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Vacinação – protecção: 

em infantários, creches e estabelecimentos de assistência infantil 

Queridos pais! 
Os seus filhos frequentam um infantário, uma creche ou um estabelecimento de assistência infantil. Eles vão 
descobrir muitas coisas novas, colher novas impressões e fazer amizades com outras crianças. Cuidem da 
segurança exigida e duma boa protecção dos seus filhos. Os pais, cujos filhos ficam assistidos num infantário, 
numa creche ou num estabelecimento de assistência infantil sem ter sido vacinado, correm o risco do contágio 
duma doença transmissível. Aproveitem a Vacinação para que os seus filhos possam tomar a vacina! Os 
pediatras, médicos de família e as Direções-Gerais de Saúde locais em toda a Baviera gostam de aconselhá-los. 

Vacinação – protecção: Segurança para os seus filhos e para as outras crianças 

Vacinas protegem os seus próprios filhos. Além disso, assumem a responsabilidade da proteção das outras 
crianças: Uma criança vacinada não transmite nenhuma doença às outras crianças e dá segurança a todas 
aquelas crianças que ainda não têm a idade para serem vacinadas contra sarampo, por exemplo. Em infantários 
e creches e em estabelecimentos de assistência infantil, estas crianças estão expostas à situação de alto risco 
de serem infectadas por crianças não vacinadas. Se quiserem que os seus filhos sejam vacinados, poderão 
reduzir este risco. 

A Vacinação contra sarampo – porque ela é tão importante? 

Sarampo pode ter complicações. O sarampo enfraquece as defesas do corpo. Isto prepara o caminho para outras 
infecções, como por exemplo a pneumonia e a otite média. Uma doença particularmente perigosa é a meningite 
que ocorre em cerca de 1 criança de 1000 crianças doentes e que pode deixar danos permanentes. Em casos 
raros, uma doença cerebral pode ocorrer como consequência a longo prazo que leva à morte muitos anos 
depois de uma infecção de sarampo. Os lactentes com sarampo que adoecem durante o primeiro ano de vida 
são expostos a um risco especialmente alto. 

Sarampo é uma doença que tem grandes complicações. O vírus de sarampo pode ser facilmente transmitido de 
uma pessoa a outra por gotículas das secreções nasais, quando alguém espirra durante uma conversa. Isto já 
acontece antes de os primeiros sintomas aparecerem. Até agora, um tratamento causal do sarampo não é 
possível. Por isso, é decisivo prevenir à infecção. Uma vacinação é o caminho mais seguro para isso. 

Duas vacinações protegem a criança contra sarampo durante toda a vida 

Para uma proteção segura contra sarampo durante toda a vida, duas vacinações são necessárias. Recomenda-
se administrar estas vacinas na idade de 11 à 14 meses e de 15 à 23 meses. A propósito: Em regra, não é 
permitido que as crianças não vacinadas possam frequentar um destes estabelecimentos durante um certo 
período, se o sarampo ou a papeira tivesse ocorrido ali. O risco de ser infectado por crianças doentes e a 
propagação da doença é demasiado alto. 

Se os pais tivessem esquecido das Vacinações? Não há problema nenhum! 

É importante saber o seguinte: Se os pais tivessem esquecido das Vacinações, as vacinas poderão ser 
administradas ainda mais tarde, a qualquer momento, no pediatra ou médico de família! Pois, a protecção da 
saúde dos próprios pais e da família também é importante, particularmente em contacto com filhos pequenos. 
Nos últimos tempos, doenças de sarampo apresentam-se frequentemente em jovens adultos com uma evolução 
clínica grave. É preciso verificar se todas as vacinas necessárias foram administradas na sua família. Protejam a 
saúde dos seus filhos e a sua própria saúde. 

Riscos e efeitos secundários 

Em geral, as vacinas são muito bem toleradas. As autoridades de Estado efectuam controlos rigorosos da sua 
eficácia e segurança. Em alguns casos pode haver inchaços e eritemias nos locais de injecção ou sintomas 
semelhantes aos da gripe depois da administração da vacina, que passam novamente pouco tempo depois. Em 
consequência duma vacina de sarampo, por vezes, surge uma erupção cutânea temporária semelhante à do 
sarampo. Outras complicações de vacinas são extremamente raras, muito mais raras do que as consequências 
graves das doenças contra as quais as vacinas são administradas. Na incerteza, procurem o conselho da sua 
médica/do seu médico. 

Informações actuais, detalhadas sobre as vacinas encontram-se no Internet na página 
www.impfen.bayern.de 

Para perguntas completamente pessoais relativas ao assunto das vacinas, os pais recebem naturalmente 
conselhos pelas médicas e pelos médicos na Baviera, nomeadamente pelos pediatras que atendem crianças e 
jovens, médicos de família e médicos na Saúde Pública (Direção-Geral de Saúde). 



Recomendações para Vacinações da Ständigen Impfkommission (STIKO)

[Comissão permanente de Vacinações] de lactentes e crianças pequenas 

Vacina contra Idade em meses Idade em anos 

2 3 4 11 à 14 15 à 23 5 à 6 

Rotavírus 

2 à 3 vacinações orais 

(a partir da idade de 6 

semanas, 

a intervalos de 

respectivamente, pelo menos, 

4 semanas) 

Tétano 

Difteria 

Tosse convulsa 1° 2° 3° 4° 

1° Vacinação de reforço 

Hib (Haemophilus 

influenzae) 
Vacinação combinada 

Poliomielite 

Hepatite B 

Pneumococos 
1° 2° 3°

Vacinação 

Meningococos 
apenas 1 vacinação 

(a partir da idade de 12 meses) 

Sarampo 

Papeira 

Rubéola 

1° Vacinação 

combinada 
(eventualmente  

mais cedo,  

na entrada da criança na 

creche ou no infantário) 

2° Vacinação 

combinada 

Varicelas 
1° Vacinação 2° Vacinação 

Impresso  

Bayerisches Staatsministerium für 
Arbeit und Soziales, Familie und Integration 
Winzererstraße 9 
80797 München 
Telefone: +49 (0)89 1261-01
E-Mail: poststelle@stmas.bayern.de 
Internet: www.stmas.bayern.de 

Editor: 

Bayerisches Staatsministerium für 
Gesundheit und Pflege 
Haidenauplatz 1
81667 München
Telefone: +49 (0)89 540 233-0
E-Mail: 
poststelle@stmgp.bayern.de 
Internet: www.stmgp.bayern.de 
Situação: Agosto de 
© StMGP, todos os direitos reservados 

Na utilização no Jornalismo  – também de partes – se solicita a indicação da fonte e a transmissão dum exemplar comprovativo. A obra está sujeita a direitos 

autorais. 

A ficha de informação foi elaborada com grande cuidado. Porém, nenhuma garantia quanto à exatidão e totalidade pode ser dada. 

Não assumimos nenhuma responsabilidade dos conteúdos das outras ofertas no Internet. 

2017




