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Vacinado – protegido:
em infantários e berçários
Queridos pais!
O(a) seu/sua filho(a) vai começar a frequentar um infantário ou um berçário.
Dê ao seu filho/à sua filha a segurança indispensável, para o(a) proteger da melhor forma contra
diversas doenças infeciosas.

Vacinado - protegido: Segurança para o(a) seu/sua filho(a) e para os outros
Os bebés e as crianças pequenas são especialmente vulneráveis a diversas doenças infeciosas
altamente contagiosas. Antes de entrar num berçário, precisa verificar a vacinação atual
do(a) seu/sua filho(a) e, se necessário, vacinar (ou fazer o reforço de vacinação)!
Através da vacinação está a proteger o(a) seu/sua filho(a). Mas também está a assumir uma
responsabilidade social: Geralmente, as crianças vacinadas não infetam outros e, assim, também fornecem segurança àqueles que, por exemplo, ainda são demasiado novos para serem
vacinados contra o sarampo ou que não podem ser vacinados devido a uma imunodeficiência.
Deste modo, mesmo as mães grávidas não vacinadas e os seus filhos ainda por nascer fetos
ficam protegidos.

Porque é tão importante a vacinação contra o sarampo?
O sarampo não é inofensivo. O sarampo enfraquece as defesas do organismo durante meses.
Esse facto pode abrir caminho a muitas outras infeções, tais como pneumonia ou infeções do
ouvido médio. A encefalite é particularmente perigosa, ocorrendo em uma em cada 1000
crianças doentes, podendo causar lesões permanentes.
O sarampo é altamente contagioso. O vírus do sarampo pode ser facilmente transmitido de
pessoa para pessoa, p. ex. durante uma conversa. A infeção pode ocorrer de 3 a 5 dias antes
da erupção cutânea típica.
Quarentena em caso de surto da doença. Em caso de sarampo, as crianças
não vacinadas podem ser temporariamente excluídas de um berçário.

Esqueceu-se de uma vacinação? Não há problema!
As vacinas esquecidas podem ser tomadas posteriormente em qualquer altura. Aproveite a
oportunidade e atualize a vacinação do(a) seu/sua filho(a), mas também de toda a família.
A eficácia e a segurança de todas as vacinas recomendadas estão sob vigilância constante
das agências governamentais. Os benefícios destas vacinas superam em muito os riscos
diminutos que apresentam.
Se tiver dúvidas sobre o tema da vacinação, os médicos terão todo o gosto em o(a) aconselhar em toda a Baviera e nos seus serviços de saúde. Também pode encontrar informações
atualizadas e detalhadas sobre a vacinação na Internet em www.impfen.bayern.de.

