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Figura 1 - Índice de excesso de mortalidade no inverno 
(IEMI), por ACES, 2008-2013 

 

 

Caracterização da recusa da vacinação contra a gripe 

sazonal por profissionais de saúde do ACES Porto 

Oriental, na época gripal 2015-16 

 

 

Enquadramento 

 As epidemias de gripe são um problema 

importante de saúde pública. São um dos principais 

responsáveis pelo excesso de mortalidade observado 

nos meses de inverno. No concelho do Porto, o índice 

de excesso de mortalidade no inverno (IEMI) entre 

2008 e 2013 foi de 28,5%, valor ligeiramente superior 

à média nacional (figura 2, no final do documento). 

Este fenómeno pode estar relacionado com o facto de 

a população do concelho do Porto ser envelhecida e, 

portanto, mais suscetível de desenvolver complicações 

pós-infeção gripal. 

 A elevada densidade populacional, o elevado 

número de indivíduos que circulam diariamente no 

Porto e a existência de uma ampla rede de transportes 

públicos são fatores que contribuem para a 

propagação mais rápida da gripe em períodos de maior 

intensidade da doença.  

 Os profissionais de saúde, pelo contacto 

regular com doentes, são agentes importantes na 

perpetuação da cadeia de transmissão da gripe: 
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 Até 25% dos profissionais de saúde podem contrair gripe numa dada época gripal  

 Uma percentagem importante de profissionais de saúde continua a trabalhar apesar de 

estar doente com gripe.  

 É possível estar doente com gripe sem apresentar os sinais clássicos da doença e libertar 

o vírus até 5-10 dias.  

 Os doentes com maior risco de desenvolver complicações associadas à gripe são 

também os que mais procuram cuidados de saúde: idosos, crianças e portadores de 

doenças crónicas. 

 

Vacinação nos profissionais de saúde 

 A vacinação pode ser a medida mais custo-efetiva no combate à gripe, inclusivamente 

em anos em que a efetividade vacinal é baixa, desde que sejam vacinados indivíduos em número 

suficiente.  

 De acordo com as recomendações da DGS, a vacina contra a gripe é fortemente 

recomendada para os grupos alvo prioritários, que incluem os profissionais de saúde1. 

 Na época gripal 2014-2015, foram vacinados na região norte 51% dos profissionais de 

saúde dos ACES. A cobertura vacinal por ACES variou entre os 37 e 83%. No Porto Oriental foram 

vacinados 61,5% dos profissionais de saúde, que corresponde ao 4º valor mais elevado da região 

norte (Quadro 1). Este valor corresponde a uma diminuição de 3 pontos percentuais 

relativamente à época gripal anterior, e é inferior à meta definida para o ACES (65%).  

 

 

 

 

 

                                                           
1 Na orientação 016/2014 da DGS, os profissionais de saúde alvo de vacinação prioritária gratuita são 
definidos como “Pessoal dos serviços de saúde (públicos e privados) e de outros serviços prestadores de 
cuidados com contacto direto com as pessoas consideradas com alto risco de desenvolver complicações 
pós-infeção gripal, mesmo que estas estejam vacinadas”. 
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ACES Porto Oriental 

 No ACES Porto Oriental a vacina é ativamente oferecida a todos os profissionais de 

saúde no início de cada época gripal, e os que recusam devem assinar um documento a referir 

que não pretendem vacinação. Na época gripal 2015/2016 um total de 94 profissionais 

assinaram inicialmente o documento de recusa vacinal (Quadro 2), o que corresponde a uma 

cobertura vacinal de 70%. 

Quadro 2 - Recusas vacinais por categoria profissional, época gripal 2015-2016, ACES Porto Oriental 

Recusas por categoria profissional  n % 

Médicos 29 62% 

Enfermeiros 25 70% 

Assistentes técnicos 23 73% 

Assistentes Operacionais 7 83% 

Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica 6 

68% Psicólogos 1 

Técnicas de serviço social 2 

 

Quadro 1 - Cobertura vacinal por ACES e categoria profissional, na região norte, época gripal 2014-2015 
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Caracterização da recusa vacinal no ACES Porto Oriental 

 Foi efetuado um diagnóstico de situação relativamente aos motivos de recusa vacinal 

contra a gripe sazonal entre os profissionais de saúde do ACES, que consistiu na aplicação de um 

questionário aos profissionais que recusaram a vacinação, no momento da assinatura do 

documento referido anteriormente.  

 

Resultados do questionário 

 Dos 94 profissionais de saúde que assinaram inicialmente o documento de recusa 

vacinal, 85 responderam ao questionário (2 recusaram preenchê-lo e os restantes encontravam-

se em ausência prolongada ao serviço). Destes 85 profissionais: 

 69 eram do sexo feminino (28% do total de mulheres), 15 do sexo masculino (24% do 

total de homens) e 1 não referiu o sexo. 

 50 referem ter efetuado vacinação em pelo menos uma vez em épocas gripais 

anteriores. 

 6 referem ter contraindicação à vacinação (2 alergia à albumina, 1 doença autoimune, 

1 gravidez e 2 não especificam qual). 

 A idade média foi 45 anos, tendo variado entre os 26 e 65 anos. 

 

Quadro 3 - Motivos de recusa vacinal apontados pelos 
profissionais, época gripal 2015-2016, ACES Porto Oriental 

Motivos de recusa vacinal 

Da última vez fiquei doente 23 

Recusa sem especificar 22 

A vacina não é eficaz 10 

A gripe não é uma doença grave 8 

Não estou em risco / sou imune 7 

Tenho medo de agulhas 2 

A vacina não é segura 2 

Medo de efeitos laterais 1 

Baixa relação risco/benefício 1 

Profilaxia através de outras terapias 1 

Toma outra marca da vacina 1 

Quer ficar doente 1 

Não responde 6 

 

Figura 2 – Cobertura vacinal por Unidade Funcional do ACES Porto 
Oriental (anonimizada), época gripal 2015-2016 
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Discussão 

Não se identificou predominância clara da vontade de não vacinar em qualquer dos sexos ou 

associada a uma idade específica. Por outro lado, observaram-se diferenças importantes entre 

unidades funcionais, tendo a cobertura vacinal variado entre 43 e 100% (Figura 1). 

Mais de metade dos profissionais de saúde que não pretenderam vacinação na época gripal 

avaliada já tinham sido vacinados em pelo menos uma época gripal anterior. Este resultado 

sugere que estes profissionais associam a vacinação a efeitos negativos importantes.  

Quando inquiridos sobre os motivos para a não vacinação, os mais frequentemente apontados 

pelos profissionais para recusa vacinal são baseados em mitos sobre a vacinação (Quadro 3):  

 “Da última vez que me vacinei fiquei doente” / “A vacina não é segura” – a vacinação 

não causa gripe. Podem ocorrer sintomas pós-vacinação, que mimetizam uma gripe 

ligeira, em 1-10% dos indivíduos, e são autolimitados em 24-48h pós-vacinação. 

 “A vacina não é eficaz” – na maioria das épocas gripais a eficácia vacinal ronda os 70-

90% em adultos saudáveis. A vacina continua a ser custo-efetiva mesmo para valores de 

efetividade vacinal inferiores. 

 “A gripe não é uma doença grave” – a vacinação confere não só proteção individual, 

como reduz a transmissão do vírus por parte do profissional de saúde aos doentes 

vulneráveis e com maior risco de complicações. 

 Uma das contraindicações apontadas para a recusa vacinal foi gravidez. A vacina da 

gripe é segura durante qualquer trimestre da gravidez. A vacinação durante a gravidez 

confere proteção materna e reduz o risco de infeções respiratórias no recém-nascido. 

 

Conclusão 

Na época gripal 2015-2016 foi atingida pela primeira vez a meta definida para o ACES, de 65% 

de cobertura vacinal em profissionais de saúde. Apesar desta melhoria, verificou-se que os 

motivos apontamos pelos profissionais que recusam vacinação não estão de acordo com a 

evidência científica. 

É importante intervir junto dos profissionais de saúde, no sentido de desmistificar receios e 

esclarecer conceitos errados acerca da vacinação contra a gripe sazonal.  
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 A vacinação de profissionais de saúde é fundamental para quebrar a cadeia de 

transmissão de gripe.  

 

 A vacinação não causa gripe. Podem ocorrer sintomas pós-vacinação, que 

mimetizam uma gripe ligeira, em 1-10% dos indivíduos, e são autolimitados em 24-

48h pós-vacinação. 

 

 A gripe aumenta o risco de parto pré-termo. A vacina da gripe é segura durante 

qualquer trimestre da gravidez. A vacinação durante a gravidez reduz o risco de 

infeções respiratórias no recém-nascido. 

 

 A vacinação confere proteção individual e reduz a transmissão do vírus por parte do 

profissional de saúde aos doentes vulneráveis e com maior risco de complicações. 

 

 A eficácia vacinal habitualmente ronda os 70-90% em adultos saudáveis. A vacina 

continua a ser custo-efetiva mesmo para valores de efetividade vacinal inferiores. 

Mensagens-chave: 


