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Se o PNV é um sucesso então porque continuamos a 

dedicar tempo a falar dele? 
 

Assinalou-se recentemente o 50º aniversário do PNV em Portugal, uma 

maneira de nos lembrar que a vacinação mantém-se uma prioridade no 

mundo, enquanto continuarem a existir casos de doenças evitáveis pela 

vacinação. A avaliação do Programa Nacional de Vacinação (PNV) tem 

demonstrado que a população residente em Portugal obteve nas últimas 

décadas taxas de cobertura de vacinação que nos protege de surtos, 

epidemias e do aumento da incidência ou mesmo reemergência de 

doenças evitáveis pela vacinação.  

Se o PNV é um sucesso então porque continuamos a dedicar tempo a falar dele? É pela inovação? 

Novas vacinas? E novos desafios, no dia-a-dia? Existem? 

A verdade é que por detrás destas taxas revela-se todo um trabalho meritório que se inicia nas 

decisões, ou seja, as assumidas no contexto das políticas de saúde, acompanhado desde logo pelos 

serviços de saúde pública e dos cuidados de saúde primários, responsáveis pela implementação do 

PNV, e sobretudo, o trabalho de todos os seus profissionais de saúde, desde a equipa de saúde 

familiar às equipas de saúde na comunidade, que consertam esforços para a vacinação individual em 

prol de uma proteção individual e coletiva. 

O PNV consome muitas horas de trabalho e de empenho de todos estes profissionais de saúde, mas 

essencialmente dos enfermeiros, para manter a adesão e confiança da população no PNV.  

O PNV, aprovado em despacho e publicado no Diário da República, consagra a sua aplicação aos 

indivíduos presentes no país com idade inferior a 18 anos e durante toda a vida para as vacinas 

contra o tétano e difteria. Começa aqui a nossa análise dos desafios na gestão do PNV no ACES Porto 

Oriental. As palavras foram realçadas no nosso próprio propósito. 

O PNV confronta-se com a alteração da perceção dos riscos de contrair as doenças, quer dos 

profissionais de saúde quer da população, de facto poucos de nós presenciaram um utente com 

estas doenças, o que tem sido associado à resistência e recusa à vacinação. O sucesso do PNV é  um 

fator indutor de banalização do trabalho associado à vacinação e em certa medida à sua 

desvalorização pelos profissionais. Promover formação em serviço permite relembrar todos os 

conceitos associados à vacinação e dotar os profissionais dos argumentos suportados na evidência 

científica para responder aos desafios da população em termos de preconceitos, medos, mitos, 

divulgação de informações erradas que por aí proliferam. 

Por outro lado, a inovação em saúde faz surgir novas vacinas, que extra plano, devem ser conjugadas 

com a aplicação do PNV. Não é um mero exercício de calendário, exige conhecimento, uma tomada  
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de decisão nem sempre compreendida pelos pais. A inovação surge também com a atualização do 

PNV e a necessária adaptação e estudo do novo PNV previsto para 2017. 

É necessário assegurar procedimentos seguros que acompanhem toda a cadeia de vacinação desde a 

previsão do número de doses necessárias, ao acondicionamento das vacinas, ou seja, toda a logística 

de aquisição, transporte e conservação, manutenção da rede de frio a nível local, aos procedimentos 

de administração, de registos, e de monitorização da cobertura vacinal. Não basta serem do 

conhecimento geral dos profissionais, estes devem estar documentados e serem aprovad os para 

acautelarem a segurança e a qualidade da aplicação da vacinação. O ACES Porto Oriental tem algum 

caminho nesse sentido. 

A capacidade de resposta dos serviços e a sua organização influencia a oferta do acesso universal  e  a 

possibilidade de responder a todas as oportunidades de vacinação. Esta deve ser uma preocupação 

de cada uma das equipas porque a forma de organização dos horários, a comunicação entre os 

elementos da equipa de saúde, o planeamento e a gestão dos recursos vão ter influência na sua 

capacidade de resposta e na identificação de potenciais barreiras de acesso à vacinação.  

O PNV aplica-se a todos os indivíduos presentes no país. A identificação desses indivíduos não é  uma 

tarefa fácil. Se é verdade que cada vez mais temos uma população fi delizada ao seu médico e 

enfermeiro de família, também é notórios os constrangimentos e desafios que a mobilidade da 

população acarreta. Os enfermeiros, num verdadeiro trabalho de detetive, lançam-se na procura 

ativa dos utentes para vacinação, em que todos os recursos humanos e materiais do ACES são 

mobilizados. Aproveitar todas as oportunidades de vacinação não chega, por vezes temos indivíduos 

que sujeitos às dinâmicas de vida, não são facilmente localizáveis. Por vezes, é mesmo necessário 

comprovar que já não residem na comunidade e que o facto de não terem sido vacinados não 

constitui um risco para a saúde pública. 
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