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Vacina contra a Gripe  
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1. Qual a importância da vacina da gripe? 

A gripe é uma doença viral aguda, de início súbito, que afeta, sobretudo, o trato respiratório. É uma doença 

com elevada transmissibilidade, que se caracteriza por um quadro clínico geralmente benigno, autolimitado 

e que ocorre com caráter sazonal.  

Apesar de se considerar a gripe sazonal como uma doença benigna para a maioria dos indivíduos, é um 

importante problema de saúde pública, uma vez que atinge todos os grupos etários, sendo associada a 

elevada mortalidade nos idosos e em outros grupos de risco.   

A gripe pode ser prevenida, sendo a vacinação a principal medida de prevenção da infeção gripal e das suas 

complicações, em particular no caso dos idosos, nos doentes portadores de doenças respiratórias e 

cardíacas crónicas. 

 

2. Que estratégias o DSP desenvolve para aumentar a cobertura vacinal da nossa população? 

A produção anual de vacinas trivalentes contra a gripe, a nível mundial, é limitada. Assim anualmente, a 

Direção-Geral da Saúde (DGS) emite orientações sobre os grupos-alvo prioritários para a vacinação contra a 

gripe sazonal. 

Desde o ano de 2009 que o Conselho da União Europeia recomendou aos Estados membros que adotassem 

estratégias destinadas a melhorar a cobertura vacinal contra a gripe sazonal, de forma a atingir, em 

2014/2015, uma cobertura de 75% nos idosos e nos restantes grupos de risco definidos de acordo com as 

recomendações do ECDC. 
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A cobertura vacinal nos idosos institucionalizados em lares da região norte, na última época gripal foi de 

95,7%. Neste grupo, à semelhança do observado na época passada (95,2%), a cobertura vacinal manteve-se 

muito elevada, tendo-se atingido coberturas superiores às recomendadas pela OMS. 

O papel do Departamento de Saúde Pública é essencial na operacionalização da orientação emitida pela 

DGS. Assim, este departamento em articulação com os ACES, as ULS, e os Centros Hospitalares/ Hospitais, 

faz as previsões de vacinas para cada época gripal. Posteriormente e em articulação com a Assessoria de 

Farmácia da ARS Norte, são tomadas todas as ações/medidas para que não se verifiquem atrasos no 

fornecimento de vacinas aos Serviços de Saúde. O DSP, ao longo de toda a época gripal presta o apoio 

técnico necessário aos serviços de nível local, sendo que no final de cada época gripal, faz avaliação da 

mesma.  

 

3. Os profissionais de saúde são um grupo alvo da vacinação, verificando-se por vezes dificuldades na 

adesão dos mesmos. Quais as coberturas vacinais nos profissionais de saúde na região norte? 

Os profissionais de saúde e outros prestadores de cuidados devem ser vacinados contra a gripe sazonal. A 

vacinação destes 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 referidos profissionais.  

Na época gripal 2015/2016, nos profissionais de saúde dos ACES da região, a cobertura foi apenas de 49,6% 

e relativamente aos profissionais das ULS/Centros Hospitalares/Hospitais da região, a cobertura vacinal nos 

profissionais foi de 29,5%.  

 

Tendo em conta as coberturas vacinais observadas nos diferentes profissionais, cuja atividade resulta num 

risco acrescido de contrair e transmitir gripe e do papel que estes profissionais podem desempenhar no 

aconselhamento à vacinação, consideramos que as coberturas atingidas nos profissionais de saúde ficam 

muito aquém das metas preconizadas pela OMS e pela Comissão Europeia, somos da opinião que é 

necessário definir estratégias nacionais que permitam ultrapassar os obstáculos à vacinação. 
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