacinar? – Sim



Difteria é uma doença infecciosa 
bacteriana que só afecta o Homem. 
O contágio faz-se por via respirató-
ria, através de gotículas. A doença 
começa com uma simples angina, 
podendo no entanto evoluir, provo-
cando graves complicações. Na larin-
ge forma-se uma mucosa que cobre 
as vias respiratórias e dificulta ou im-
possibilita a respiração. Determina-
das bactérias de difteria libertam 
uma toxina que pode causar lesões 
no coração, nervos periféricos, entre 
outras doenças. A taxa de mortalida-
de é de 10%.

Tétano (Tetanus) pode ser adquirido 
através de ferimento simples (picada, 
corte), visto as bactérias do tétano se 
encontrarem em todo o lado, por ex-
emplo no chão ou na terra. Em geral 
as feridas fechadas, que se encontram 
isoladas do fornecimento de oxigénio 
correm um risco mais elevado de té-
tano. O bacilo do tétano produz uma 
toxina que é responsável pelos sinto-
mas típicos. Provoca contracções mu-
sculares muito dolorosas e perigosas 
que começam no músculo mastigador 
e podem alastrar-se por todo o cor-
po. Se os músculos respiratórios forem 
afectados pode provocar a paralisia 
destes, e levar à morte por asfixia. A 
taxa de mortalidade oscila entre os 20 
a 30%.

Tosse convulsa (Pertussis) é uma 
doença bacteriana infecciosa grave, 
transmitida por gotículas e altamente 
contagiosa. Actualmente os lactentes 
e adolescentes são os mais afectados. 
Os recém-nascidos não recebem pro-
tecção suficiente da mãe e de acordo 
com o calendário de vacinação, de-
mora aproximadamente 7 meses, até 
que se forme uma protecção eficaz. 
Adolescentes e adultos que não es-
tejam imunes podem transmitir a 
doença ao lactente. O quadro típico 
inclui acessos de tosse muito intensa, 
que podem durar semanas e no pior 
dos casos até pode provocar apneias 
persistentes que levam à asfixia. As 
complicações mais comuns incluem 
pneumonias, espasmos, e otites. A 
taxa de mortalidade em recém-nas-
cidos é de 1%.

Paralisia infantil (Poliomielite) é trans-
mitida por vírus. Aproximadamente 
1% dos afectados permanecem com 
paralisias graves. Esta paralisia pode 
alargar-se aos braços e às pernas. Se 
as vias respiratórias forem afectadas 
pode ocorrer paralisia dos músculos 
respiratórios, o que em 10% dos casos 
conduz à morte.

Sarampo é uma doença viral dever-
as contagiosa. Começa como uma 
constipação seguida de febre alta e 

Descrição das doenças



de erupção cutânea característica, 
forte sensação de doença e cansaço 
notável. Em alguns casos a doença 
pode evoluir ocorrendo sérias com-
plicações, tais como pneumonia e 
meningite. Na Suíça, a taxa de todas 
as complicações (leve a grave) perfaz 
15%. A taxa de mortalidade nos paí-
ses industrializados é de 1 para 3000 
a 5000 afectados. 

Papeira é igualmente uma doença vi-
ral, que em caso de complicações de 
meningite pode causar lesões auditi-
vas duradouras (distúrbios de audição 
e surdez). Nos rapazes ou homens 
jovens pode, no âmbito de contágio, 
causar uma infecção dos testículos, 
(25% aproximadamente) e provocar 
uma eventual infertilidade. 

Rubéola é uma doença infecciosa pro-
vocada por vírus, e a sua transmissão 
é feita através de gotículas. Se uma 
grávida sem protecção for contagiada 
nos primeiros três meses de gestação, 
em 70% dos casos, provoca graves 
lesões, respectivamente malformações 
da criança (surdez, alterações cardía-
cas, lesões cerebrais).



LUNGENLIGA AARGAU
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Informações do Departamento Federal de Saúde Pública:
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Estamos à sua disposição para mais informações.

Entre em contacto connosco!


