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Vacinação contra a gripe: novas perspetivas 

 e oportunidades 
 

 

 

No dia 28 de Março de 2017, foi apresentado o artigo “Effect 

of mass paediatric influenza vaccination on existing influenza 

vaccination programmes in England and Wales:a modelling 

and cost-eff ectiveness analysis” de Hodgson, David et al., 

publicado na revista Lancet Public Health em Janeiro de 2017. 

Os programas de vacinação anuais contra a gripe são motivo de discussão e controvérsia pela sua 

eficácia e benefícios para a saúde, indicações e custos para o sistema de saúde. Neste artigo, os 

autores pretendem avaliar o efeito epidemiológico e custo-eficácia do programa de vacinação em 

idosos vigente em Inglaterra (semelhante ao programa nacional, onde se recomenda fortemente e 

oferece a vacina contra a gripe a pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, independentemente 

de outros fatores de risco para complicações caso desenvolvam infeção) sob a nova política de 

vacinação pediátrica em massa. 

Os autores concluem que a vacinação de grupos de alto risco (todos os indivíduos com idade superior 

a 6 meses com fator de risco para complicações caso desenvolvam infeção pelo vírus Influenza) é 

sempre custo-eficaz, independentemente de programas de vacinação pediátricos. Por outro lado, a 

manutenção da vacinação de idosos de baixo risco (indivíduos com idade igual ou superior a 65 anos, 

sem fatores de risco para complicações caso desenvolvam infeção) depende do limiar de custo-

eficácia usado. A vacinação pediátrica em massa, principalmente se levada a cabo precocemente na 

época gripal e incluir uma grande percentagem da população pediátrica, poderá contribuir para uma 

diminuição superior da incidência de gripe na população idosa, do que a estratégia vacinal em vigor. 

Contudo, no estudo apresentado foi utilizada uma vacina viva atenuada, cuja eficácia e posologia 

ainda não estão bem definidas, acrescentando-se outras limitações, nomeadamente, o modelo 

matemático de transmissão do vírus Influenza utilizado. Neste aspeto, a vigilância epidemiológica 

assume particular importância. 
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A maioria dos países desenvolvidos tem assistido a mudanças demográficas significativas que 

obrigam a uma reavaliação constante das políticas em Saúde Pública. A vacinação contra a gripe é 

um dos temas em destaque, que merece discussão, reflexão, e provavelmente, alguma 

reestruturação das indicações vacinais e distribuição gratuita de vacinas, de forma a diminuir a 

incidência de gripe e garantir a sustentabilidade dos Sistemas de Saúde. 
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