
A propósito da epidemia de sarampo de 2017
– Vacinação, um direito, um dever

About the measles epidemic 2017 – Vaccination, a right, a duty

A epidemia de sarampo, iniciada em Portugal em fevereiro de 

2017 e considerada controlada em 5 de julho de 2017, e cujas 

caraterísticas constam na figura 1, foi alvo da maior atenção 

por parte das diversas instituições e serviços de saúde.

Para além dos procedimentos dirigidos a cada um dos casos 

possíveis e das medidas tomadas para controlo da situação, 

este (re)aparecimento do sarampo suscitou um conjunto de 

questões relacionadas sobretudo com a vacinação, face à 

elevada percentagem de pessoas não vacinadas e que se 

confirmou laboratorialmente terem contraído a doença, mas 

também com o número de casos de sarampo confirmados 

em profissionais de saúde. 

Desde há dois séculos que a vacinação, instrumento major em 

saúde pública, tem contribuído decisivamente para a redução 

da mortalidade infantil e para a diminuição do número de casos 

e complicações das doenças infeciosas. 

Negar no início do século XXI a ef icácia das vacinas e o seu 

impacto na melhoria da saúde e bem-estar das populações, 

no aumento da esperança de vida e no desenvolvimento eco-

nómico e social da humanidade é como afirmar que “a terra 

não é redonda”. 

Foi assim com perplexidade que a comunidade científ ica, os 

responsáveis de saúde pública e a população informada e 

empenhada na manutenção do seu estado de saúde assisti-

ram nos últimos meses ao recrudescimento dos movimentos 

antivacinas.

É por isso que se valoriza, justamente, a intervenção preconi-

zada por personalidades relevantes da sociedade, por líderes 

de opinião, e também por organizações, grupos ou ativistas 

sociais na defesa da vacinação. Também o Ministério da Saúde 

se tem empenhado nesta campanha, nomeadamente através 

da divulgação de depoimentos de figuras da área da saúde, 

que com argumentação assertiva e sustentada cientificamente 

apelam à vacinação, verdadeiro comprometimento cívico em 

que o direito de uma comunidade em usufruir da vacinação 

deve prevalecer sobre qualquer opção individual. 

Mas se o Programa Nacional de Vacinação (PNV) é hoje um 

caso de sucesso com mais de 50 anos, em razão dos resulta-

dos alcançados em sucessivas gerações, eventos como a ree-

mergência do sarampo na Europa e em Portugal não permitem 

baixar a guarda. 

Figura 1      Taxa de incidência cumulativa do sarampo em Portugal (por 100.000 habitantes), por Região de Saúde.
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Taxa de incidência cumulativa (por

100.000 hab.) por Região de Saúde

16 5 notificações desde 1 de janeiro de 2017 

29 casos confirmados, dos quais

2 (7%) importados

19 (66%) com idade 18 anos�

19 (66%) não vacinados

12 (4 1%) em profissionais de saúde

14 (48%) foram internados

1 ( 3%) óbito

Fonte: Bolet im Epidemiológico do Sarampo em Por tugal, s i tuação a 6 de ju lho 2017 (DGS).
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O PNV está implementado desde 1965, mobilizou médicos e 

muito especialmente enfermeiros, tem beneficiado dos avan-

ços tecnológicos para a produção de vacinas mais ef icazes 

e com menos efeitos secundários e ganhou com a melhoria 

organizacional do Serviço Nacional de Saúde (SNS). É assim 

uma atividade relevante nos cuidados de saúde primários 

que assegura a imunidade de grupo, que os movimentos an-

tivacinas não compreende, ou não querem compreender ser 

o principal motivo pelo qual os não vacinados não adoecem. 

Mas, em simultâneo, a globalização, a falência de alguns es-

tados, os movimentos migratórios desordenados exigem, em 

Portugal e na Europa, uma redobrada atenção à vacinação, 

procurando manter ou alcançar taxas de cobertura compatí-

veis com a imunidade de grupo.

O PNV é hoje, no âmbito do SNS, um programa de execução 

corrente. Não é um programa prioritário da Direção-Geral da 

Saúde (DGS), mas a atenção que ele justifica, pelos motivos 

invocados, e os recursos a ele alocados determinam que deva 

continuar a ser uma verdadeira prioridade do SNS. É pois pre-

ciso revalorizar o PNV, agora, à luz das alterações introduzidas 

em 2017. 

Neste contexto, ao nível local, as Unidades de Saúde Pública 

(USP) devem assumir-se como verdadeiras gestoras do PNV, 

potenciando o trabalho de médicos e enfermeiros, monitorizan-

do em permanência as taxas de cobertura, não desperdiçando 

nenhuma oportunidade para vacinar, procurando ativamente os 

não vacinados e as bolsas de suscetíveis muitas vezes perten-

cendo a estratos sociais mais carenciados e que não frequen-

tam as unidades de saúde. 

É também necessário melhorar a colaboração com os respon-

sáveis locais pela implementação do Programa Nacional de 

Saúde Escolar (PNSE), de Prevenção e Controle da Infeção e 

Resistência aos Antimicrobianos (PPCIRA), do Programa Na-

cional para a Infeção VIH, SIDA e Tuberculose (PNVIH, SIDA e 

TB) e do Programa Nacional de Saúde Ocupacional (PNSOC), 

com vista a uma maior eficácia na identificação da população 

não vacinada. Importa também que a aplicação das normas e 

orientações da DGS sobre vacinação seja precedida em cada 

USP de uma reflexão alargada aos Conselhos Clínicos e de 

Saúde, com vista a uniformizar procedimentos e a aclarar al-

gumas das situações mais complexas que sempre surgem na 

interpretação destes documentos. 

Uma palavra ainda para o trabalho de persuasão e de proximi-

dade que é necessário fazer junto dos profissionais de saúde 

que apresentam ainda hoje, taxas de cobertura de vacinação, 

por exemplo, contra o sarampo e contra a gripe sazonal, inex-

plicavelmente baixas. 

Finalmente, reitera-se que a vacinação é uma responsabilidade 

natural dos serviços de saúde que tendo em conta o contexto 

epidemiológico e sociodemográfico não devem nem podem 

alienar essa responsabilidade. Mas ela é também para a comu-

nidade em geral, não só um direito mas também um dever.

João Pedro Pimentel 

Médico de Saúde Públ ica
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