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Programa Nacional de Vacinação (PNV) – Acesso Universal 

O PNV é um programa universal gratuito e acessível a todas as pessoas presentes em Portugal.  

Tem por objetivo a proteção do individuo e da comunidade contra as doenças com maior potencial para constituírem 

ameaças à saúde pública e para as quais há proteção eficaz por vacinação. 

As vacinas salvam vidas; atuando sobre o sistema imunitário estimulam a produção de anticorpos contra um 

determinado agente infecioso evitando que a pessoa vacinada venha a contrair essa doença quando entra em contacto 

com o organismo. 

 A vacinação é um direito básico de todos os cidadãos. Devido ao sucesso dos programas de vacinação, atualmente, a 

maioria das pessoas desconhece a gravidade das doenças evitáveis pela vacinação. No entanto, os microrganismos 

responsáveis pelas doenças evitáveis pela vacinação continuam a constituir uma ameaça à saúde de todos os que não 

estão protegidos pelas vacinas. 

Num período de nove anos, entre 2006 e 2015, registaram-se em Portugal 880 casos de tosse convulsa, que causaram 

oito mortes, e 33 casos de tétano, que provocaram 15 óbitos, totalizando 23 mortes, segundo dados da Direção-Geral 

da Saúde (DGS). In Correio da Manhã de 22-08-2016 

A Direção - Geral da Saúde recomenda veementemente o cumprimento do PNV. Com o objetivo de prevenção de 

surtos e da reemergência de doenças eliminadas ou controladas no país, relembra que a universalidade do PNV implica 

que, toda a pessoa que se apresente numa qualquer unidade de saúde do Serviço Nacional de Saúde para vacinação 

deva ser vacinada, independentemente da unidade de saúde onde esteja inscrita ou da existência prévia de uma 

inscrição, não se perdendo assim oportunidades de vacinação.  
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