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Vacine-se. Ao fazê-lo protege-se a si, à sua família em casa e aqueles de quem cuida. 

A gripe é uma doença infeciosa comum e frequentemente benigna provocada pelo vírus influenza 

que afeta essencialmente as vias respiratórias superiores. Como tal, e apesar da sua magnitude, não 

é, muitas vezes, valorizada pelos profissionais de saúde nem pela população. 

Clinicamente é uma doença de evolução favorável desde que se adotem medidas de prevenção e 

tratamento eficazes.  

Na maior parte das épocas manifesta-se de forma epidémica, constituindo um importante 

problema de saúde pública, com impacto no plano económico e social, consequência do 

absentismo laboral e escolar. 

A prevenção da gripe faz-se essencialmente através da vacinação. À semelhança dos anos 

anteriores, a vacinação para a gripe terá início em outubro e recomenda-se prioritariamente a 

pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, doentes crónicos ou imunodeprimidos, grávidas, 

profissionais de saúde e outros prestadores de cuidados. 

A vacina para os grupos indicados é gratuita e comparticipada em 37% com prescrição médica.   

Segundo a Orientação nº 004/2016 da DGS, a vacina para a época 2016/2017 inclui, na sua 

composição, uma estirpe viral A (H1N1) pdm09, uma estirpe viral A (H3N2) e uma estirpe viral B 

(linhagem Victória).  

É essencial que, a nível do planeamento da saúde, sejam adotadas estratégias adequadas para 

prevenir a gripe na população e o papel dos profissionais de saúde assume uma importância 

primordial, não só no aumentar da literacia em saúde, derrubando mitos estabelecidos, como 

promover ativamente a vacina contra a gripe. 

Embora seja reconhecida a vacinação como a principal forma de prevenção da gripe, são 

igualmente importantes as medidas individuais a adotar para evitar a progressão da doença.  

Cuidados básicos, tais como, a higiene das mãos, regras de etiqueta respiratória, evitar o contacto 

de pessoas com sintomas de gripe ou tratar os sintomas corretamente numa fase inicial, são 
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indicações que todos os profissionais devem amplamente divulgar á população em geral como 

forma de minimizar os efeitos da gripe. 

A USP Porto Oriental participará, de acordo com as Orientações da DGS, na gestão e 

operacionalização da vacinação nos equipamentos e instituições da comunidade (residências ou 

acolhimento) que trabalham com grupos vulneráveis, utentes da RNCCI, doentes em Cuidados 

Domiciliários apoiados pelas ECCI, Unidades de Diálise e Estabelecimentos Prisionais. 

A vacinação dos profissionais de saúde do ACES é assegurada em articulação com a equipa do 

Programa de Controlo das Infeções e Resistência Antimicrobiana (PCIRA). 

A importância que a vacina contra a gripe representa para as pessoas em geral e para os mais 

vulneráveis em particular, não menosprezando as condições que a contra indicam, deve motivar a 

uma reflexão dos profissionais de saúde sobre o seu papel na prevenção da gripe. 

Vacine-se. Ao fazê-lo protege-se a si, à sua família em casa e aqueles de quem cuida. 
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