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Foi recentemente aprovada e disponibilizada para compra nas Farmácias 

uma nova vacina no nosso país, chamada BEXSERO©, que pela primeira vez 

protege contra infecção pela bactéria meningococo tipo b. 

É semelhante às vacinas que protegem contra o meningococo tipo c que já 

fazem parte do Plano Nacional de Vacinação (PNV), mas que muitos 

pediatras recomendaram aos seus pacientes antes de serem incorporadas no 

PNV. Naturalmente, cada uma protege exclusivamente contra o tipo de 

bactéria em causa.  

Trata-se de uma infecção felizmente rara em Portugal, mas, quando acontece, 

extremamente grave, de evolução muito rápida e difícil de diagnosticar 

precocemente. 

É uma vacina que até agora se tem revelado segura, com efeitos secundários 

semelhantes às outras, apresentando apenas uma maior tendência para 

provocar febre, pelo que se deve administrar antipiréticos preventivamente. 

O esquema de administrações varia com a idade, entre 2 a 4 tomas, sendo 

que cada toma custa neste momento aproximadamente 95 euros. 

Nenhuma vacina protege a 100% ou está isenta de riscos, mas, enquanto 

pediatra, tendo em vista o que está explicado acima, quero que reflictam 

sobre toda esta informação e se puderem, ponderem a sua administração aos 

vossos filhos, a qual recomendo. 

Paulo Coutinho 
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