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A Unidade de Saúde Pública (USP) e a vacinação contra gripe 

 

A gripe é uma doença infeciosa com elevada transmissibilidade, mas para a qual existe uma vacina.  

A vacina contra a gripe é a principal medida de proteção e tem por objetivo reduzir a probabilidade 

de infeção e a gravidade da doença. 

A Direção-Geral da Saúde (DGS) emite todos os anos recomendações e define os grupos alvo 

prioritários. 

Para esta época de 2016/2017 o Serviço Nacional de Saúde terá cerca de 1,2 milhões de doses de 

vacinas de distribuição gratuita, destinadas aos grupos alvo mencionados na Orientação n.º 

004/2016 de 23/09/2016 da Direção-Geral da Saúde. 

 

Com o objetivo de impulsionar a vacinação contra a gripe, a USP desenvolve um “Plano de 

Intervenção contra a gripe na Comunidade”, sendo as suas principais atividades a operacionalização 

da vacinação na comunidade, a monitorização da sua utilização nos grupos considerados 

prioritários e a comunicação de resultados. 

Este Plano de Intervenção é levado a cabo por uma equipa multidisciplinar da USP e inclui: 

 A gestão e planeamento da intervenção com definição de estratégias a desenvolver em cada 

época; 

 O acompanhamento e análise da atividade gripal;  

 A identificação dos grupos alvo prioritários e atualização das estruturas de apoio;  

 A sensibilização e divulgação da vacina contra a gripe junto dos equipamentos/instituições 

da comunidade; 

 A articulação com todos os intervenientes; 

 A vacinação e o registo de todas as vacinas administradas pela nossa equipa de 

Enfermagem; 

 O preenchimento dos suportes de informação para avaliação da cobertura vacinal- Gripe 

Resumo ARS ACES  

 A avaliação. 
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O trabalho desenvolvido na época 2015/2016, revelou que a percentagem de vacinados manteve-

se elevada nos idosos e nas pessoas com deficiência, em Estruturas Residenciais, tendo-se atingido 

uma percentagem superior à da Região Norte, valores considerados na época 2014/2015 (ainda 

não foi divulgado o relatório referente à época 2015/2016). 

Em 2015/2016 foi introduzido um novo indicador para avaliação, percentagem de crianças e jovens 

institucionalizados, que no nosso ACES foi de 99%. 

Vacinaram-se ainda 31% de indivíduos sem abrigo e sem teto, tendo em conta o total estimado 

para o concelho do Porto, em acompanhamento pelas equipas de rua que trabalham na nossa área 

geográfica.  

A equipa de Enfermagem da USP administrou 2454 vacinas na época 2015/2016. 

 

Quadro 1. Percentagem de vacinados por época gripal (trabalhadores e residentes em estruturas 

de apoio) no ACES e na Região Norte 

Época  2013/2014 2014/2015 2015/2016 

 USP  Região 

Norte  

USP  Região 

Norte  

USP 

Total (%) idosos vacinados em estruturas 

residenciais para idosos (ERI) 
96,0 95,2 93,0 93,6 99,0 

Total (%) pessoas com deficiência vacinados em 

residências de apoio (RAPD) 
70,8 80,2 73,2 87,0 87,8 

Total (%) crianças e jovens vacinados em lares - - - - 99,4 

Total (%) trabalhadores vacinados - ERI  54,1 31,9 72,5 32,3 89,2 

Total (%) trabalhadores vacinados - RAPD  20,6 22,8 26,2 21,8 31,1 

Totais (%) trabalhadores vacinados em lares de 

crianças e jovens 
- - - - 37,8 
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O relatório de avaliação do nosso Plano referente à época 2015/2016 e o acompanhamento da 

atividade gripal, permitiu concluir que a população da nossa área geográfica, nomeadamente os 

idosos, encontrava-se, na sua maioria protegida, contribuindo assim para evitar a transmissibilidade 

da gripe. 

Verificou-se um aumento na percentagem de trabalhadores vacinados, no entanto este valor é 

baixo, para um grupo considerado prioritário para a vacinação contra a gripe. 

A vacinação dos trabalhadores é fundamental, 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 seu cuidado.  

 

De acordo com o relatório: Gripe Sazonal – Vigilância Epidemiológica Região de Saúde do Norte – 

Época 2015/2016, a maior parte dos vírus caracterizados geneticamente ao longo da época, foram 

similares aos recomendados para a vacina em uso e a caracterização da procura das consultas por 

síndrome gripal, por grupo etário, na região, indicou que foi no grupo das pessoas com idades 

compreendidas entre os 60-64 anos que a procura foi mais elevada. Na época 2015/2016, já era 

aconselhável a vacinação deste grupo.  

 

É nosso objetivo para a época 2016/2017, continuar a desenvolver um trabalho de articulação com 

todas as instituições e equipamentos da comunidade da área geográfica do nosso ACES e reforçar 

as estratégias de sensibilização para a adesão da vacina contra a gripe, de modo a serem atingidas 

as metas preconizadas pela OMS e pela Comissão Europeia. 

Enquanto profissionais de saúde na missão de promover a saúde e alinhar os cuidados que visem a 

prevenção da doença, a vacinação contra a gripe será uma das medidas que todos vamos reforçar. 

 

 

Paula Gonçalves, Técnica Saúde Ambiental, USP Porto Oriental 

 

 

 

 


