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tória a cobertura mais elevada, 66,5%. A indicação médica
foi o motivo de vacinação mais referido (42%); a falta de
indicação médica foi a razão mais referida para a não vaci-
nação (77%). Verificou-se uma associação estatística signi-
ficativa entre hábitos de vacinação anteriores e o estado de
vacinação actual.
Discussão e conclusões: obtivemos uma cobertura vacinal
superior a outros estudos realizados em idosos. A indicação
médica de vacinação (ou a sua ausência) constituiu a razão
mais apontada para justificar o actual estado de vacinação.
A cobertura vacinal não diferiu entre indivíduos saudáveis
ou com doença crónica conhecida.

Palavras-chave: gripe; cobertura vacinal; motivos; doenças
crónicas; idosos; centro de dia.

1. Introdução

A OMS estima que, durante as pandemias anuais de
gripe, 5% a 15% da população mundial seja afectada
(Portugal. Direcção-Geral da Saúde, 2004). A inci-
dência da doença é mais elevada nas crianças, mas
são os idosos e os indivíduos com patologias cróni-
cas subjacentes que apresentam maior morbilidade e
mortalidade (Barker, 1986; Portugal. Direcção-Geral
da Saúde, 2004; Foster e Talsma, 1992; Glezen,
1982). A aglomeração populacional favorece os sur-
tos que ocorrem em lares da terceira idade e outras
instituições de apoio social, onde ao fim de poucos
dias a maior parte das pessoas susceptíveis já con-
traiu a doença (Andrade, Diniz e Froes, 2003; Fur-
tado e Guedes, 200-; Infuso et al., 1996).

Introdução: a vacinação antigripal constitui o melhor
método de prevenir a gripe e as suas complicações. Estima-
-se que a cobertura vacinal entre os idosos, em Portugal, na
época de 2003-2004, se situou entre 37% e 47%. Des-
conhece-se a cobertura da vacinação antigripal em institui-
ções de apoio social a idosos e as motivações para esta
prática.
Objectivos: estimar a taxa de cobertura da vacinação
antigripal em utentes de centros de dia para idosos, parti-
cularmente entre aqueles com doenças crónicas que possam
constituir indicação formal para a vacinação, assim como
investigar os motivos de adesão a esta vacinação.
Métodos: estudo transversal em amostra de conveniência
efectiva de 243 indivíduos de 13 centros de dia através de
entrevista estruturada nos dias 29 e 30 de Dezembro de
2004.
Resultados: determinou-se uma taxa geral de cobertura
vacinal de 54%; registou-se nos idosos com doença respira-



86 REVISTA PORTUGUESA DE SAÚDE PÚBLICA

Vacinação

A vacinação constitui o melhor método de prevenir a
gripe e as suas complicações. Esta está indicada,
entre outros, para os indivíduos com idade igual ou
superior a 65 anos, especialmente se residentes em
lares e outras instituições de apoio social, e indiví-
duos com patologias crónicas, designadamente doen-
ças respiratórias, cardíacas, renais, hepáticas, diabe-
tes e situações responsáveis por depressão do sistema
imunitário (Andrade, Diniz e Froes, 2003; Andrade e
Freitas, 1996; USA. CDC, 2002; Portugal. Direcção
Geral da Saúde, 2004).
Entre os idosos, alguns estudos demonstram que a
vacinação pode reduzir entre 25% e 39% o número
de hospitalizações e em 39% a 75% a mortalidade
global. Entre os residentes em lares, pode reduzir o
risco de pneumonia em, aproximadamente, 60% e o
risco global de hospitalização e morte em cerca de
50% e 68%, respectivamente (Allsup et al., 2004;
Armstrong e Mangtani, 2004; USA. CDC, 2003;
Foster e Talsma, 1992; Goronzy e Fulbright, 2001;
Govaert et al., 1994; Gross et al., 1995; Guiterrez e
Santos, 2001; McBean e Babish, 1993; Mullooly et
al., 1994; Nichol et al., 2003; Ohmit e Monto, 1995;
Wang e Wang, 2004).
Portugal ocupa o 10.o lugar na União Europeia
quanto a taxas de vacinação anti-influenza na popu-
lação geral (Kroneman, Paget e van Essen, 2003). Na
época de 2003-2004, as estimativas apontam para
uma prevalência de vacinados entre 14,2% e 18,4%
para a população geral e entre 37,1% e 47% para os
idosos, com significativas assimetrias regionais
(Andrade, Branco e Gonçalves, 2004; ONSA-ECOS,
2003). Os indivíduos com doenças crónicas, como
diabetes e asma, e aqueles com menos do que o
ensino básico têm apresentado maior proporção de
vacinados (ONSA-ECOS, 2003).
Os motivos da não vacinação dos indivíduos com
indicação formal para serem vacinados são variados.
Entre estes incluem-se a falta de informação relativa
à vacina, suas indicações, eficácia e segurança,
razões logísticas, dificuldades no acesso a cuidados
médicos, falta de motivação, falta de recomendação
médica (Andrew, Mcneil e Merry, 2004; USA. CDC,
2004; Guillen e Ortuno, 2004; Pena-Rey e Perez-
Farinos, 2004; Rehmet, Ammon e Pfaff, 2002;
Sambamoothi e Findley, 2004; Steyer e Ragucci,
2004; Verweij e van den Hoven, 2002).
Representando actualmente os indivíduos com idade
igual ou superior a 65 anos cerca de 16,8% da popu-
lação portuguesa, é necessário conhecer as taxas de
vacinação e razões subjacentes à adesão ou não à vaci-
nação antigripal entre os utentes de instituições de
apoio social à terceira idade, grupo de elevado risco.
Este estudo pretende estimar a adesão à prática de
vacinação antigripal em utentes de centros de dia

para idosos, conhecer os motivos relacionados com
a adesão ou não à vacinação e verificar a cobertura
vacinal na presença de patologias que possam cons-
tituir por si sós indicação para a vacinação antigri-
pal.

2. Metodologia

Estudo descritivo transversal de uma população-alvo
constituída por utentes de centros de dia para idosos
com idade igual ou superior a 65 anos. Definiu-se
como utente todo o indivíduo que frequente regular-
mente a instituição (pelo menos três dias por semana)
(Botelho, 2000; Organización Mundial de la Salud,
1984; Patriarca et al., 1986).
Inquiriu-se uma amostra de conveniência de utentes
de 13 centros de dia dos concelhos de Lisboa (Cen-
tro Social da Paróquia da Pontinha, Comissão Uni-
tária de Reformados, Pensionistas e Idosos da Pon-
tinha), Setúbal (Liga dos Amigos da Terceira Idade,
Associação Humanitária do Bem Fazer S. Paulo),
Santarém (Centro Social Interparoquial, Centro de
Dia da Santa Casa da Misericórdia), Cartaxo (Cen-
tro de Dia da Santa Casa da Misericórdia do
Cartaxo), Torres Novas (Centro de Dia da Santa
Casa da Misericórdia, Centro Social e Paroquial
Santo António dos Riachos, Centro de Solidarie-
dade Social Padre José Filipe Rodrigues da
Zibreira) e Chamusca do Ribatejo (Centro de Apoio
Social de Ulme «Casulme», Centro de Dia «Acon-
chego» de Vale de Cavalos, Centro de Apoio Social
da Carregueira).
Foram incluídos todos os utentes com idade igual ou
superior a 65 anos presentes nos referidos centros de
dia no local e hora da realização da entrevista.
Excluíram-se os indivíduos que desconheciam o seu
estado de vacinação neste Inverno, indivíduos com
défices cognitivos, auditivos, com desorientação
temporo-espacial ou outras incapacidades impediti-
vas da realização da entrevista, indivíduos residentes
em lares ou que recusaram responder ao questio-
nário.
Os dados foram recolhidos através da aplicação de
um questionário normalizado e anónimo, aplicado
sob forma de entrevista directa nos centros de dia
seleccionados, nos dias 29 e 30 de Dezembro de
2004.
Na análise estatística foram utilizados os testes χ2

para a homogeneidade e independência, correlação
de Spearman e teste Kolmogorov-Smirnov para ava-
liar a normalidade da distribuição de idades. Adoptá-
mos um nível de significância de 0,05. Como suporte
informático, recorremos aos programas SPSS® ver-
sões 6.1 e 11.0 e Microsoft Excel® XP.
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3. Resultados

Foram realizadas 290 entrevistas a utentes de 13 cen-
tros de dia nos concelhos de Lisboa, Setúbal, Santa-
rém, Cartaxo, Torres Novas e Chamusca. Da amostra
inicial, excluíram-se 47 utentes por recusa em res-
ponderem aos questionários (9), défices cognitivos
(29), défices sensoriais ou de expressão (9). Excluí-
ram-se ainda 25 utentes com idade inferior a 65 anos,
obtendo-se uma amostra efectiva de 243 utentes nos
13 centros de dia.
A amostra incluiu indivíduos de ambos os sexos:
74,5% (n = 181) do sexo feminino e 25,5% (n = 62)
do sexo masculino. As idades dos indivíduos inquiri-
dos variaram entre 65 anos (limite inferior de idade
para inclusão no estudo) e 96 anos, com média de
78,7 e desvio-padrão de 6,50 anos.
Obtivemos uma prevalência de vacinação de 53,9%
(n = 131); estavam vacinados 54,7% dos indivíduos
do sexo feminino (n = 99) e 51,6% do sexo mas-
culino (n = 32). A cobertura vacinal por centro de dia
variou entre 21,1% e 87,5%.
O motivo mais referido para a vacinação foi a
recomendação médica (42,3%; n = 85), enquanto a

razão mais apontada pelos inquiridos para não se
vacinarem foi a falta de recomendação médica
(77,3%; n = 85). Os restantes motivos são apresenta-
dos nas Tabelas I e II.
Encontrámos as seguintes prevalências de doença:
cardiovascular, 59,2% (n = 144); diabetes, 31,6%
(n = 77); doença respiratória, 21,4% (n = 52); doença
hepática, 11,9% (n = 29); doença renal, 7,0%
(n = 17). Estavam vacinados 61,5% dos indivíduos
com doença respiratória, 54,2% dos indivíduos com
doença cardiovascular e 50,6% dos indivíduos com
diabetes. Não se encontrou associação estatística
entre qualquer das patologias e o estado de vaci-
nação.
Dos indivíduos que recorreram mensalmente ao
médico no último ano, 57,4% (n = 27) encontravam-
-se vacinados; dos inquiridos que não recorreram ao
médico durante o último ano, 27,3 % (n = 3) estavam
vacinados. Os indivíduos que apresenta-ram uma
maior taxa de vacinação, 57,9% (n = 66), correspon-
dem aos indivíduos que recorreram pelo menos tri-
mestralmente a assistência médica no último ano.
Não se observou associação estatística entre a assis-
tência médica e o estado de vacinação.

Tabela I
Motivos referidos para a vacinação antigripal em 131 inquiridos de 13 centros de dia
da região de Lisboa e Vale do Tejo em 29 e 30 de Dezembro 2004

n Percentagem

Recomendação médica 85 64,5
Ter sido vacinado em anos anteriores 55 42,3
Recomendação de familiares/conhecidos 48 36,6
Recomendação de outros profissionais de saúde 32 24,6
Iniciativa própria 24 18,5
Influenciado por outras fontes de informação 10 17,9
Outras razões 15 13,8

Tabela II
Motivos referidos para a não vacinação antigripal em 112 inquiridos de 13 centros
de dia da região de Lisboa e Vale do Tejo em 29 e 30 de Dezembro 2004

n Percentagem

Médico não indicou a vacina 85 77,3
Desconhece quando tomar a vacina 70 63,1
Não considera necessário 57 59,3
Tem dúvidas quanto à eficácia 48 57,0
Receia efeitos adversos 24 23,8
Considera cuidados de saúde de difícil acesso 22 19,6
Não tem como/não consegue deslocar-se 18 16,1
Receia ser picado 13 13,9
Considera a vacina demasiado cara 11 11,6
Tem contra-indicações para ser vacinado 13 12,2
Outras razões 29 25,9
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Quanto ao hábito de vacinação anterior, 77,1% dos
vacinados na presente época foram-no também nos
últimos três invernos. A associação entre o facto de
ter sido vacinado nos três anos anteriores e estar
vacinado na presente época de vacinação revelou-se
significativa (p < 0,001).
Dos indivíduos que não sabem ou não conseguem ler
ou escrever, 52,3% (n = 69) estavam vacinados,
enquanto 63,6% (n = 28) dos indivíduos que lêem,
escrevem, têm o hábito de acompanhar os noticiários
televisivos ou ler o jornal e ler as legendas dos filmes
se encontravam vacinados. Não houve associação
estatística entre o nível de alfabetização e literacia e
o estado de vacinação.
Entre os que viviam sozinhos, 50,4% (n = 58) esta-
vam vacinados, enquanto, dos indivíduos que viviam
com familiares, se encontravam vacinados 57,3%
(n = 71). A associação entre o suporte familiar e o
estado de vacinação não se revelou estatisticamente
significativa.
Dos indivíduos que andavam sem apoios, 53,4%
(n = 70) estavam vacinados; 50% (n = 5) dos incapa-
zes de andar estavam vacinados; 56,4% (n = 44) dos
indivíduos que andavam com uso regular de utensí-
lios de apoio encontravam-se vacinados. Não se
encontrou associação estatística entre a autonomia
locomotora e o estado de vacinação.

4. Discussão

4.1. Discussão metodológica

Tratando-se de uma amostra de conveniência, não é
representativa das instituições de apoio à terceira
idade. Optámos pelos centros de dia, em detrimento
de outras instituições de apoio social, como, por
exemplo, lares, considerando que, em virtude de os
centros de dia não disporem de médico responsável,
o estado de vacinação dos utentes dependerá em
maior medida de razões inerentes aos próprios.
Admitimos a existência de viés de memória, tendo
em conta que a entrevista exigiu a evocação de dados
do passado recente em população idosa. Tendo per-
mitido aos inquiridos a selecção de vários motivos
justificativos do actual estado de vacinação, atribuí-
mos igual importância a cada um deles, pelo que não
nos é possível classificar os motivos referidos senão
pela frequência de referência.

4.2. Discussão dos resultados

A taxa de cobertura vacinal encontrada, de 53,9%, é
superior aos dados obtidos pelo ECOS e pelo sistema

de vigilância (Portugal. Direcção-Geral da Saúde,
2004; ONSA-ECOS, 2003) relativos à população
idosa em geral.
No nosso estudo não se encontraram diferenças assi-
naláveis da taxa de vacinação entre sexos. Estes
resultados são muito próximos dos observados num
estudo de base comunitária realizado a 5557 indiví-
duos com mais de 50 anos (Sambamoothi e Findley,
2004) no qual estavam vacinadas 51,4% das mulhe-
res e 47% dos homens.
A análise do estado de vacinação por grupos etários
mostrou homogeneidade. Estes dados estão de
acordo com um estudo realizado em idosos residen-
tes no Cantão de Vaud, na Suíça (Luthi e Méan,
2002).
A prevalência de vacinados nos centros de dia inqui-
ridos variou significativamente entre 21,1% e 87,5%,
evidenciando marcadas assimetrias locais. Este facto
poderá estar relacionado com eventuais medidas
implementadas em cada instituição, recomendando
e/ou disponibilizando a vacinação para os utentes.
A associação significativa entre ter sido vacinado nos
anos anteriores e estar vacinado na presente época de
vacinação também foi demonstrada noutros estudos
(Rehmed, Ammon e Pfaff, 2002).
O estudo ONSA-ECOS 2003/2004 indica que 81,7%
dos inquiridos se vacinaram por aconselhamento
médico. Estes dados aproximam-se dos nossos, em
que a indicação médica da vacina se revelou a razão
mais apontada para estar vacinado.
Estudos europeus que abordam as razões da não ade-
são à vacinação (Canova et al., 2003; Luthi e Méan,
2002; Rehmed, Ammon e Pfaff, 2002) indicam que
os principais motivos estão relacionados sobretudo
com a percepção individual do risco de doença e da
sua saúde. No nosso estudo é atribuída uma menor
importância relativa a esta razão, surgindo apenas
como a terceira mais referida para justificar a não
vacinação, o que poderá dever-se a um menor conhe-
cimento do próprio estado de saúde e riscos ineren-
tes. O desconhecimento sobre quando tomar a vacina
não é mencionado por estes artigos. É curioso verifi-
car que a falta de indicação médica enquanto motivo
para a não vacinação apenas surge referida em estu-
dos norte-americanos e, mesmo nestes, assume uma
importância menor (USA. CDC, 2002). Em contra-
partida, nos resultados por nós obtidos, a falta de
recomendação médica da vacina foi a razão mais
apontada para não se vacinar.
Assim, na nossa amostra, a recomendação médica da
vacina foi determinante na adesão a esta, e a infor-
mação dada pelo clínico ao idoso acerca do momento
e benefícios da vacina não poderá ser menosprezada.
No nosso estudo verificámos que os indivíduos com
elevada co-morbilidade (mais de três patologias con-
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comitantes) apresentam maior prevalência de vacina-
ção, o que é concordante com os dados do ONSA-
ECOS de 2002/2003, que indicam que os indivíduos
que declararam sofrer doenças crónicas (asma/bron-
quite crónica; doenças reumáticas; hipertensão arte-
rial e diabetes) apresentam sempre taxas de vacina-
ção superiores às do total da população. No entanto,
o número de indivíduos com mais de três patologias
é reduzido na nossa amostra, pelo que não consegui-
mos demonstrar diferença significativa se compara-
dos com a globalidade dos indivíduos com pelo
menos uma doença conhecida.
Relativamente a cada uma das co-morbilidades estu-
dadas, o estudo ONSA-ECOS de 2002/2003 indica
as seguintes taxas de vacinação: 34,5% para a diabe-
tes; 34,3% para a asma/bronquite crónica; 27,6%
para a hipertensão arterial. Registámos uma propor-
ção de vacinados muito superior nos doentes respira-
tórios e diabéticos, sendo os dados semelhantes no
que respeita aos doentes cardiovasculares. Não
encontrámos dados nacionais e internacionais relati-
vos à adesão à vacinação em doentes renais e hepá-
ticos, embora estes possuam indicação formal para
tal. Na nossa amostra, os doentes renais são apenas
dezassete e todos apresentam outras patologias con-
comitantes.

5. Conclusão e recomendações

A taxa de vacinação obtida, 53,9%, deve ser conside-
rada baixa, por se referir a uma população com indi-
cação formal para a vacinação anti-influenza. Os
indivíduos com patologia respiratória apresentaram
maiores taxas de vacinação (61,5%), seguidos dos
indivíduos com doença cardiovascular (54,2%) e dos
diabéticos (50,6%). No entanto, verificou-se que, de
um modo geral, os indivíduos com maior co-morbi-
lidade não apresentaram taxas de vacinação superio-
res aos saudáveis.
A recomendação médica formal para a vacinação é a
razão mais frequentemente apontada pelos inquiridos
para justificarem o seu actual estado de vacinação.
O actual estado de vacinação associa-se significativa-
mente ao hábito de se vacinar regularmente nos últi-
mos três invernos.
Parece ser relevante informar e sensibilizar os clíni-
cos para a prescrição da vacina antigripal em todos
os indivíduos com indicação formal. Achamos neces-
sário um maior esforço na promoção de campanhas
de vacinação, em especial junto de instituições de
apoio social a idosos.
Apenas um estudo com uma amostra representativa
da população idosa, utilizadores de centros de dia
nacionais, permitirá avaliar eventuais diferenças

regionais e de políticas institucionais de vacinação.
Seria também interessante estudar, junto dos clínicos,
o seu conhecimento, opinião e aplicação das normas
de vacinação da Direcção-Geral da Saúde.
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Abstract

INFLUENCES ON INFLUENZA: ANALYSIS OF THE
COMPLIANCE WITH ANTI-INFLUENZA IMMUNIZA-
TION IN DAY-CARE CENTERS FOR SENIOR CITIZENS

Introduction: vaccination is the most efficient method of pre-
venting influenza and its major consequences. Portuguese esti-
mates in 2003/2004 point out to a vaccination prevalence of
37% to 47% among the elderly. There is no data for anti-
influenza vaccination in elderly social support institutions or
reasons for compliance/non-compliance.
Objectives: to estimate influenza vaccination prevalence rates
among elderly day centre users, especially in those with
chronic diseases that may be a formal indication for vaccina-
tion, and to investigate reasons for influenza vaccination com-
pliance or non-compliance.
Methods: cross-sectional study of a convenience sample of 243
individuals from 13 elderly day centres, through a direct inter-
view on December the 29th and 30th, 2004.
Results: a vaccination prevalence of 54% was found; the high-
est vaccination rate was 66.5% among individuals with known
respiratory disease. Medical recommendation was the most
reported reason for the vaccination (42%); absence of medical
recommendation was the most reported reason for not being
vaccinated (77%). Present vaccination was found to be signifi-
cantly associated with previous vaccination habits.
Discussion and conclusions: a higher vaccination prevalence
rate was stated in relation to other studies in elderly popula-
tion. Medical recommendation (or its absence) was the most
mentioned reason to justify present vaccination status. Vacci-
nation prevalence rates were not significantly different be-
tween individuals with known disease conditions and healthy
ones.

Keywords: influenza; vaccination coverage; motivation;
chronic diseases; attitudes; elderly; day centre.
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