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Gripe 
Tudo o que precisa de saber sobre a campanha de vacinação 2013-2014 

EDITORIAL 

A gripe é uma doença 

contagiosa que, na   

maior parte dos casos, 

cura espontaneamente. 

No entanto, há grupos 

em que o risco de    

complicações é maior e 

a vacina da gripe está     

recomendada. 

Neste número fique a 

conhecer esta doença, 

as recomendações para 

a sua vacinação e o  

modo como proceder 

para ser vacinado. 

Nº 23– outubro 2013 

 

Porto com      Saúde + 

A gripe é uma doença viral do trato respiratório, caracterizada por febre, tosse, 

dores de cabeça, dores musculares/articulares e mal-estar geral. É uma         

doença altamente contagiosa, que se caracteriza por um quadro clínico      

geralmente benigno, autolimitado e que ocorre com carácter sazonal 

(Outono/Inverno), podendo ocorrer, no entanto, complicações como        

pneumonia, traqueobronquite e bronquite aguda.  

O vírus da gripe pertence ao género Influenza,             

apresentando três tipos distintos (A, B e C) e numerosos 

subtipos. Estes vírus sofrem alterações constantes das suas            

características antigénicas e, consequentemente, as    

vacinas têm de ser modificadas todos os anos para se 

manterem eficazes contra os vírus circulantes. 

Embora a gripe sazonal apresente para a maioria dos indivíduos um carácter 

benigno, retrata um grave problema de saúde pública, estando associada a 

elevada mortalidade nos idosos e em outros grupos de risco. A vacinação é 

atualmente a principal medida de prevenção da infeção gripal e das suas 

complicações, permitindo reduzir a probabilidade de infeção e a gravidade 

da doença. 

Na época de gripe anterior 2012/2013 a vacina 

foi recomendada para diversos grupos de risco e 

foi, pela primeira vez, gratuita para as pessoas 

com idade igual ou superior a 65 anos e para 

cidadãos vulneráveis residentes em instituições. 

Os resultados da vacinação foram superiores aos 

de anos anteriores, sendo que mais de 55% dos 

idosos receberam a vacina sazonal. 
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CONTACTOS 
 

Sítio na web: 

www.acesportoocidental.org 

 

Facebook:  

www.facebook.com/

acesportoocidental 
 

Blog: 

acesportoocidental. 

wordpress.com 
 

Email:  

Utentes.acesportoocidental 

@gmail.com 
 

(caso pretenda receber, 

m e n s a l m e n t e ,  e s t a           

pub l icação por  ma i l ,        

contacte-nos para este   

endereço eletrónico) 

Na campanha de vacinação antigripal da época 

2013/2014, a vacina vai continuar a ser disponibilizada 

de forma gratuita para todos os cidadãos com idade 

igual ou superior a 65 anos e para pessoas vulneráveis            

residentes ou internadas em instituições, sem             

necessidade de receita médica ou de pagamento de 

taxa moderadora.  

Já pode pedir a 

receita da vacina 

da gripe ao seu 

médico de famí-

lia! 

 
Em caso de dúvida, 

questione o seu médico 

acerca da necessidade 

Próximas visitas 

 

12/10 - A Serra do Pilar (com 

visita ao claustro do Mosteiro 

e subida ao Zimbório) 
 

26/10 - O Porto das Tripas 

(com visita à Casa do Infante) 
 

16/11 - O cerco do Porto (com 

visita ao coração de D. Pedro 

na Igreja da Lapa) 

 

Visitas à cidade do Porto, com Joel Cleto 
 

A cidade do Porto, cidade em que muitos de nós nasceram, residem ou             

trabalham há muitos anos, é uma cidade fantástica mas talvez ainda algo        

desconhecida de muitos. 

Venha conhecer a sua cidade através deste programa de dez visitas ao Porto, 

organizado pelo ACeS Porto Ocidental e guiadas pelo historiador Joel Cleto, autor 

do programa televisivo "Caminhos da História" . 

As visitas estão programadas para ocupar  as manhãs dos dias agendados. 

Preço por pessoa: 12 euros/visita 

 

Saiba mais em: www.facebook.com/acesportoocidental 

                            www.acesportoocidental.wordpress.com 

Em caso de dúvida contacte através do e-mail: avoltadoporto@gmail.com  

Inscrições através do formulário online:  https://docs.google.com/forms/d/1z8pJPB

-G_OqYzxu4rWbrLsm2wre0pNedmxbxm3-wPMU/viewform 

Estão em curso os procedimentos necessários para que, a partir de outubro, as 

vacinas estejam disponíveis em todos os serviços de vacinação,                    

principalmente nos Centros de Saúde.  

À semelhança do que tem ocorrido em anos anteriores, a 

Direção-Geral da Saúde mantém as recomendações de 

vacinação para os grupos-alvo prioritários,                        

nomeadamente doentes crónicos e imunodeprimidos, com 

mais de 6 meses de idade; grávidas com tempo de         

gestação superior a 12 semanas; profissionais de saúde e outros  prestadores 

de cuidados (lares de idosos). Além dos grupos prioritários, há ainda outros   

grupos para os quais a vacinação está aconselhada, como por exemplo,    

pessoas com idade entre os 60 e os 64 anos. 

As pessoas podem ser vacinadas em qualquer momento do Outono/Inverno, 

preferencialmente antes do final do ano.  

Estas vacinas também estarão disponíveis nas farmácias, a partir de outubro, 

mediante receita médica e com comparticipação. A receita médica da     

vacina da gripe é válida até 31 de dezembro. 
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