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Resultados da 2.ª vaga do Vacinómetro® época gripal
2021/2022
- Cerca de 54,1% das pessoas com 65 ou mais anos de idade já foram
vacinadas contra a gripe, um acréscimo de 36,6 pontos percentuais em
comparação com os resultados da 1ª vaga do Vacinómetro ®

Lisboa, 25 de novembro de 2021 - Os dados da segunda vaga do relatório
Vacinómetro® (estudo que monitoriza a vacinação contra a gripe durante a época gripal
através de questionários) revelam que, da população incluída nas recomendações da
Direção-Geral da Saúde, já terão sido vacinados contra a gripe sazonal desde o início
da época 2021/2022:
•

•

•

•

•

Cerca de 52,2% dos indivíduos portadores de doença crónica – uma subida
de 36,2 pontos percentuais em comparação com a 1ª vaga do
Vacinómetro® 2021/2022 (16%);
Cerca de 47,6% dos profissionais de saúde em contacto direto com doentes
– um acréscimo de 15,4 pontos percentuais em comparação com a 1ª vaga
do Vacinómetro®;
Cerca de 28,2% dos portugueses com idades compreendidas entre os 60 e
os 64 anos – mais 18,3 pontos percentuais em relação ao número de indivíduos
vacinados na 1ª vaga do Vacinómetro®;
Cerca de 54,1% dos indivíduos com 65 ou mais anos de idade; sendo que
com a sub-análise realizada ao grupo dos 80 ou mais anos de idade os dados
revelam que já terão sido vacinados 76,6%1 dos indivíduos;
Na análise realizada destacamos também a proteção das mulheres grávidas
com uma cobertura vacinal de cerca de 42,8%, uma subida de 1,5 pontos
percentuais em comparação com os dados apresentados a 2 de novembro.

A 2ª vaga do Vacinómetro inclui os dados recolhidos de 16 a 22 de novembro e
considera: i) os indivíduos com idades compreendidas entre os 60 e os 64 anos de
idade; ii) os indivíduos com 65 ou mais anos de idade; iii) os indivíduos portadores de
doenças crónicas; iv) os profissionais de saúde em contacto com doentes; v) as
mulheres grávidas e, pela primeira vez este ano, iv) os indivíduos entre os 18 e 59 anos
de idade. No total da amostra, conseguimos assim aferir que 35,9% da população em
análise já foi vacinada, um acréscimo de 17,7 pontos percentuais em comparação
com a 1ª vaga de vacinação (18,2%).
1

Margem de erro de sub-análise de ± 5,9%
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Entre as percentagens apresentadas é ainda importante destacar os resultados obtidos
com as sub-análises realizadas:
•

•

•

No grupo de indivíduos portadores de doença crónica - 53,8% dos que têm
diabetes2 (mais 41,3 pontos percentuais em comparação com a 1ª vaga do
Vacinómetro) e 52,7% dos que têm doença cardiovascular3 (mais 37,2 pontos
percentuais em comparação com a 1ª vaga do Vacinómetro) já terão sido
vacinados;
Este ano também está a ser monitorizada a população entre os 18-59 anos de
idade e os primeiros resultados revelam que 9,2% já terão sido vacinados.
Para esta análise, estão excluídos os indivíduos pertencentes ao grupo de
doentes crónicos, profissionais de saúde e mulheres grávidas;
Da análise ao grupo dos 80 ou mais anos de idade assistimos a um acréscimo
de 37,8 pontos percentuais do número de vacinados em comparação com a
primeira vaga. Sendo que 50,5% foi por recomendação do médico.

Do total do grupo de indivíduos vacinados, na amostra total estudada, os principais
motivos que os levaram a vacinar-se foram:
• 40,0 % por recomendação do médico;
• 24,5% no contexto de uma iniciativa laboral;
• 25,9% por iniciativa própria, porque procuram estar sempre protegidos.
Os resultados apontam ainda que 32,8% da amostra total não vacinada ainda tenciona
vacinar-se e 8,1% aguarda marcação.
A campanha de vacinação continua a decorrer por ordem decrescente de idades,
através de convocatória por SMS para a administração em simultâneo da vacina contra
a gripe e contra a COVID-19 ou apenas para a vacina contra a gripe (se não forem
elegíveis para COVID-19).4

De acordo com a Norma nº 006/2021 da DGS, a vacinação contra a gripe é fortemente
recomendada para os grupos prioritários:
• Pessoas com idade igual ou superior a 65 anos;
• Doentes crónicos e imunodeprimidos, com 6 ou mais meses de idade;
• Grávidas, para proteção de evolução grave da gripe durante a gravidez e para
proteção dos filhos durante os primeiros meses de vida
• Profissionais de saúde e outros prestadores de cuidados;
2
3

Margem de erro de sub-análise de ± 6,2%
Margem de erro de sub-análise de ± 5,9%
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•

Pessoas incluídas em contextos definidos pela DGS: ex. doentes com
determinadas patologias crónicas ou condições (2) como Diabetes, Doença
Pulmonar Obstrutiva Crónica, pessoas em tratamento com quimioterapia,…

A vacina também é aconselhada a pessoas com idade compreendida entre os 60 e os
64 anos.
Sobre o Vacinómetro:
Pelo 13.º ano consecutivo a Sociedade Portuguesa de Pneumologia (SPP) e a
Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF), com o apoio da Sanofi
Pasteur, apresentam os resultados da segunda vaga do Vacinómetro®.
Lançado no ano de 2009, o Vacinómetro® permite monitorizar em tempo real, a taxa de
cobertura da vacinação contra a gripe em grupos prioritários recomendados pela
Direção-Geral da Saúde (DGS). Mais uma vez, recordamos as recomendações da
Direção-Geral da Saúde que apelam à vacinação.
De acordo com as recomendações, a vacina pode ser administrada durante todo o
outono/inverno, de preferência até ao fim do ano civil.
Referências: DGS - Norma nº 006/2021 de 25/09/2021
(2) Com declaração médica referindo a sua inclusão num destes grupos de risco.
Inquérito a cargo da empresa Spirituc, Investigação Aplicada
Objetivo - Monitorizar a cobertura vacinal contra o vírus da gripe na época gripal de 2021/2022, junto de
cinco grupos de indivíduos pertencentes a grupos recomendados e a grupos de vacinação prioritária,
indicados pela DGS: (grupo 1) indivíduos com idades compreendidas entre os 60 e os 64 anos; (grupo 2)
indivíduos com 65 ou mais anos de idade; (grupo 3) indivíduos portadores de doenças crónicas; (grupo 4)
profissionais de saúde em contacto com doentes (ou seja, indivíduos trabalhadores em instituições de
saúde), e as mulheres grávidas Para esta análise foi ainda considerado mais um grupo: (grupo 6) os
indivíduos entre os 18 e 59 anos de idade.
Metodologia - Questionários de aplicação telefónica, através do sistema CATI.
Universo - População portuguesa residente em território continental e Ilhas, com idade compreendida entre
os 60 e os 64 anos, ou com idade igual ou superior a 65 anos, ou portadora de doenças crónicas, ou
trabalhadora em instituições de saúde, ou entre os 18 e os 59 anos, de ambos os géneros e telefone fixo
ou móvel. Assim como grávidas.
Amostra Informação:
a. Uma margem de erro de ±1,5% para um IC de 95% no total da amostra (n=4005);
b. Uma margem de erro de ±3,1% para um IC de 95% dentro do Target 65 ou mais anos de idade
(n=1007).
c. Uma margem de erro de ±3,6% para um IC de 95% dentro do Target Doentes Crónicos (n=745);
d. Uma margem de erro de ± 3,8% para um IC de 95% dentro do Target Profissionais de Saúde em
Contacto com Doentes (n=676);
e. Uma margem de erro de ±3,8% para um IC de 95% dentro do Target 60-64 anos de idade (n=682);
f. Uma margem de erro de ±3,3% para um IC de 95% dentro do Target 18-59 anos de idade(n=905);
g. Uma margem de erro de ±3,8% para um IC de 95% dentro do Target Grávidas (n=676).
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Sobre a Sanofi
A Sanofi dedica-se a apoiar as pessoas que lidam com desafios na sua saúde. Somos uma companhia
bio-farmacêutica global especializada em saúde humana. Agimos na prevenção da doença com as
nossas vacinas e disponibilizamos tratamentos inovadores. Apoiamos tanto os doentes com doenças
raras como os milhões de pessoas com doenças crónicas.
A Sanofi e os seus mais de 100.000 colaboradores, distribuídos por 100 países, transformam a
inovação científica em soluções de saúde em todo o mundo.

Sanofi, Empowering Life!

Em Portugal, a companhia está presente em todo o território nacional com cerca de 150 colaboradores
e um portefólio distribuído por 4 áreas: General Medicines, Sanofi Genzyme (doenças raras, doenças
raras hematológicas, oncologia, esclerose múltipla e imunologia), Sanofi Pasteur (vacinas) e
Consumer Healthcare (CHC).
A Sanofi tem um plano de investimento ambicioso em investigação clínica, tendo vindo a redesenhar
o seu portefólio de R&D para se dedicar ao desenvolvimento de produtos First in Class ou Best in
Class. A Unidade de Ensaios Clínicos da Ibéria conta investir mais de 8,5 milhões de euros nos
próximos anos em ensaios já aprovados para serem conduzidos no nosso país. Atualmente a Sanofi
tem mais de 30 ensaios clínicos (fase I a IV) a decorrer em Portugal, em mais de 100 centros de
investigação distribuídos por diversos hospitais a nível nacional. A Sanofi está na linha da frente na
Investigação Clínica, tendo aumentado de forma significativa a sua atividade nos últimos anos,
estando a conduzir ensaios clínicos nas mais diversas áreas da Oncologia, Neurologia, ImunoAlergologia, Dermatologia, Pneumologia, Otorrinolaringologia, Nefrologia e Doenças Raras,
proporcionando aos doentes portugueses o acesso a terapêuticas completamente inovadoras.
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