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Vacinação Contra a Gripe Sazonal, 2016/2017 

Profissionais do ACES Porto Oriental 
 

À semelhança do que tem ocorrido em anos anteriores, a Direção-Geral da Saúde (DGS) emitiu 

orientações sobre os grupos-alvo prioritários para a vacinação contra a gripe sazonal, para a época 

2016/2017, dos quais constam os Profissionais de Saúde. 

Os profissionais de saúde, pelo contacto regular com doentes, são agentes importantes na 

perpetuação da cadeia de transmissão. A vacinação dos profissionais, bem assim como o 

cumprimento das Precauções Básicas de Controlo de Infeção assume papel fundamental na quebra 

da cadeia de infeção. 

A vacinação continua a ser a forma mais eficaz de prevenir a doença e, no ACES Porto Oriental, a taxa 

de cobertura da vacinação contra a gripe sazonal em profissionais tem aumentado ligeiramente ano 

após ano. 

                Taxa de Adesão dos Profissionais dos ACES - Vacinação contra gripe sazonal 

 REGIÃO NORTE ACES PORTO ORIENTAL 

Taxas de adesão 

Taxa adesão Por grupo profissional 

Média Mais Baixa Mais Alta 

Época 

2014/2015 
51,0% 37,1%  83,0% 

61,5% 

 

4º valor mais elevado 

da Região Norte 

Outros Profissionais - 65% 

Enfermeiros - 63.1% 

Assistentes Técnicos - 63.0% 

Época 

2015/2016 
49,6% 32,0%   

64,6%  

 

1ªvez atingida meta do ACES 

Enfermeiros - 77.4% 

Assistentes Operacionais - 64.3% 

Médicos - 61.8% 

Época 

2016/2017 
Dados ainda não disponíveis 

68.1% 

Superada a meta do 

ACES 

Outros Profissionais - 74.3% 

Médicos - 72.5% 

Enfermeiros - 70.2% 

 

O aumento da taxa de adesão da vacinação dos profissionais do ACES Porto Oriental deve-se em 

todo, ao esforço, empenho e persistência dos Elos de Ligação PCIRA em cada unidade funcional, cujo 

trabalho é refletido nos valores alcançados. 
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A corrente, tanto de aço, como de cristal, é ligada por elos, quando um elo se parte, a corrente 
quebra-se. 

O trabalho é realizado pela força de todos o elos que compõem a corrente! 
 

A vacinação dos diferentes profissionais é importante, não só porque a vacinação lhes confere uma 

proteção individual contra a doença, mas também porque permite uma diminuição da circulação do 

vírus da gripe, conferindo, deste modo, uma proteção às pessoas que estão ao cuidado dos 

profissionais. 

 

A vacinação é a estratégia de prevenção mais eficaz contra a gripe! 

 

 

Equipa Local PCIRA, 

Ana Paula Fernandes, Lígia Monteiro, Maria Clotilde Moutinho  

cci.acesportoriental@csparanhos.min-saude.pt 
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