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Vacinação contra a epatite B 

Estimados pais. 

Desde 1999 o Serviço de medicina escolar do Cantão Ticino promove a vacinação 
contra a epatite B nos adolecentes entre os 11 e 15 anos, segundo a racomendação 
do oficio federal da sanidade pública. No Ticino 65% dos adolecentes è vacinado 
contra a epatite B. Graças ás pessoas vacinadas, os casos de epatite B aguda 
diminuiram muito, mas para parar a circulaçáo do vírus ainda mais adolecentes 
devem ser vacinados.  

A epatite B è uma doênça provocada de um vírus que se transmite de pessoa a 
pessoa, principalmente atravès das relações sexuais (não protegidas  com o 
preservativo), a troca de seringas entre toxicodepêndentes ou procedimentos 
perigosos do piercing e tatuagens. 

A pessoa contagiada com o vírus da epatite B pode desenvolver, no decorrer dos 
anos, problemas irreparáveis ao figado (sirrose e cancro � falecimento). 

A vacinação è uma maneira mais eficaz e eficiente que a história da medicina tenha 
mais conhecido. A vacina contra a epatite B è útilizada desde 1982 em mais de 500 
milhões de pessoas sem che se tenha demostrado efeitos colaterais graves. Também 
as presuntas  relações entre a vacinação e doênça degeneradas do sistema nervoso 
(esclerose multipla etc.) que tanto fizeram falar os serviços informativos, foram 
desmentidas. 

A vacinação contra a epatite B è pága da  caixa malatia obrigatória: somente a 
participação de 10%  ao encargo da família, a não ser que esiste uma franchigia 
facultativa. 

A vacinação è muito aconsilhada, mas não è obrigatòria. Por isto mesmo temos 
necessidade de todo o vosso apoio, para que o numero seja mais elevado possível de 
rapazes e raparigas des escolas mèdias vacinados, com particular atenção  aos 
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jovens de 14 anos, pelo facto que uma vez terminada a escola obrigatòria serà dificíl 
dar uma informação adequada. 

O prospeto junto fornece outras informações sobre a doênça e a importância da 
vacinação para os adolecentes. O vosso mèdico de confiânça saberà esclarecer 
qualquer dùvida: procurai ao mèdico todas as informações sobre a vacina, o modo e o 
tempo, para efectuare a vacinação. Também o mèdico escolar está à vossa 
desposição se desejais aprofundir o tema entre pais. 

A senhora A. Galfetti (tel. 091 814 39 97), cordenadora dos serviços da medicina 
escolar vos poderá dar outras possíbilidades imformativas. 

Renovamos o nosso agredecimento pelo vosso empenho a favor da saùde de todos 
os jovens e de toda a população do cantão. 

Com os melhores comprimentos. 

 
 
 Il Medico cantonale 

 Dott. I. Cassis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prospete sobre a vacinação contra a hepatite B 
 


