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 Percenseo: a ferramenta de chamadas automáticas em série para 

aumentar a cobertura vacinal contra a gripe sazonal. 

 

Enquadramento: A gripe sazonal é uma doença viral aguda com potencial grande 

impacto na morbilidade, mortalidade e funcionamento dos serviços de saúde, sendo 

a vacinação o método mais eficaz para prevenir a doença e as suas complicações.1 

Tendo as doenças respiratórias como uma das prioridades2, o ACeS Espinho/Gaia 

tinha como objetivo aumentar a cobertura vacinal contra a gripe para 64% dos utentes com 65 e mais anos 

até 2016. Contudo, os dados disponíveis no SINUS indicaram uma cobertura de 45,7% neste grupo etário na 

época gripal 2014/2015, ficando aquém dos objetivos do PLS e da DGS3. A convocatória telefónica é o 

método descrito como mais efetivo para aumentar a cobertura vacinal.4 

 

Objetivo: Aumentar a proporção de vacinação contra a gripe sazonal nos inscritos do CS Boa Nova com 65 e 

mais anos, de 44,2% para 53,0% (aumento de 20%), na época gripal 2015/2016. 

 

Metodologia: Foi recolhida a lista de utentes inscritos nas três unidades funcionais (USF Boa Nova, USF Nova 

Via e UCSP Madalena), nascidos até 31-12-1950, sendo excluídos os que não possuíam contacto telefónico 

ou quando este fosse inválido, bem como os residentes conhecidos em ERI. Eliminaram-se, também, todos 

os contactos repetidos, mantendo-se apenas um número por agregado familiar. Através de consulta da ficha 

individual, e com o objetivo de redução de custos, foram substituídos os números de telemóvel por telefone 

fixo, quando este estava disponível. 

A criação da ferramenta de software Percenseo5 permitiu a realização de chamadas automáticas em série, 

um ciclo por dia entre 24 e 27 de novembro de 2015, para utentes inscritos nas três unidades funcionais, 

através da utilização da API do serviço da TwilioTM 6, com uma mensagem de promoção da vacinação. As 

chamadas iniciavam-se segundo a segundo, sem limite para o número de chamadas em simultâneo, com 

registo automático de “número inválido/chamada não atendida”, “número ocupado” e “chamada atendida”; 

nos dias seguintes eram apenas contactados os números das duas primeiras categorias de resultado.  

O cálculo da cobertura vacinal nos inscritos com 65 e mais anos foi realizado com recurso aos dados do 

SINUS. 

 

Resultados: Das chamadas realizadas para números de telefone válidos, 88,1% (1450/1645) foram 

atendidas, com apenas 5,35% (93/1738) de números inválidos/chamadas não atendidas. Foram 

posteriormente eliminados 18 registos de utentes da lista final sujeita a análise (16 inscrições esporádicas; 2 

falecimentos). Dos utentes desta lista, 60,3% (863/1432) estavam inscritos na USF Nova Via, 24,2% 

(346/1432) na USF Boa Nova e 15,6% (223/1432) na UCSP Madalena; 51,7% (740/1432) eram do sexo 

feminino e 48,3% (692/1432) do masculino. A média das idades era de 71,2 ± 6,32 anos. 

Na época gripal 2015/2016 existiu uma maior variação (10,7%) no número de inoculações no período pós-

intervenção (semanas 47 a 51), do que nos anos de 2013 e 2014 no mesmo intervalo (9,6% e 9,7%, 

respetivamente). 

Do total de indivíduos que ouviram a chamada, 48% (688/1432) vacinaram-se contra a gripe sazonal até ao 

dia 18-12-2015; destes, 12% (82/688) foram vacinados após a intervenção. Cerca de 721 indivíduos (50%) 
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não tinham doses de vacina em épocas gripais anteriores e, destes, 6% (43/721) vacinaram-se pela primeira 

vez no período pós-intervenção. 

A proporção de vacinados com 65 ou mais anos, inscritos no CS Boa Nova, era de 41,9% até 24-11-2015 e de 

46,7% no final da época gripal (aumento de 5,66% em relação à época gripal anterior). 

 

Discussão/limitações: A utilização de uma ferramenta que realize chamadas em série, sem limite do número 

destas em simultâneo, permite difusão de informação em massa num curto espaço de tempo. Para além 

deste serviço, a ferramenta permite também o envio de mensagens de texto. O facto de ser possível 

personalizar a mensagem permite a aplicação a diversas áreas da promoção da saúde. O custo para a rede 

móvel é inferior (€0,042/minuto) ao praticado pelo tarifário da ARS Norte (€0,065 + IVA/minuto), mas 

superior para a rede fixa nacional (€0,016/minuto com o serviço da TwilioTM e gratuitas pelos telefones das 

unidades). No entanto, a utilização de chamadas com uma mensagem automática não abre espaço para 

esclarecimento de dúvidas do utente, removendo a possibilidade de uma intervenção personalizada. 

Existe uma ausência de dados sobre a real proporção de indivíduos com 65 ou mais anos vacinados contra a 

gripe sazonal; os únicos dados acessíveis são os do SINUS, não sendo possível ter acesso aos dados de 

utentes vacinados em farmácias ou unidades privadas de prestação de serviços de saúde, pelo que esta 

cobertura estará, provavelmente, subestimada. 

 

Conclusão: A vacinação contra a gripe sazonal é o modo mais efetivo para prevenir as complicações 

decorrentes desta, reduzindo igualmente o seu impacto na comunidade, sendo obrigação de qualquer 

profissional de saúde o aconselhamento da mesma, particularmente aos indivíduos mais vulneráveis. A 

convocatória telefónica continua a ser descrita como o método mais efetivo para aumentar a proporção de 

vacinados, independentemente da idade do utente. Apesar de não ter sido atingido o objetivo, a utilização 

deste tipo de ferramentas tem potencial para aplicação numa grande diversidade de áreas de intervenção, 

com um custo baixo, principalmente tendo em conta o custo de oportunidade do profissional de saúde que 

tenha de aconselhar individualmente, num mesmo tema, um número elevado de utentes. 
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