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VOTO DE CONGRATULAÇÃO N.º 126/XIII

Pela certificação da eliminação, oficializada pela Organização Mundial de

Saúde, da rubéola e do sarampo em Portugal

O Serviço Nacional de Saúde (SNS), que comemora este ano o seu 37.º aniversário, tem como

uma vertente relevante da sua ação, no domínio da proteção da saúde pública e, em

particular, da prevenção de doenças, a realização de campanhas de vacinação, principalmente

nos casos das vacinas incluídas no Programa Nacional de Vacinação (PNV).

O PNV, existente no nosso País desde 1965, é um programa universal e gratuito, que tem

protegido com eficácia os cidadãos contra as doenças com maior potencial para constituírem

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

Portugal tem, atualmente, um dos melhores resultados mundiais em termos de vacinação

contra doenças como, entre outras, a tuberculose, a difteria, o tétano, a tosse convulsa, a

poliomielite, o sarampo, a papeira, a rubéola ou, ainda, a infeção pelo vírus do papiloma

humano. Ainda em 2012 foi posto em execução um programa de vacinação contra a gripe,

gratuito para a população com idade superior a 65 anos.

A Organização Mundial da Saúde (OMS), que de há muito considera como fundamental a

promoção de políticas de saúde pública que incluam uma vacinação gratuita e segura contra
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doenças evitáveis, acaba de certificar a eliminação, no nosso País, de rubéola e de sarampo,

duas das principais doenças contagiosas entre as crianças.

Nestes termos, a Assembleia da República congratula-se pela certificação oficial, emitida pela

Organização Mundial de Saúde, da eliminação de rubéola e de sarampo em Portugal, e

expressa o seu reconhecimento aos profissionais do Serviço Nacional de Saúde por todo o

trabalho que têm desenvolvido nesse âmbito desde a criação do Programa Nacional de

Vacinação.

Palácio de S. Bento, 20 de Setembro de 2016

Os Deputados do Grupo Parlamentar do PSD,


