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Ministério avalia
entradano
planonacional
devacinapara
meningitegrave
Mudanças Direção Geral daSaúde está a rever o Plano Nacional
deVacinação O objetivo é fornecer gratuitamente doses contra a
meningitemais forte para reforçarproteção contra a doença

ANA MAIA

ADireção Geral da Saúde está a analisar aentrada
demais duas vacinas contra ameningite noPlano
Nacional deVacinação PNV Emestudo estáapri
meiravacinaaprovadacontra abactéria meningo
cocoB responsável por formas graves da doença
e aPrevenar que atualmente é dada fora do PNV
comcada dose acustar aos pais cerca de 70 euros

Estamos a revero programatodo masas nossas
prioridadesvãoparaas revisões dasvacinas daBCG
emque estão aserestudadas alternativas ao labo

ratório que as fornece devido a falhas no abasteci
mento e da tosse convulsa Nesta últimahouve

uma alteração na composição e é preciso verificar
se se perdeu ou não a qualidade Estudamos tam
bémasvacinas contra a meningococoBepneumo
cócica que aindanão estão no programa confir
mou aoDNGraçaFreitas subdiretora geral da Saú
de Os grupos de trabalho estão constituídos e
espera se que tenham os relatórios prontos até ao
fimdo ano

Avacina contra a meningococoB aprovada em
janeiro pelaAutoridadeEuropeiadoMedicamen
to deverá estar àvenda em Portugal no início de
2014 Adoençameningocócica quepode provocar
meningite ou septicemia temumamaior incidên
cia em crianças sobretudo menores de quatro
anos e umaletalidade entre os 8 e os 10 bem
como uma elevada frequência de sequelas graves

Temos grandes esperanças nestavacinapor
que é contra ameningococoB Estae o tipoC são as
mais importantes Para o últimojá existe umava
cina no PNV EmPortugal comonaEuropa prati
camente só há a circular este tipo B e os casos que
temos demeningite meningocócica são por esta
bactéria explicou a especialista adiantando que

se esperammais estudos sobre a eficácia da
vacina

Em análise está também aPrevenar 13

Estavacinapneumocócica tem sido avalia
da todos os anos Éboa mas estamos areava
liar o efeito que produziu desde que é comercia
lizada Àmedidaque nos vamos protegendo con
tra uns serotipos vão surgindo outros Mudar o
comportamento da doença é umcritério não o
único para entrar no PNV adiantouGraça
Freitas Emjaneiro o Parlamento aprovou a re
comendação do CDS PPpara o Governo estu
dara inclusão destavacinano PNVAdeputa
daTeresaCaeiro lembrou que atualmente a
vacina é paga na totalidade pelos pais pois
não tem comparticipação e cada dose cus
ta 70 euros

ADGSestá aindaavaliaravacinadaBCG
contraa tuberculose que é dadaànascen
ça masque o laboratório atual temfalha
do noabastecimento Muitospaíses não
usamuniversalmente avacinaquepro
tege contra a tuberculose Nós somos
um país em transição e temos tido
umatendência descendente Temos

de considerar bem apartir domo
mento em que vamos vacinar as
crianças eemquecircunstâncias O
Infarmede aDGS estãoaprocurar
soluçõesforado espaço europeu
parao caso de não se conseguir
resolver o problema da distri
buição OJapão porexemplo
temumavacina compatível
comanossa É uma
hipótese dis
se Graça
Freitas

CANCRO COLO DO ÚTERO Portugal temumadasme
lhoras taxas de cobertura davacina contra o vírus

do Papiloma Humano HPV responsável pelo
cancro do colo do útero Avacina foi a última aser

integradano Plano Nacional deVacinação PNV
em2008 Temos asmelhores taxas de coberturado

mundonavacinação das raparigas contra o HPVA
taxa de coberturaé de92 nasjovens nascidas em
1995 e que hoje têm 18 anos Temos de agradecer
muito aos enfermeiros e às escolas que ajudarama
transmitir a informação disse GraçaFreitas

Existemduas vacinas contrao cancro do colo do

útero àvenda mas só uma faz parte do PNVe é a
que garante proteção contraquatro tipos do vírus
6 ll 16el8 Aoutracontempla dois tipos do vírus
e é comparticipada a 37 pelo Estado Aimuniza
ção é feita com três doses quevariam entre os 119 e
os 73 euros de acordo comamarcaescolhida Fora
do PNVo valoré suportado por cadapessoa

Apesar do sucesso o processo não está fechado e
caso sejanecessário aDGS fará alterações no calen
dário Avacina édadaaos 13 anos Se saíremestudos

sobre o comportamento e se houver necessidade
podemosfazer avacinanumaidademais precoce A
possibilidade deserdadaaos rapazespoderávir aser
estudada mas não éumaprioridade salientouaes
pecialista Anível geral as taxasde coberturado PNV
são superiores a97 acimadameta estabelecida
pela OrganizaçãoMundial daSaúde que é de 95
Não há grandes diferenças regionais na cobertura
vacinai Existempequenas bolsasvulneráveis dapo
pulação São umaminoria e amaiorparte é emzo
nas suburbanasdasgrandes cidades onde osmovi
mentos migratórios sãomaiores explicou referin
do que não existem movimentos organizados
antivacinação emPortugal No ano passado o orça
mento para o PNVfoi de 23milhões de euros sem
contarcomasvacinasparaagripe Ovalortemcres
cidoquandosãointroduzidasnovasvacinas refere
GraçaFreitas
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