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Estimativas do Instituto
Nacional de SaúdeDoutor
Ricardo Jorge Insa
ficaramabaixodos60
comque aDGS contava

O relatório do Instituto Nacional de
SaúdeDoutor Ricardo Jorge Insa
divulgadona terça feira apontapara
umaestimativade 49 9 de cobertu
ra vacinal da gripe sazonal entre os
idosos portugueses naúltima época
de2013 2014 Os valoresdoInsa con
firmam um aumento face às épocas
anteriores mas ficam abaixo das ex
pectativas daDirecção Geral daSaú
de DGS quepretendia atingir uma
taxa de 60 Napopulação emgeral
e entreos doentes crónicos aadesão
à vacina ficoumuito próximadosva
lores registados nos anos anteriores
Segundo o relatório do Insa que

resume os resultados de um inqué
rito realizado emDezembro de 2013
a cobertura davacina contra a gripe
continua a aumentar na população
mais idosa tendo se registado es
te ano um aumento de 6 5 pontos
percentuais face àépoca anterior As
estimativas do Insa ficam no entan
to abaixo das expectativas da DGS
que esperava atingir uma taxa de
vacinação superior a 60 entre os
idosos Umrelatório doprojectoVa
cinómetro daSociedadePortuguesa
dePneumologiae daAssociaçãoPor
tuguesadeMedicinaGeral eFamiliar
referia emDezembro que62 dos
portugueses commais de65 anos já
tinham tomado a vacina da gripe
MafaldaUva umadas responsáveis

pelo relatório do Insa jusitifica a dis

crepância com as diferentesmeto
dologias empreguesemcadaestudo
e afirma que os dados reais variam
entre ambas as estimativas
Contactada pelo PÚBLICO fonte

oficial daDGSdiz que a cobertura va
cinal da populaçãoda terceira idade
na época 2013 2014 está agora esti
mada em pelomenos 57 dado
que apresenta também limitações
ressalva
Ainda segundoo relatório doInsa

a cobertura da vacina antigripal na
época 2013 2014napopulaçãogeral
foi de 17 1 sem diferença significa
tiva face à época anterior 16 3 O
estudo epidemiológico constou de
um inquérito realizadoporentrevis
ta telefónica à amostra de famílias
ECOS participantes no programa
EmCasaObservamosSaúde emDe
zembrode 2013 A seguir aos idosos
foram os doentes crónicos aqueles
quemais tomaram vacinas 32 8
e mais umavez a estimativa aproxi
ma se dosnúmerosda época passa
da 28 A vacinação foi efectuada
principalmente durante o mês de
Outubro 61 1 em centros de saú
de 55 7 e emfarmácias 24 3 e
foi recomendadamaioritariamente
pelomédico de família oumédicoas
sistente em75 dos casos Apenas
em 13 8 dos casos foi tomada por
iniciativa própria
O estudo calcula que 279 dapo

pulaçãoportuguesa tencione tomar
vacinas contra a gripe na próxima
época A estimativa émais elevada
no caso dos idosos 53 5 A DGS
recomenda a vacinação antigripal
de grupos com risco mais elevado
de complicações associadas à gripe
idosos grávidas commais de 12 se
manas de gestação doentes crónicos
e profissionaisde saúde Texto edi
tadoporA C F
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