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A Vacina da Gripe deve ser 
administrada por um  Enfermeiro
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A gripe é uma infeção vírica das 
vias respiratórias superiores, 
causada pelo ví-rus influenza. 
Geralmente, surge no inverno e, 
apesar de ser apenas mortal em 
1% dos casos, é altamente con-
tagiosa, provocando sintomas 
desagradáveis como febre e do-
res no corpo. Na maioria das si-
tuações, a cura é espontânea. No 
entanto, podem ocorrer compli-
cações, particularmente em pes-
soas com determinadas doenças 
crónicas ou de idade igual ou su-
perior a 65 anos. A vacina da gri-
pe, administrada na altura cer-
ta, permite ao corpo ganhar 
resistências (anticorpos) contra 
o vírus da Gripe. A Direção-Ge-
ral da Saúde (DGS) divulgou, 
através de um comunicado emi-
tido a 30 de setembro, que a cam-

panha de vacinação começou a 1 
de outubro. A preferência pela 
estação do outono para admi-
nistração da mesma deve-se ao 
facto do sistema imunitário pre-
cisar de cerca de 1 mês para des-
envolver, de forma plena, uma 
imunidade contra as diferentes 
estirpes presentes na vacina. 
Como o pico de incidência da gri-
pe ocorre no inverno, a popula-
ção vacinada terá tempo sufi-
ciente para se preparar contra o 
vírus. Todavia, a vacinação po-
derá ser feita no decorrer de todo 
o outono e inverno. A vacina é 
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constituída por vírus inativos que 
provocam a produção de anti-
corpos, uma reação normal do sis-
tema imunitário de pessoas sau-
dáveis de forma a tentar eliminar 
um “invasor” causador de doen-
ça. Em caso de ataque posterior 
por germes patogénicos ativos, as 
nossas defesas reconhecem o “ini-
migo” e neutralizam-no. A vacina 

é relativamente segura. As reações 
adversas são localizadas e tran-
sitórias. Dor, vermelhidão e um 
ligeiro inchaço no local da picada 
são os principais efeitos secundá-
rios. Acrescenta-se ainda possí-
veis dores de cabeça e febre. É de 
realçar que estes problemas de-
saparecem passado pouco tempo. 
A vacina contra a gripe não con-

tém vírus vivos, pelo que não pode 
provocar a doença. Contudo, as 
pessoas vacinadas podem contrair 
outras infeções respiratórias vi-
rais que ocorrem durante a época 
de gripe. As pessoas com 65 anos 
ou mais podem fazer a vacina gra-
tuitamente nos centros de saúde, 
sem receita médica, guia de tra-
tamento e sem pagar taxa mode-

radora. As pessoas pertencentes 
a grupos de risco, residentes em 
instituições ou internadas, tam-
bém podem vacinar-se gratuita-
mente. 

A vacina da gripe, tal como ou-
tra qualquer, deve ser adminis-
trada por um Enfermeiro. A Or-
dem dos Enfermeiros salienta 
que são os enfermeiros que, me-
lhor do que qualquer outro pro-
fissional, possuem conhecimen-
tos e competências para prestar 
estes cuidados, encontrando-se 
os mesmos legalmente habilita-
dos para o fazer. Estes são os pro-
fissionais mais habilitados para 
dar resposta aos cidadãos em 
caso de urgência ou choque ana-
filático.   Aos cidadãos que quei-
ram recorrer a uma farmácia 
para administração da vacina, 
devem fazê-lo somente naquelas 
que integram enfermeiros nas 
suas equipas multidisciplinares, 
os quais, dentro de um conjunto 
alargado de intervenções de En-
fermagem, prestam primeiros 
socorros, administram medica-
mentos e vacinas não incluídas 
no Plano Nacional de Vacinação. 
A informação supracitada está 
conforme exige o n.º1 do Artigo 
3.º da Portaria n.º 1429/2007 de 
2 de Novembro, que define os 
serviços que podem ser presta-
dos pelas farmácias. � 
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