
FACTORES QUE CONDICIONAM A VACINAÇÃO

 INTRODUÇÃO

As vacinas permitem salvar mais vidas e prevenir mais casos de doença do que 

qualquer outro tratamento médico. A aplicação das vacinas a nível mundial permitiu 

proteger os indivíduos de muitas doenças e, deste modo, evitar  o sofrimento, a 

incapacidade e a morte. O enorme benefício das vacinas traduz-se pela redução de 

contágio entre a população e a diminuição da ocorrência de epidemias, trazendo, 

por  consequência  um apreciável  ganho  ao nível  da  economia,  quer  local,  quer 

regional ou mesmo planetária. Contudo, apesar de nenhuma vacina ser cem por 

cento eficaz, no entanto, quando administradas em mais que uma dose, permitem 

um reforço da imunidade individual.

 A OMS, em 1974, com o apoio de todos os países aderentes, estabeleceu uma 

estratégia de combate às doenças infecciosas mais frequentes. Daí resultou um 

Plano  de  Vacinação  Mundial  que  foi  sendo  adaptado  por  cada  país  às  suas 

realidades. O Plano de Vacinação da OMS rapidamente adoptado pela UNICEF 

tem como alvo um grupo de seis doenças a saber:  tuberculose, tosse convulsa 

(pertussis), tétano, difteria, poliomielite e sarampo1.

Para a concretização desse objectivo, todos os países percorreram um longo e duro 

caminho que lhes permitiu,  embora de modo variável,  diminuir  a incidência  das 

doenças alvo  enquadradas pelo  plano de vacinação.  Como exemplo,  a  taxa  de 

cobertura mundial da vacina tripla DTP3 (difteria, tétano e pertussis, 3ª dose) em 

1980 era  de 60%,  tendo em 2003 aumentado para  78%,  o que representa  um 

enorme esforço em recursos humanos, materiais e financeiros, em especial para os 

países em vias de desenvolvimento2. 

A taxa de cobertura vacinal  é a medida de referência do sistema de vacinação 

implementado. É representada pela razão entre o número de pessoas que foram 

vacinadas  (numerador)  e  o  número  de  pessoas  a  vacinar  (denominador)  x100. 

Serve de guia orientador do cumprimento do PNV em vigor.3 

O trabalho concertado para a erradicação de doenças que afligiam a humanidade 

através da vacinação apresenta como maior sucesso a eliminação da varíola em 

1978, com o último caso na Etiópia em 1977, a erradicação da varíola em 19804 

cuja  referência  a  inoculações  em  Portugal5 data  de  1793.  No  que  respeita  à 
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erradicação da poliomielite,  a Região Europeia da OMS encontra-se livre desde 

Junho de 20026, prevendo-se a sua erradicação mundial no período de 2004-2008.7

 A OMS para a Europa propunha que até 1990, 90% das crianças de todos os 

países deviam ter recebido antes dos dois anos, as séries completas da vacinação 

de base e não deveria haver casos autóctones de poliomielite, difteria, tétano do 

recém  nascido  e  preconizava  que  até  2000  a  rubéola  congénita  devia  ser 

eliminada.8

A OMS associa-se aos Objectivos do Milénio9 que pretendem o desenvolvimento 

saudável  das crianças e jovens,  aconselhando de forma especifica a vacinação 

contra o sarampo, papeira e rubéola (VASPR) com duas doses, mantendo altas as 

taxas de cobertura relativas às crianças e mulheres  (10,11)

Todavia, a pressão constante das vagas de emigração para a Europa de indivíduos 

provenientes de áreas mais desfavorecidas, obriga cada país europeu a um reforço 

permanente das medidas preventivas em especial no que concerne à vacinação.

Em Portugal, o Programa Nacional de Vacinação (PNV) inicia-se em 1965,12 com 

um conjunto de vacinas com distribuição à totalidade da população e de modo 

gratuito segundo orientações técnicas e um calendário recomendado. A primeira 

vacina  a ser  introduzida  no PNV foi  a  da poliomielite.  (ANEXO1 -  cronologia  e 

história da vacinação em Portugal)

De facto, a vacinação é a medida de saúde pública com melhor relação custo – 

benefício  na  protecção  contra  doenças  transmissíveis  e  a  sua  implementação 

envolve uma complexidade técnica e científica cada vez maior.

 O Plano Nacional de Vacinação tem sido revisto por diversas vezes desde o seu 

início sendo estas alterações coordenadas a partir de 1998 pela Comissão Técnica 

de Vacinação (CTV) 13 nomeada em Diário da República14. A última revisão do PNV 

ocorreu  em 2005  15 e  inclui  vacinas  contra onze doenças:  tuberculose,  difteria, 

tétano,  tosse  convulsa,  poliomielite,  sarampo,  parotidite,  rubéola,  hepatite  B, 

Haemophilus influenza tipo b e Meningococos C, para conhecer o PNV como ficou 

estruturado, observa-se no quadro 1.
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 Quadro1 PNV 2006

Os especialistas12  sublinham que, para que o PNV português continue a ser um 

êxito, é necessário manter elevadas as taxas de cobertura vacinais atingidas por 

todas as vacinas do Programa.

Em Portugal, a vigilância do PNV é conduzida pelos centros de saúde através do 

sistema SINUS16 (Sistema Informático Nacional do Utente do Serviço de Saúde) 

coordenado pelo IGIF (Instituto de Gestão Informática e Financeira do Ministério da 

Saúde).  Este  sistema  permite  os  registos  de  todos  os  actos  vacinais  e  a 

consequente  convocatória  aos  educadores  e  pais  de  crianças  com vacinas  em 

atraso.

É  importante  referir  que  associado  ao  sistema  SINUS  está  implementado  o 

Programa Nacional de Saúde Escolar17 onde se prevê a vigilância de saúde da 

criança e sua família bem como a monotorização do PNV na área geográfica do 

Centro de Saúde.

3



FACTORES QUE CONDICIONAM A VACINAÇÃO

O CASO DO CENTRO DE SAÚDE DE AJUDA E O ESTUDO DOS FACTORES 
QUE CONDICIONAM A VACINAÇÃO

A  Direcção  Geral  de  Saúde  (DGS)  através  das  orientações  estratégicas  para 

2004-201018  estipula  que em todas as  regiões do  País  deve manter-se  de  forma 

sustentada taxas de cobertura vacinal da ordem dos 95% ou superiores.

Aos  5-6  anos,  coincidindo  com  o  início  da  escolaridade  obrigatória,  são 

administrados os reforços das vacinas DTP (V), VIP (IV) e VASPR (II), medida que 

vai permitir um reforço da protecção contra eventuais surtos que possam eclodir 

nas  escolas  ou  nas  comunidades,  referentes  às  doenças  infecciosas  alvo  das 

vacinas. O início da escolaridade obrigatória tem servido também para avaliar a 

taxa de cobertura vacinal de todo o País.

Constatou-se  que,  no  ano  de  2004,  as  crianças,  no  início  da  escolaridade 

obrigatória (aos 6 anos), inscritas no Centro de Saúde de Ajuda, apresentavam 

taxas de cobertura para as vacinas (DTPV), (VIP IV), (VASPRII) respectivamente 

de 73,7%, 74% e 75,1%, claramente abaixo dos valores preconizados pela DGS. 

Na área metropolitana de Lisboa, Sub-Região de Lisboa19, para as crianças de 6 

anos, a taxa de cobertura proposta pela DGS para a VASPRII é de 98% e para a 

VIP IV e para DTP V é de 95%. 

Dos 45 centros de saúde da sub-região de Lisboa19 o Centro de Saúde de Ajuda 

situava-se no 30º lugar.

Estes resultados motivaram a necessidade de estudar as causas da baixa taxa de 

cobertura de vacinação e ao planeamento de estratégias para a sua melhoria.
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Caracterização do Centro de Saúde da Ajuda
 Geografia, limites e área de intervenção:

O Centro de Saúde de Ajuda situa-se na zona Ocidental de Lisboa abrangendo 

também a freguesia de São Francisco Xavier com um total de 5,3Km2 

Confina a Norte com a freguesia de Benfica, a Sul com a freguesia de Santa 

Maria de Belém e a Leste com a de Alcântara 20  (ANEXO 2, mapas das duas 

freguesias do Centro de Saúde de Ajuda)

 Demografia:
A população residente é de 26 059 (Censo 2001)21 com uma previsão de 30 363 

utentes inscritos no ano 2006.

As crianças de 6 anos inscritas no Centro de Saúde de Ajuda no ano de 2006 

foram de 624.

Quanto à habitação, os condomínios de luxo coexistem com zonas degradadas 

de casas térreas, pátios e habitação social da década de 70.

 Sociologia:
De acordo com o censo 2001 (INE)21 a população residente segundo a condição 

perante o trabalho na área de influência do Centro de Saúde de Ajuda, distribuía-

se da seguinte forma:

 Desempregados (3,16%)

 Empregados (45,4%) 

 Reformados (26,7) % 

 População inactiva, estudantes, domésticas, incapacitados (28,6%)

A população residente segundo o nível de alfabetização: 

  Analfabetos (10,6%),

 Sem nenhum nível de ensino (8,5%)

 Pré-escolar (2%)

  Ensino básico (49 %)

  Com o 3ºciclo, do 7º ao 9 º ano (18%)

 Ensino secundário, 10º,11º,12º anos (3%)

 Ensino superior (23%) 
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 Recursos Humanos do Centro de Saúde 22

Com uma população de 26 059 (Censo 2001) o Centro de Saúde apresenta uma 

deficiência no que respeita aos recursos humanos.

 Médicos:

Em 2001 existiam 20 médicos com ratio de 1 médico/1302 habitantes;

Em 2005 existiam 16 médicos com ratio de 1 médico/1628 habitantes.

Em 2006 existiam 4315 habitantes sem médico de família atribuído.

 Enfermeiros:

Em 2001 existiam 19 enfermeiros com ratio de 1 enfermeiro /1371 habitantes;

Em 2005 existiam 8 enfermeiros com ratio de 1 enfermeiro/3257 habitantes.

 Administrativos:

Em 2001 existiam 22 com ratio de 1/1184 habitantes

Em 2005 existiam 8 com ratio de 1/3257 habitantes

 Avaliação  dos  serviços  prestados  à  comunidade  pelo  Centro  de 
Saúde de Ajuda

Em  2005,  o  Instituto  da  Qualidade  em  Saúde  e  o  Centro  de  Estudos  e 

Investigação  em  Saúde  da  Universidade  de  Coimbra23 realizaram  a  nível 

nacional, um estudo da qualidade de serviços prestados nos centros de saúde, 

com um sistema de classificação baseado em quintins e com critérios aplicados 

a cada indicador:

Caras tristes:

  2 Caras tristes, qualidade muito insuficiente, indicador de 

            qualidade   inferior a 20/1000;

 1 Cara triste, insuficiente com indicador de qualidade de 20-40/1000.

Sorrisos:

 1 Sorriso, qualidade suficiente, indicador de qualidade entre

            40 - 60/1000;

 2 Sorrisos, qualidade boa, com indicador 60 - 80/1000;

 3 Sorrisos, muito boa, indicador acima de 80/1000. 
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Neste estudo, o Centro de Saúde de Ajuda foi classificado pelos utentes do 

seguinte modo:

 Relação/comunicação – 3 sorrisos

  Cuidados médicos – 3 sorrisos

  Informação e apoio – 3 sorrisos

  Continuidade dos cuidados – 2 sorrisos

   Cooperação entre instituições – 2 sorrisos

  Organização dos serviços – 1 sorriso

Esta avaliação permitiu reorientar o Plano de Acção para 2006  22 que incluiu 

entre outras as seguintes orientações estratégicas:

 Dinamizar  o  processo de mudança,  visando a Qualidade Global  do 

Centro de Saúde, abrangendo progressivamente todos os sectores e 

todos os profissionais.

 Melhorar  a  prestação  de  cuidados  visando  a  sua  integração  e 

continuidade, privilegiando o trabalho em equipa em harmonia com os 

diversos Projectos e Programas em curso no Centro de Saúde;

 Melhorar a acessibilidade dos utentes;

 Diminuir o tempo de espera dos utentes nas salas de espera para as 

consultas;

 Responsabilizar os pais pela promoção da saúde dos filhos;

 Definir e implementar estratégias para que os utentes não faltem às 

consultas programadas;

 Continuar  com  o  trabalho  desenvolvido  em  parceria  nos  diversos 

Projectos da Comunidade.

 Actividades do Centro de Saúde:
   O Plano de Acção de 2006 contempla as seguintes áreas prioritárias:

1. Saúde infantil;

2.  Vacinação;

3.  Saúde escolar e saúde oral;
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4.  Saúde materna;

5.  Planeamento familiar;

6.  Saúde do adulto;

7.  Cuidados continuados;

8.  Saúde pública.

Além destes desenvolve ainda sete Projectos transversais a todos os Programas 

de Saúde:

1. Saúde Mental;

2.  Registo oncológico e prevenção de tumores malignos;

3.  Tabagismo;

4.  Ajuda para amamentar;

5.  Preparação para a maternidade e paternidade;

6.  Espaço jovem adolescente

7.  Rastreio da HTA e Diabetes aos utentes sem médico de família.

Durante  a  preparação  do  Plano  de  Acção  para  2006,  foram identificados  os 

seguintes constrangimentos para a prossecução do programa vacinal:

 Dificuldade em manter enfermeiros bem integrados no serviço devido  à 

mobilidade; défice em horas de enfermagem;

 População cigana com grande mobilidade;

 População vacinada em outras instituições cujos registos vacinais não 

chega ao Centro de Saúde da Ajuda;

 Dificuldade de articulação com outros serviços;

 Duplicação de inscrições do utente difíceis de detectar;

 Moradas desactualizadas que impedem o contacto;

 Crianças seguidas por pediatra do Centro de Saúde, até aos 2 anos e 

que desaparecem sem pedir transferência ou actualização de morada. 
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Tendo  em  consideração  estes  factos  e  dando  continuidade  ao 

desenvolvimento do programa de melhoria da acessibilidade, foi lançado um 

estudo  com  o  objectivo  de  conduzir  ao  aumento  das  taxas  de  cobertura 

vacinal  em especial  DTP (V),  VIP (IV)  e  VASPR (II).  Para alcançar  estes 

objectivos e com base em diversos estudos (Fortin 24, Last 25, e Hespanhol 26) 

foi elaborado um questionário aos acompanhantes das crianças de seis anos. 

(ANEXO 3)
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1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO

 Conceito de Saúde

O espírito de Alma-Ata27 com a sua meta de saúde para todos no ano 2000 teve o 

seu  desenvolvimento  na  Carta  da  promoção  da  saúde,  que  foi  adoptada  em 

Ottawa28, definindo-a como “…um processo que visa aumentar a capacidade dos 

indivíduos  e  das  comunidades  para  controlarem a  sua  saúde,  no  sentido  de  a 

melhorar. Para atingir um completo bem-estar físico, mental e social, o indivíduo ou 

o grupo devem estar aptos a identificar e realizar as suas aspirações, a satisfazer 

as  suas necessidades e  a modificar  ou  adaptar-se  ao  meio.  Assim,  a  saúde é 

entendida como um recurso para a vida e não como uma finalidade de vida”

Deste  modo,  a  saúde  é  entendida  como  um  conceito  positivo,  um  processo 

dinâmico que necessita dos recursos pessoais e sociais para atingir um estilo de 

vida saudável.

A Saúde necessita que as pessoas tenham uma capacidade cognitiva e um nível de 

informação adequados à faixa  etária  para desenvolver  as suas competências  e 

decisões ao nível da saúde global, isto é afectiva, emocional e social. A capacidade 

de decidir (empowerment) dos cidadãos, é fundamental para a obtenção de estilos 

de vida saudável.29

A promoção da Saúde desenvolve-se através da intervenção na comunidade, ao 

nível local,  no centro de saúde, em casa, na escola, no trabalho ou organismos 

institucionais, estabelecendo estratégias que conduzam aos objectivos previamente 

definidos. 

A preocupação central dos serviços de saúde e da intervenção comunitária são as 

pessoas,  com  as  quais  se  devem  estabelecer  pontes  de  conhecimento  e  de 

evolução no conceito  de  Saúde.  Para que tal  aconteça há que considerar  dois 

aspectos determinantes: a qualidade e imagem dos serviços.
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A qualidade de um serviço30, para ser valorizada, tem de apresentar dois aspectos 

fundamentais:

 Cumprimento face a um objectivo proposto

 Relação  custo/beneficio  das  actividades  em  função  dos  objectivos 

estabelecidos.

E a qualidade responde à optimização de três factores a saber:

1. Eficácia  (capacidade  para  conseguir  o  objectivo,  ou  seja  a  satisfação  da 

necessidade)

2. Efectividade (capacidade de provar a sua eficácia)

3. Eficiência (relação entre a eficácia e o custo da produção)

Sendo assim, em qualquer actividade, a qualidade manifesta-se pela presença dos 

seguintes parâmetros:

1. Qualidade  definida  pelos  objectivos  e  pelos  peritos  dos  programas  a 

desenvolver;

2. Qualidade laboral, que resulta do que fazem e como fazem as pessoas;

3. Qualidade oferecida pela organização, que deve corresponder aquela que os 

utentes necessitam e esperam.

Para obter a qualidade de um serviço,  há que conhecer os seus objectivos,  os 

indicadores  de  qualidade,  a  qualidade  da  prestação  dos  serviços  pelos  seus 

profissionais e conhecer a imagem da organização perante os utentes. Esta deve 

corresponder às suas expectativas de tempo, aplicação de um horário adequado ás 

necessidades e conhecimentos de saúde por parte da população alvo do centro de 

saúde. Para obter qualidade de serviço, é fundamental que exista um compromisso 

para  a  promoção  da  saúde  que  consiste  em  “…Reconhecer  as  pessoas  e  as 

populações como o principal recurso de Saúde, apoiá-las e capacitá-las para se 

manterem saudáveis, através de meios financeiros e aceitar a comunidade como 

voz essencial em matéria de Saúde.”28 

E ainda a necessidade de “ reorientar os serviços sobre o modo como se organizam 

para promover a Saúde, partilhar o poder com outros sectores e outras disciplinas, 

e, acima de tudo, com as próprias populações.”29
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 O valor da saúde

Com a conferência de Adelaide, Austrália31, o valor da saúde, surge definida como, 

“....não só um direito humano fundamental, como também um sólido investimento 

social” pelo que “...os governos deviam investir em politicas públicas saudáveis e na 

promoção da Saúde e do bem-estar, a fim de melhorar o estado de Saúde de todos 

os cidadãos.”

Nesta perspectiva, deve dar-se especial ênfase na definição das políticas públicas, 

aos grupos vulneráveis e desprotegidos, reconhecer a cultura dos povos locais, das 

minorias étnicas e dos imigrantes, reconhecendo e integrando as suas tradições e 

cultura. Esta  abordagem  da  saúde  global  das  populações  foi  reforçada  pela 

Conferência de Sundsvall32 que manteve o valor da equidade como uma prioridade 

fundamental  para a criação de ambientes favoráveis  à  Saúde,  apontando como 

estratégias  de  Saúde  pública,  a  Comunicação  Social,  o  Desenvolvimento 

Comunitário  (empowerment),  a  Educação Sanitária  presencial  e  à  distância  e  a 

Mudança Organizacional, quer de estrutura quer de cultura. Posteriormente foram 

apontadas  como condições  determinantes  para  a  saúde  a  paz,  a  habitação,  a 

educação,  a  segurança  social,  os  rendimentos,  a  capacitação  das  mulheres,  o 

respeito pelos direitos humanos, a equidade e sobretudo o combate à pobreza que 

constitui a maior ameaça para a saúde (33,34)

Outros  factores  que  influenciam  a  Saúde  são  as  rápidas  mudanças  sociais, 

económicas  e  demográficas,  frequentemente  adversas  aos  povos  mais 

desfavorecidos, aos ambientes de aprendizagem e à estrutura da família.

Deste modo, não foi difícil constatar o aumento da vulnerabilidade das crianças, das 

mulheres e dos povos marginalizados devido à sua incapacidade ou impossibilidade 

de adaptação á mudança quer por condições políticas e militares quer pela pobreza 

que os caracterizava. Como consequência, foi visível, a nível mundial o aumento 

das doenças e da mortalidade nas zonas atingidas.

A par do avanço tecnológico e bem-estar que caracterizava uma parte das nações 

da Terra começou a crescer uma consciência moral nas nações mais desenvolvidas 

que  as  tornava  responsáveis  na  ajuda  aos  povos  menos  favorecidos.  Daí  o 
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aparecimento de estruturas das Nações Unidas como a UNICEF1, FAO2, ACNUR3 

OMS4 e outras, cuja acção centrou-se na ajuda à saúde e bem – estar das crianças, 

mulheres, refugiados e outros grupos vulneráveis.

Apesar das diferenças enormes dos problemas de Saúde das crianças na Região 

Europeia a OMS evidencia e demonstra que a promoção da saúde e os programas 

de prevenção da doença são comuns aos de outras zonas menos desenvolvidas do 

globo.

Ao centrar-se na Saúde da criança agora, podemos melhorar a saúde do adulto no 

futuro, ainda que mais recursos e mais esforços sejam necessários para colocar em 

prática intervenções eficazes. Será, por isso, necessário muito trabalho, mas como 

o Relatório Europeu 2005 demonstra, o esforço de hoje será o padrão de Saúde de 

amanhã.

1 UNICEF, é uma agência das Nações Unidas que tem por objectivo promover a defesa dos 

direitos da criança, ajudar a dar resposta às suas necessidades básicas e contribuir para o 

seu pleno desenvolvimento. A UNICEF rege-se pela Convenção dos Direitos da Criança, 

trabalha  para  que  esses  direitos  se  convertam  em  princípios  éticos  e  em  códigos  de 

conduta internacionais para as crianças.

2 FAO, Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação; esta agência 

trabalha no combate à fome e à pobreza, promove o desenvolvimento agrícola, a melhoria 

da nutrição, a busca da segurança alimentar e o acesso a todas as pessoas em todos os 

momentos, em todos os países, ajudando a construir um mundo sem fome.

3 ACNUR, organização das Nações Unidas, Alto Comissariado das Nações Unidas para os 

Refugiados. Protege as pessoas que foram forçadas a abandonar as suas terras, sofreram 

perseguições ou violações dos direitos humanos.

4 OMS, Organização Mundial de Saúde, agência especializada em saúde e fundada a 7 de 

Abril de 1948, subordinada à organização das Nações Unidas. Segundo a sua constituição 

a OMS tem por objectivo desenvolver ao máximo possível o nível de saúde de todos os 

povos. Sendo a saúde definida, nesse documento, como “um completo bem-estar físico - 

mental e social e não apenas a ausência de doença”.
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 Saúde preventiva – vacinação

Um  dos  avanços  mais  importantes  no  campo  da  Saúde  verificou-se  no 

desenvolvimento  da prevenção,  nomeadamente no campo da vacinação e mais 

tarde da imunologia. Com os trabalhos de Edward Jenner, ainda no século XVIII, a 

Humanidade iniciou um caminho que a levou até à irradicação de duas doenças 

que durante milénios a flagelaram, a varíola,  em 1980, e a poliomielite na zona 

europeia, em 2002.

Actualmente, devido ao esforço de muitos países e organizações internacionais, 

assiste-se a uma melhoria nos indicadores de mortalidade, devida a doenças que a 

O.M.S. há muito considerava possíveis de combater através da vacinação como é o 

caso do tétano, difteria, tosse convulsa, sarampo, poliomielite, rubéola, hepatite B, 

entre outras.

Todavia, para que a melhoria da saúde infantil  (e adulta) se mantenha, torna-se 

necessário que o movimento de vacinação iniciado, seja sustentável  de modo a 

garantir protecção permanente contra essas doenças, quer a nível individual, quer 

ao nível de grupo, o que permite o controlo e eliminação das doenças.

Esta é a razão da existência dos planos nacionais de vacinas e dos sistemas de 

monitorização a diversos níveis, da cobertura vacinal em todos os países.

Para que se entendam melhor estes mecanismos será oportuno abordar o tema da 

vacinação e imunização,  as estratégias de vacinação local,  regional,  nacional  e 

continental  de  modo  a  garantir  a  defesa  contra  o  aparecimento  de  surtos  de 

doenças e epidemias.
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 Vacinação e imunização

O termo vacina5  deriva do latim “vaccina”, de “vaca”, que no sentido etimológico, 

designava uma doença infecto-contagioso que surgia no gado bovino sob a forma 

de pústulas. A sua transmissão acidental ao homem conferia protecção contra a 

varíola. 

A vacina é vulgarmente considerada um agente – microrganismo ou substância – 

que, introduzido no corpo de um indivíduo,  por via oral  ou injectado, provoca a 

imunidade para a doença produzida pelo agente. Pode por isso considerar-se que a 

vacina  é  um  produto  antigénico  que  leva  ao  aparecimento  da  imunidade  por 

mecanismos idênticos aos desencadeados pelas próprias doenças, isto é, através 

de formação de anticorpos específicos.

A  imunização é  uma  forma  de  fortalecer  o  organismo  contra  determinadas 

infecções, cujos princípios empíricos já são conhecidos há muito tempo, embora só 

tenham sido utilizados de forma moderna e massiva no século XX.

Considera-se  indivíduo  imune  toda  a pessoa  que  possui  anticorpos  protectores 

específicos  ou  imunidade celular  específica  como consequência  de  infecção  ou 

imunização (passiva ou activa) completa anterior ou de ter padecido da doença.

A  imunidade é  definida  como o conjunto  de  factores  humorais  e  celulares  que 

protegem o organismo diante da agressão por agentes infecciosos. A  imunidade 

adquirida  refere-se  à  indução  (imunidade  activa)  ou  transmissão  (imunidade 

passiva) de um estado de resistência diante de um antigenio mediante a actuação 

directa de anticorpos ou de células específicas.

A imunidade colectiva ou de grupo ("herd immunity") é o estado de imunidade na 

população que previne o surgimento de epidemias. A protecção colectiva diante de 

um agente infeccioso acarreta um risco menor de contrair essa infecção para todo o 

grupo e não apenas para os vacinados. Constitui o fundamento dos programas de 

vacinação, cujo efeito protector inclui também as pessoas não vacinadas.
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A imunidade natural é o conjunto de mecanismos bioquímicos e físico-químicos 

inatos, que impedem a entrada ou a proliferação de agentes infecciosos no 

organismo de que são exemplos a pele, mucosas, pH urinário, acidez gástrica.

Imunização é a acção de conferir imunidade mediante administração de antigénios 

(imunização  activa)  ou  mediante  a  administração  de  anticorpos  específicos 

(imunização passiva).

Os  termos  vacinação  e  imunização  são  usados,  em geral,  como  sinónimos.  A 

vacinação como aplicação de vacinas e imunização, com um sentido mais amplo, 

sugerindo  um processo  de  aquisição  de  imunidade,  após  administração  de  um 

produto.  Este  é  constituído  por  produtos  farmacêuticos  que  contêm  micro 

organismos vivos de virulência controlada (podem ser vírus ou bactérias),  micro 

organismos mortos ou substâncias de origem microbiana, que são administrados ao 

homem ou animais,  com fim preventivo,  paliativo  ou curativo.  As vacinas foram 

desenvolvidas  na tentativa  de imitar  a natureza,  conferindo imunidade de forma 

artificial.

A  primeira  resposta  do  sistema  imunitário,  quer  a  uma  vacina  quer  ao  agente 

infeccioso, é em geral lenta e inespecífica. Porém, o facto do agente, que existe na 

vacina  não  se  multiplicar  rapidamente  e  causar  doença,  fornece  ao  sistema 

imunitário um tempo precioso para preparar uma resposta específica e memorizá-

la. No futuro, caso o indivíduo vacinado seja confrontado com a doença, o sistema 

imunitário responderá com rapidez e eficácia suficiente para o proteger da doença.
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 Relação entre vacinação animal e vacinação humana

Desde muito cedo se verificou uma ligação estreita entre as tentativas de vacinação 

nos animais e no Homem. A utilização da variolização, método de inoculação de 

pústulas de vaca em indivíduos humanos para se obter protecção contra a varíola, 

já era praticada na China e na Índia, muito antes das experiências levadas a cabo 

na Europa. 

 A  evolução  da  vacinologia  humana  foi  sendo  acompanhada  de  perto  pela 

vacinologia  animal  como  provam  os  trabalhos  de  Jenner  e  Louis  Pasteur. 

Actualmente como no passado, quando existem doenças animais e humanas, por 

vezes é a vacina humana que surge em primeiro lugar e outras vezes é a vacina 

animal. A que primeiro chegar serve de guia à outra 35

O trabalho  de Edward  Jenner5,  que procedeu à  vacinação recorrendo à varíola 

bovina,  é  a  primeira  tentativa  científica  para  controlar  uma  doença  infecciosa 

através de uma inoculação deliberada e sistemática.  O trabalho fundamental  de 

Jenner  foi  prosseguido  de  forma brilhante  por  Louis  Pasteur  (1822  –  1895).  A 

vacinação foi e tem sido com algumas excepções, uma ferramenta essencial em 

Saúde Pública, dirigida mais para os grupos populacionais do que para o indivíduo.

A  vacinação de Pasteur  utilizava  o  próprio  germe da  doença que se  pretendia 

prevenir, após uma atenuação da sua virulência, por diversos processos. Todavia, 

Pasteur é frequentemente recordado por ter descoberto a vacina contra a raiva. 

Efectivamente, em 1885, Pasteur “vacinou” um jovem pastor mordido por um cão 

raivoso, com extractos de medula espinal de um cão com a doença. Além desta 

vacina os seus trabalhos estenderam-se ao bacilo  anthracis  e contribuiu de modo 

determinante para a utilização dos vírus atenuados em vacinas.
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Robert  Koch (1843-1910) continuou o rumo de investigação de Louis Pasteur e 

confirmou que cada doença era devida a um germe determinado. Em 1882, Robert 

Koch  descreveu  o  bacilo  tuberculoso  responsável  pela  tuberculose  humana. 

Contudo, a infecção tuberculosa era também bem conhecida no gado bovino e foi 

Theobald Smith, nos Estados Unidos da América, quem chamou a atenção para as 

diferenças entre os bacilos bovino e humano, as suas características químicas e 

diferenças de virulência nos animais de experiência. Estes trabalhos marcaram o 

início da controvérsia sobre o papel da tuberculose bovina na infecção humana, em 

especial com consequência da ingestão de leite. 

Em 1897, Albert Calmette e Camille Guérin um veterinário aluno de Edmond Nocard 

(1850-1903), Director da Escola de Medicina Veterinária de Maisons-Alfort (França), 

começaram a trabalhar em conjunto.  Um bacilo bovino, isolado por Nocard de uma 

vaca tuberculosa, foi cultivado por passagens sucessivas em meio adequado, tendo 

sido obtida uma estirpe de virulência atenuada, a que deram o nome de Bacilo de 

Calmette Guérin. Deste modo, se chegou à vacina BCG.

A descoberta por Roux e Yersin (1888) (citado em35) de um produto solúvel numa 

cultura  de  bacilos  da  difteria  (toxina  diftérica)  que  podia  reproduzir  todos  os 

sintomas da difteria nos animais de experiência, constituiu uma etapa fundamental 

no desenvolvimento, tanto da imunologia como da vacinologia.

Outro exemplo famoso de intercambio frutuoso entre a medicina animal e humana 

refere-se  à  descoberta  dos  adjuvantes  da  imunidade  por  Gaston  Ramon 

(1886-1963),  veterinário  no  Instituto  Pasteur  que,  em  1924,  desenvolveu  uma 

vacina  anti  tetânica  formada  pela  toxina  tetânica  tratada  com  formaldeido  e 

aquecimento a que deu o nome de anatoxina.  
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Quando surge o risco de epizootias que ameaçam o homem, derivadas de uma 

alteração numa espécie virulenta como tem sido o caso da gripe aviária, a medicina 

tenta recorrer às vacinas como primeira linha de defesa para enfrentar uma possível 

pandemia.  O  recente  aparecimento  da  vacina  humana  contra  o  rotavirus  é  o 

resultado de um cruzamento entre uma estirpe aviária e uma estirpe bovina que nos 

recorda, através da história da vacinação, que o movimento de agentes patogénicos 

entre  espécies  diferentes  constitui  uma  ameaça  real,  mas  pode  também  ser 

explorada para efeitos de prevenção e protecção. 

A redução da mortalidade infantil pela vacinação foi um dos maiores sucessos do 

século  passado.  Contudo,  existem  ainda  muitas  situações  para  concretizar,  no 

capítulo da imunização, e que se encontram fora de controlo. Actualmente, estão a 

surgir novas vacinas ou vacinas melhoradas que tentam auxiliar neste combate36. 

No entanto, também no nosso país, existem grupos que falham o sistema global da 

imunização  como  os  imigrantes,  a  população  deslocada,  os  que  sofrem  de 

problemas sociais, sem consciência ou motivação para a vacinação.

19



FACTORES QUE CONDICIONAM A VACINAÇÃO

 Vacinação – Portugal

A melhoria da saúde infantil  espectacular ocorrida devido à aplicação de Planos 

Nacionais  de Vacinação nos países desenvolvidos,  levou á necessidade de um 

plano sustentado de vigilância para a manutenção de uma imunidade de grupo que 

garantisse a protecção e se possível a erradicação da doença. E foi graças a esse 

esforço que se estendeu aos países em vias de desenvolvimento, que foi possível à 

OMS/UNICEF dar como erradicada a poliomielite na zona europeia.

Em  Portugal37 administram-se  vacinas  desde  o  início  do  século  XIX, 

designadamente a vacina contra a varíola, mas foi apenas a partir de 1965, com a 

criação  do  Programa  Nacional  de  Vacinação  (PNV)  apoiado  pela  Fundação 

Gulbenkian que os ganhos em saúde foram significativos. 

Em finais de 1965, iniciou-se a vacinação em massa contra a poliomielite, tendo-se 

então registados 292 casos de doença que um ano depois foi  reduzida para 13 

casos  (redução  de  96%).  Em  1966,  efectuou-se  a  vacinação  em  massa  das 

crianças contra a difteria e a tosse convulsa, tendo-se registado nesse ano 1010 

casos de difteria  e 973 de tosse convulsa.  Um ano após o início da vacinação 

registaram-se apenas 479 casos de difteria e 493 de tosse convulsa ou seja, uma 

redução de 50%. Desde o início do Plano Nacional de Vacinação foram vacinadas 

em Portugal mais de 7 milhões de crianças.37

Todavia este número importante não faz esquecer a necessidade de uma vigilância 

permanente sobre a eficácia das vacinas e a respectiva taxa de cobertura como se 

pode  constatar  pelos  surtos  de  poliomielite  em  1972,  de  difteria  em  1976,  de 

sarampo em 1989 e 1994 e de parotidite em 1996.(38,39)
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 Estratégias de vacinação local e regional

O Inquérito Serológico Nacional, realizado em 2001 – 2002, por uma parceria entre 

a  Direcção  Geral  de  Saúde  e  o  Instituto  Nacional  de  Saúde12 mostrava  uma 

cobertura vacinal elevada, em especial nos grupos mais jovens (2 anos). Todavia, 

no grupo etário dos 5 aos 9 anos a percentagem de susceptíveis era de 22,3 %, o 

que explica a ocorrência  de surtos esporádicos de doença e a necessidade de 

garantir a cobertura vacinal neste grupo em idade escolar12. 

Por  esta  razão,  a  vigilância  dos  grupos  etários  de  5-6  anos  tornou-se 

particularmente relevante, no plano de controlo da protecção comunitária, através 

do seguimento e da aplicação do plano nacional de vacinação o todos os indivíduos 

com  as  vacinas  em  atraso.  Esta  preocupação  na  área  da  Saúde  Infantil  não 

constitui apenas um problema de Portugal, como demonstra um inquérito realizado 

no âmbito  da  União  Europeia,  em que um número  apreciável  de  respondentes 

considerou  a  vacinação  como  um  campo  particular  de  actuação,  onde  a  U.E. 

poderia trazer valor aos esforços dos estados membros40

Em Portugal, no âmbito da implementação do Programa de Saúde Escolar e de 

Vacinação, muitas vezes, as equipas dos centros de saúde têm de se deslocar às 

escolas  para  actualizar  o  plano  nacional  de  vacinação,  dado  que  um  elevado 

número de pré adolescentes e adolescentes que frequentam a escola, não podem ir 

ao centro de saúde. De facto, estas medidas captam o maior número de estudantes 

e apresentam um benefício real  em termos de custo/eficácia.41Por outro lado,  a 

vacinação  integra-se  no  plano  da  Escola  Promotora  de  Saúde,  facilitando  a 

oportunidade de promoção de estilos de vida saudáveis e a grande maioria dos pais 

e estudantes concordam com este modo de vacinação. (42,43)

Contudo,  infelizmente,  a  aceitação da vacinação na escola não é generalizada. 

Varia  com factores  como grupos  de  luta  contra  as  vacinas,  más  condições  de 

habitação,  área  degradadas,  absentismo  escolar  elevado,  escolas  com 

necessidades especiais e escolas com minorias étnicas possibilitando a ocorrência 
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de grupos susceptíveis e, deste modo a eclosão de surtos epidémicos como os que 

anteriormente foram referidos.

 A importância  da  actividade  local  –  o  Centro  de  Saúde de  Ajuda,  a 
Escola e a Comunidade

Os  centros  de  saúde  são  unidades  que  se  responsabilizam pela  prestação  de 

cuidados  primários  a  uma  comunidade  geograficamente  definida,  com  vários 

Projectos e Programas, entre eles, o Programa de Saúde Escolar   e o  Programa 

Nacional de Vacinação.

 O Programa de Saúde Escolar17  é o referencial técnico - normativo do sistema de 

saúde para a área da saúde escolar, consubstancia-se num conjunto de estratégias 

ou Agenda de Saúde Escolar, baseadas nas prioridades nacionais e nos problemas 

de saúde mais prevalecentes na população juvenil. Nele se afirma que a saúde é 

uma co-responsabilização social  e que toda a comunidade tem impacto sobre a 

saúde dos indivíduos e dos grupos. 

No contexto da área de intervenção da saúde individual e colectiva, o Programa de 

Saúde  Escolar  avalia  o  cumprimento  do  PNV de toda  a  comunidade educativa 

nomeadamente:  aos  alunos  que  completem  6  e  13  anos;  aos  professores, 

educadores e auxiliares de acção educativa.

À semelhança do que acontece com todas as outras áreas do conhecimento em 

enfermagem, na vacinação o enfermeiro não deve descurar de uma actualização 

constante  dos  seus  conhecimentos  quanto  à  preparação,  aprovisionamento, 

administração das vacinas e à preparação prévia dos utentes para o acto a ser 

desenvolvido.

Ao  intervir  simultaneamente  sobre  o  indivíduo,  o  grupo  e  o  ambiente, 

implementando o programa de saúde escolar contribuirá para a redução do risco e 

da vulnerabilidade perante a doença.

A vacinação é um acto para o qual as crianças, pais, encarregados de educação e 

professores  devem  estar  despertos  e  ter  conhecimentos  para  que  hajam  mais 
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ganhos  em saúde.  As  escolhas  de  vida  na  infância  influenciam a  saúde  ou  a 

doença durante a vida, associado às condições sócio económicas das populações, 

por isso, cabe ao enfermeiro promover a vacinação o mais precocemente possível, 

motivar  as  famílias  e  aproveitar  todas  as  oportunidades  de  vacinar  pessoas 

susceptíveis.  Deste modo,  o enfermeiro  tem uma intervenção preponderante na 

formação e motivação das gerações futuras.

Através dos dados da D.G.S.18 e apesar do trabalho desenvolvido pela equipa de 

saúde escolar, pelas enfermeiras do serviço de vacinação do Centro de Saúde de 

Ajuda, verificou-se que a taxa de cobertura para as vacinas DTPa VIPIV, MMRII, 

VASPR II, se situava em 73% para as crianças na faixa etária dos 5/ 6 anos, à 

entrada da frequência escolar obrigatória.

De facto,  segundo a OMS, a erradicação do sarampo pode ser conseguida,  no 

espaço europeu até 2007, através de uma fase de controlo da doença seguida de 

uma fase de prevenção de surtos em regiões geográficas definidas,  através da 

interrupção da circulação do vírus, alcançada com coberturas vacinais elevadas e 

uma vigilância epidemiológica eficaz. 

Apesar duma elevada cobertura vacinal, um relatório preliminar44revela que para a 

Parotidite  epidémica  em Portugal  ”… o  crescimento  da  taxa  de  incidência  nas 

crianças de 1-4 anos regista-se desde 1993, o que é de mais difícil explicação, uma 

vez que a taxa de cobertura vacinal entre os 12-23 meses de idade tem estado 

acima dos 90% “.

Um estudo do interior do País45 apresenta algumas recomendações no sentido de 

melhorar a cobertura vacinal na idade pré-escolar:

 Vigiar e conhecer o estado vacinal das crianças em idade pré-escolar em cada 

região, realizando estudos transversais periódicos e utilizando bases de dados 

centralizadas.

 Procurar as crianças de risco e utilizar sistemas de alarme em idades chave que 

permitam convocar atempadamente essas crianças.

 Facilitar o acesso ao centro de saúde e desburocratizar
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 Aproveitar todas as ocasiões para vacinar uma criança

 Ensinar  os  pais,  vale  sempre  a  pena  investir  na  formação.  Os  pais  mais 

esclarecidos recorrem mais aos centros de saúde e os profissionais mais bem 

formados e interessados não perdem ocasiões para vacinar e para ensinar.
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ESTUDO  DOS  FACTORES  PROMOTORES  E  INIBIDORES  DA 
VACINAÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE DE AJUDA

Comparação entre dois grupos de crianças com 6 anos com Plano 
de Vacinação Actualizado e Não Actualizado

2. A metodologia

Título  do  estudo:  Avaliação  dos  factores  promotores  e  inibidores  da  taxa  da 

vacinação em crianças com 6 anos inscritas no Centro de Saúde de Ajuda, uma 

oportunidade pedagógica para sensibilizar as famílias.

 Objectivo geral:
Aumentar a taxa de cobertura vacinal  de 70% para 95% na área do Centro de 

Saúde de Ajuda no período de um ano.

Objectivos específicos:
1. Identificar os factores promotores do cumprimento do PNV na área do Centro de 

Saúde de Ajuda.

2. Identificar os factores inibidores do cumprimento do PNV na área do Centro de 

Saúde de Ajuda

 3.Tipo de estudo
Estudo transversal, focando um coorte de nascimento (1999), realizado na área do 

Centro  de  Saúde  de  Ajuda  aplicando  um  questionário  a  dois  grupos  de 

encarregados de educação de crianças sem esquema vacinal actualizado grupo (A) 

e grupo (B) com esquema de vacinação completo.
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O Questionário é constituído por cinco partes (anexo 3)

A parte I contém as variáveis sócio demográficas do agregado familiar:

 Idade compreende o número  de anos completos  de quem acompanha a 

criança ao centro de saúde para vacinação 

 Estado civil indica a condição social do acompanhante da criança.

 Sexo identifica  o  género,  masculino  ou  feminino,  do  encarregado  de 

educação que habitualmente acompanha a criança ao centro de saúde.

   Número de pessoas que vivem na mesma casa,  co-habitam, permite 

identificar o tipo de famílias das crianças em estudo.5

 Número de crianças /jovens vivem na mesma casa,  co-habitam com a 

pessoa que responde ao questionário.

  O grau de escolaridade do acompanhante.

  Ocupação profissional do acompanhante.

A parte II respeita à localização do centro de saúde, a acessibilidade, a localização 

e os transportes utilizados para acesso ao centro de saúde. 

A parte III respeita ao conhecimento por parte dos encarregados de educação do 

plano nacional de vacinação (PNV), conhecido por calendário de vacinas.

A parte IV questiona sobre o conhecimento e qualidade do horário de vacinas no 

centro de saúde, para crianças desde o nascimento aos 9 anos, funciona das 9h às 

12h, três vezes por semana. 

A  parte  V corresponde  à  avaliação  da  qualidade  do  atendimento  dos 

administrativos e enfermeiros do centro de saúde

Foi  efectuado  um  pré  teste,  realizado  no  mês  de  Março  de  2006,  mediante 

aplicação  de  45  questionários  aos  encarregados  de  educação  das  crianças 

presentes  no  Centro  de  Saúde.  As  respostas  permitiram  aferir  a  qualidade  de 

algumas questões.

5 No questionário, pode ocorrer, que a pessoa que acompanha a criança à vacinação não 
co-habite com ela (caso de ser avó, madrinha, tia, educadora, vizinha) e ao responder às 
questões sobre n º de pessoas que vive em sua casa, nº de crianças que co-habitam as 
respostas podem eventualmente enviesar a caracterização do agregado familiar da criança 
em estudo.
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4. População 
O universo do estudo foi constituído pelas crianças nascidas entre 1 de Janeiro e 31 

de Dezembro de 1999 (com seis anos completos,  à  data da realização estudo) 

inscritas  no  Centro  de  Saúde  da  Ajuda  e  identificadas  através  do  ficheiro  de 

vacinação  informatizado  (SINUS).  Existindo  três  modalidades  de  inscrição  para 

vacinação:  as  crianças  a  quem  está  atribuído  médico  de  família,  as  crianças 

inscritas para vacinação e residentes na área do Centro de Saúde e o grupo de 

crianças que não têm médico de família atribuído.

Foram identificadas 269 crianças das quais 69 apresentavam o esquema vacinal 

em atraso (grupo A) e 200 crianças com esquema completo (grupo B)

 Factores de exclusão: crianças cuja morada não pertencia à freguesia da Ajuda 

nem de S. Francisco Xavier, e as inscrições esporádicas para vacinação, isto é, 

crianças que residem em outros locais e que por motivos de emprego dos pais ou 

frequência  de  equipamentos  escolares  na  zona  do  Centro  de  Saúde utilizam o 

serviço de vacinação.

5. Duração do estudo
O estudo foi iniciado em Abril e terminado no mês de Junho de 2006

No início de Abril foram enviados os questionários ao grupo A e em Maio enviados 

os questionários ao grupo B. Cada questionário foi enviado a uma família.

Dos  69  questionários  enviados  para  o  grupo  A foram  obtidas  65  respostas, 

representando 94,2% dos questionários enviados.

Dos  200  questionários  enviados  para  o  grupo  B,  foram  excluídos  50  (11 não 

residiam na área do centro de saúde,  35 por diversas razões e  4  por não co - 
habitarem com os respondentes)

Dos 150 questionários restantes foram recebidas apenas 96 respostas completas 

ao questionário, representando, assim, 64% dos questionários enviados.

6. Método de Análise

27



FACTORES QUE CONDICIONAM A VACINAÇÃO

Para análise dos resultados da variável idade, definimos a faixa etária segundo a 

Regra de Sturges: K = 1+3.32logn.

Para análise das habilitações académicas agrupámos os níveis de escolaridade do 

seguinte modo:  o ensino básico corresponde ao 1º ciclo, da 1ª à 4ª classes; o 2º 

ciclo  corresponde  aos  antigos  1º  e  2º  anos  do  ciclo  preparatório;  o  3º  ciclo 

corresponde aos antigos 7º, 8º e 9º anos; ensino secundário corresponde ao 10º, 

11º e 12ºanos e quanto ao ensino superior considerámos a licenciatura, o mestrado 

e o doutoramento.

Foram  utilizados  os  métodos  de  análise  descritiva  questão  a  questão,  quando 

possível a análise descritiva multivariada e o Teste de Qui. – Quadrado 46

Foi utilizado o SPSS v11 para o Windows (ANEXO 4, Dicionário de Dados)

7. Resultados 

28



FACTORES QUE CONDICIONAM A VACINAÇÃO

Grupo  A  –  crianças  sem  o  Plano  Nacional  de  Vacinação 
actualizado

Idade dos acompanhantes

Nos 65 respondentes a idade mínima foi de 17 e a máxima de 68 anos, com 

uma média de 35,7 anos e com um desvio padrão de 9,0.

Estado civil

16 24,6
35 53,8
10 15,4
4 6,2
65 100,0

Solteiro
Casado
Divorciado
União de facto
Total

Número de
respostas Percentagem

     Quadro 2 estado civil dos 65 inquiridos do grupo A

   

 Quanto ao estado civil  a percentagem do grupo dos casados foi  de 53,8% 

representando os outros 42,5%. (Quadro 2)
   

Sexo

51 78,5
14 21,5
65 100,0

Feminino
Masculino
Total

Número de
respostas Percentagem

     Quadro 3 género dos acompanhantes das crianças

    

 Setenta e oito e meio por cento dos acompanhantes foram do sexo feminino e 

21,5% foram do sexo masculino. (Quadro 3)
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Numero total de pessoas que vivem em sua casa

19 29,2
45 69,2
1 1,5
65 100,0

0-3
 4 - 8
mais que 9
Total

Número
de

respostas Percentagem

     Quadro 4 Número das pessoas que co habitam

  As famílias eram formadas maioritariamente, por 4 a 8 elementos em 69% dos 

casos e até três elementos em 29% dos casos. (Quadro 4)

Número de crianças em casa

13 20,0
27 41,5
12 18,5
4 6,2
9 13,8
65 100,0

Uma criança
Duas crianças
Três crianças
Quatro crianças
Mais de quatro crianças
Total

Número de
respostas Percentagem

    Quadro 5 Número das crianças que co habitam

   As famílias maioritariamente tinham duas crianças 41,5%, seguida de famílias 

com uma criança 20% e por fim famílias com três crianças 18,5%. (Quadro 5)
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Habilitações literárias

10 15,4
7 10,8
11 16,9
13 20,0
5 7,7
16 24,6
3 4,6
65 100,0

Ensino básico
5º e 6º anos
7º, 8º, 9º anos
10º, 11º, 12º anos
Bacharelato
Licenciatura
Mestrado/Doutoramento
Total

Número de
respostas Percentagem

     Quadro 6 habilitações académicas dos acompanhantes das crianças de 6 anos

  A percentagem de acompanhantes com o curso superior foi de 37%, os do 2º 

ciclo, do 5º ao 9 º anos de 27,7% do 10º ao 12º ano, secundário de 20%, e  por 

último o 1º ciclo com 15,4%.(Quadro 6)

Ocupação profissional

43 66,2
5 7,7
2 3,1
15 23,1
65 100,0

Trabalhador dependente
Trabalhador independente
Pensionista/reformado
Desempregado
Total

Número de
respostas Percentagem

    Quadro 7 ocupação profissional dos acompanhantes das crianças

Os acompanhantes eram, maioritariamente, trabalhadores por conta de outrem 

com 66,2% e os desempregados com 23,1%. (Quadro 7)
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Opinião acerca do local

10 15,4
30 46,2
20 30,8
5 7,7
65 100,0

Muito boa
Boa
Razoável
Má
Total

Número de
respostas Percentagem

     Quadro 8 opinião acerca da localização do Centro de Saúde

   A maioria dos acompanhantes 61,6% manifestou como Muita Boa e Boa a 

localização do Centro de Saúde. (Quadro 8)

Tempo de deslocação ao centro

33 50,8
23 35,4
8 12,3
1 1,5
65 100,0

menos de 10 minutos
de 11 a 20 minutos
de 21 minutos a 30 minutos
mais de 1 hora
Total

Número de
respostas Percentagem

   Quadro 9 opinião acerca do tempo gasto para a deslocação aoCentro de Saúde

  Oitenta  e  seis  por  cento  (86,2%)  dos  acompanhantes  referiram  que  se 

deslocavam ao Centro em 20 minutos ou menos. (Quadro 9)

Que meios utiliza para a ida ao Centro

34 52,3
16 24,6
15 23,1
65 100,0

Carro próprio
Transportes públicos
a pé
Total

Número de
respostas Percentagem

     Quadro 10 quais os meio de deslocação

   

Os  acompanhantes  faziam  o  percurso  de  carro  em  52,3%  dos  casos,  de 

transportes públicos em 24,6% dos casos ou a pé em 15% dos casos. 

(Quadro 10)
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Sistema de Saúde que utiliza para a vacinação

56 86,2
6 9,2
1 1,5
2 3,1
65 100,0

C Saúde/SNS
IPSS
SAMS
Outros
Total

Número de
respostas Percentagem

     Quadro 11 qual o serviço que utiliza para vacinação

A  maioria  dos  respondentes  recorria  ao  Centro  de  Saúde  para  vacinação, 

86,2%, embora 14% utilizem outros locais. (Quadro 11)

Calendário de vacinação

43 66,2
22 33,8
65 100,0

Sim
Não
Total

Número de
respostas Percentagem

       Quadro 12 conhecimento acerca do calendário de vacinação

  Afirmaram conhecer o calendário  de vacinação 66,2% dos acompanhantes 

enquanto que 33,8% desconheciam o calendário. (Quadro 12)

Considera a vacinação um acto doloroso

21 32,3
43 66,2
64 98,5
1 1,5
65 100,0

Sim
Não
Total
Não sabeNão responde

Total

Número de
respostas Percentagem

     Quadro 13 consideração da vacinação como acto doloroso
 

Os  acompanhantes  responderam,  maioritariamente,  que  não  era  um  acto 

doloroso 66,2%, os que responderam afirmativamente fizeram-no em 32,3% dos 

casos. (Quadro13)
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enfermeiros ou médicos explicaram a necessidade de vacinação

38 58,5
24 36,9
62 95,4
3 4,6
65 100,0

Sim
Não
Total
Não sabeNão responde

Total

Número de
respostas Percentagem

    Quadro 14 técnicos de saúdes explicaram a necessidade de vacinar

   Os acompanhantes responderam que os técnicos de saúde lhes explicaram a 

necessidade de vacinação em 58,5% dos casos mas salienta-se  o facto de (37%) 

ter referido não ter recebido nenhuma informação. (Quadro 14)

gostaria de receber informação sobre o calendário de
vacinas

50 76,9
11 16,9
61 93,8
4 6,2
65 100,0

Sim
Não
Total
Não sabe

Total

Número de
respostas Percentagem

   Quadro 15 informação sobre vacinação

 Setenta e sete por  cento responderam que gostariam de receber  informação 

sobre vacinação. (Quadro15)
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sabe o  horário de vacinação no Centro de Saúde da
Ajuda de crianças até aos 9 anos

41 63,1
23 35,4
64 98,5
1 1,5
65 100,0

Sim
Não
Total
Não responde

Total

Número de
respostas Percentagem

     Quadro 16 conhecimento do horário de vacinação

  Os acompanhantes que responderam ter conhecimento do horário foram 63,1% 

e os que responderam o seu desconhecimento 35,4%. (Quadro 16)

Como considera a qualidade do horário de vacinação

2 3,1
17 26,2
27 41,5
10 15,4
5 7,7
61 93,8
4 6,2
65 100,0

Muito Bom
Bom
Razoável
Mau
Muito mau
Total
Não sabeNão responde

Total

Número de
respostas Percentagem

    Quadro 17 qual a qualidade do horário de vacinação

 Os acompanhantes que consideraram o horário de mau e muito mau foram de 

23,1%; os que o classificaram de razoável a muito bom de 70,8%. (Quadro 17)
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Como considera o tempo de atendimento para vacinação

11 16,9
16 24,6
29 44,6
3 4,6
59 90,8
2 3,1
4 6,2
6 9,2
65 100,0

Demasiado tempo
Muito tempo
Adequado
Pouco tempo
Total
Não responde
Não sabe
Total

Total

número de
respostas Percentagem

     Quadro 18 classificação do tempo de atendimento no serviço de vacinação

  Os acompanhantes consideraram muito e demasiado tempo para vacinação em 

41,5% dos casos; os que consideraram pouco tempo e adequado em 59,2% dos 

casos. (Quadro 18)
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GRUPO B – crianças com Plano de Vacinação completo

Os acompanhantes deste grupo tinham a idade mínima de 18 anos e a máxima de 

61, com uma média de 34,4 e um desvio padrão de 8,67.Eram maioritariamente do 

sexo feminino (59,4%)

Estado civil

17 17,7
53 55,2
14 14,6
12 12,5
96 100,0

Solteiro
Casado
Divorciado
União de facto
Total

Número de
respostas Percentagem

     Quadro 19 estado civil dos 96 inquiridos do grupo B

   

  Quanto ao estado civil  o grupo dos casados foi  de 55,2%, representando os 

outros 44,8%. (Quadro 19)

Numero total de pessoas que vivem em sua casa

62 64,6
32 33,3
2 2,1
96            100

0-3
 4 - 8
mais que 9
Total

Número de
respostas Percentagem

     Quadro  20 número de pessoas que co-habitam

  As famílias eram formadas até três elementos em 64,6% dos casos e de 4 a 8 

elementos em 33,3%. (Quadro 20)
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Número de crianças em casa

40 41,7
39 40,6
7 7,3
5 4,7
5 5,2
96 100,0

Uma criança
Duas crianças
Três crianças
Quatro crianças
Mais de quatro crianças
Total

Número de
respostas Percentagem

     Quadro 21 número de crianças que co-habitam

  As  famílias  que  tinham  apenas  uma  criança  representavam  41,7%  dos 

respondentes e com duas crianças 40,6%. (Quadro 21)

Habilitações literárias

6 6,3
16 16,7
20 6,3
21 21,9
24 25,0
9 9,4
96 100,0

5º e 6º anos
7º, 8º, 9º anos
10º, 11º, 12º anos
Bacharelato
Licenciatura
Mestrado/Doutoramento
Total

Número de
respostas Percentagem

     Quadro 22 A escolaridade dos acompanhantes das crianças de 6 anos

 Quanto  à  escolaridade,  tinham  curso  superior  56,3%  dos  acompanhantes  e 

29,3% tinham o 2ºciclo e secundário. (Quadro 22)
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Ocupação profissional

67 69,8

14 14,6

2 2,1
13 13,5
96 100,0

Trabalhador dependente
Trabalhador
independente
Pensionista/reformado
Desempregado
Total

Número de
respostas Percentagem

     Quadro 23 ocupação  profissional dos acompanhantes 

   

  Os  acompanhantes  trabalhadores  dependentes  foram  69,8%,  trabalhador 

independente de 14,6% e desempregados 13,5%. (Quadro 23)

Opinião acerca do local

32 33,3
26 27,1
36 37,5
2 2,1
96 100,0

Muito boa
Boa
Razoável
Má
Total

Número de
respostas Percentagem

      Quadro 24  opinião acerca da localização do Centro de Saúde

A maioria dos acompanhantes 60,4% referiu a localização como boa e muito 

boa. (Quadro 24)

 Quanto ao tempo de deslocação ao centro, 85,4% afirmaram que gastavam até 

20 minutos. (Quadro 25)

Tempo de deslocação ao centro

32 33,3
50 52,1
12 12,5
1 1,0
1 1,0
96 100,0

menos de 10 minutos
de 11 a 20 minutos
de 21 minutos a 30 minutos
de 31 minutos a 40 minutos
mais de 1 hora
Total

Número de
respostas Percentagem

    Quadro 25 tempo de deslocação ao centro de saúde
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Que meios utiliza para a ida ao Centro

57 59,4
29 30,2
10 10,4
96 100,0

Carro próprio
Transportes públicos
a pé
Total

Número de
respostas Percentagem

     Quadro 26 meios de transporte para aceder ao centro de saúde

   Quanto  ao  meio  de  transporte  utilizado,  59,4% deslocavam-se  em carro 

próprio, 30,2% utilizavam os transportes públicos e 10,4% vinham a pé até ao 

Centro de Saúde. (Quadro 26)

Sistema de Saúde que utiliza para a vacinação

75 78,1
9 9,4

10 10,4
2 2,1

96 100,0

C Saúde/SNS
Hospitais
IPSS
SAMS
Total

Número de
respostas Percentagem

     Quadro 27 qual é o serviço utilizado para vacinação

Quanto à estrutura de saúde que utilizava para vacinação a maioria (78,1%) 

utilizava o Centro de Saúde e 22% utilizavam outras estruturas. (Quadro 27)
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Calendário de vacinação

70 72,9
26 27,1
96 100,0

Sim
Não
Total

Frequência Percentagem

       Quadro 28 conhecimento do calendário de vacinação

Setenta e três por cento dos acompanhantes conheciam o calendário de vacinas 

e 83,3% sabiam a data da próxima vacina. (Quadros 28 e 29) respectivamente.

 

data da próxima vacina

80 83,3
10 10,4
90 93,8
6 6,3
96 100,0

Sim
Não
Total
Não sabeNão responde

Total

Número de
respostas Percentagem

     Quadro 29 conhecimento de quando deve fazer a próxima vacina

considera a vacinação um acto doloroso

63 65,6
30 31,3
93 96,9
3 3,1
96 100,0

Sim
Não
Total
Não sabeNão responde

Total

Número de
respostas Percentagem

   Quadro 30 opinião acerca da vacinação como acto doloroso

De referir que 65,6% dos acompanhantes consideravam a vacinação como um 

acto doloroso (Quadro 30) e que 49% não tinham tido qualquer informação dada 

pelos profissionais de saúde (Quadro 31). 
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enfermeiros ou medicos explicaram-lhe a
necessidade de vacinação

49 51,0
47 49,0
96 100,0

Sim
Não
Total

Número de
respostas Percentagem

    Quadro 31 informação por parte dos técnicos de saúde

gostaria de receber informação sobre o
calendário de vacinas

48 50,0
48 50,0
96 100,0

Sim
Não
Total

Número de
respostas Percentagem

       Quadro 32  aceita informação sobre vacinas

       Cinquenta por cento gostariam de receber informação sobre o calendário de 

vacinação (Quadro 32)

sabe o horário de vacinação no centro de saúde de
Ajuda de crianças até aos 9 anos

78 81,3
18 18,8
96 100,0

Sim
Não
Total

Número de
respostas Percentagem

   Quadro 33 conhecimento do horário de vacinas

    

    Em  relação  ao  horário  da  vacinação  no  Centro  de  Saúde,81,3%  dos 

acompanhantes conheciam o horário e a maioria (88,5%) classificava-o de razoável 

a muito bom. (Quadros 33 e 34)
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como considera a qualidade do horário de vacinação

19 19,8
34 35,4
32 33,3
9 9,4
2 2,1
96 100,0

Muito Bom
Bom
Razoável
Mau
Muito mau
Total

Número de
respostas Percentagem

   Quadro 34 qualidade do horário de vacina

tempo de atendimento para vacinação

20 20,8
26 27,1
33 34,4
15 15,6
94 97,9
2 2,1
96 100,0

demasiado tempo
muito tempo
adequado
pouco tempo
Total
Não sabeNão responde

Total

Número de
respostas Percentagem

    Quadro 35 qualidade do tempo de atendimento

   Porém, 48% indicava que o processo de vacinação era muito demorado.

   (Quadro 35)
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qualidade de atendimento dos administrativos

2 2,1
45 46,9
45 46,9
1 1,0
93 96,9
3 3,1
96 100,0

muitoboa
boa
razoavel
muito má
Total
Não sabeNão responde

Total

Frequência Percentagem

    Quadro 36 qualidade do atendimento dos administrativos

Qualidade do atendimento dos enfermeiros na vacinação

8 8,3
46 47,9
36 37,5
3 3,1

93 96,9
3 3,1

96 100,0

muito bom
Bom
Razoável
Mau
Total
Não sabeNão responde

Total

Número de
respostas Percentagem

   Quadro 37 qualidade do tempo de atendimento dos enfermeiros

  A grande maioria (96%) referiu um bom acolhimento à chegada ao Centro de 

Saúde (Quadro  36)  bem como um atendimento  dos enfermeiros  responsáveis 

pela vacinação que foi considerada de boa e muito boa em 56,2% dos casos. 

(Quadro 37)
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Estudo comparativo entre os grupos A e B

Descritiva

35,72
33,48

37,96

9,044
17
68

34,31
32,55

36,07

8,678
18
61

Média
Limite inferior
Limite superior

Intervalo de confiança para a idade
média a 95% de confiança

Desv. padrão
Mínimo
Máximo
Média

Limite inferior
Limite superior

Intervalo de confiança para a idade
média a 95% de confiança

Desv. padrão
Mínimo
Máximo

Grupo a que pertence
Vacinas em atraso

Vacinas em dia

idade
Estatísticas

   Quadro 38 estatística descritiva da comparação entre grupos
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Vacinas em dia
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41 54

  Gráfico 1 comparação da variável idade entre os grupos A e B

Da análise  das medidas descritivas  (Quadro  38)  e  da representação gráfica  da 

(figura 2) verificamos que os dois grupos A e B são muito idênticos relativamente à 

idade, apresentando em média, idades de 35.72 -+ 9.04 nos e 34,31 

-+ 8.7anos,respectivamente.
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“Risco relativo” do Estado Civil, Habilitações Literárias, Situação Profissional 
e Qualidade do horário de vacinação para pertencer ao Grupo A ou B.

Pretende-se estudar o “risco relativo” das variáveis: Estado civil (Casado ou outro 

– categoria de referência), Habilitações literárias (Ensino básico, 2º ciclo, 3º ciclo 

e secundário e ensino superior – categoria de referência),  Situação profissional 
(Desempregado – categoria de referência -,  trabalhador dependente, trabalhador 

independente e pensionista/reformado) e Qualidade do horário de vacinação (de 

muito bom até muito mau – categoria de referência) para pertencer ao grupo das 

vacinas em dia (B) ou ao grupo das vacinas em atraso (A).

 Para esta análise foi utilizada a regressão logística binária47, em que se considerou 

como variável dependente ou variável resposta o grupo a que pertence (variável 
Y, que assume os valores 0 – vacinas em atraso – e 1 – vacinas em dia) e 

como variáveis independentes ou regressoras o Estado civil, Habilitações Literárias, 

Situação Profissional e Qualidade do horário de vacinação, que constituem o vector 

de variáveis regressoras X. Pretende-se assim estimar a probabilidade de a variável 

Y tomar o valor i (i=0, 1), condicionada ao vector X, ou seja  )( XiYP  .

A função de ligação do modelo de regressão logística múltipla é dada pela equação

horárioqualidalprofissionocupação
literáriaseshabilitaçõcivilestadoidadeXg

.
)(

54

3210







sendo    )(

)(

1
)1( Xg

Xg

e
eXYPX


 .  No  entanto,  como  algumas  das  variáveis 

regressoras  são  nominais  com  mais  de  duas  categorias,  para  melhor 

compreendermos os resultados, é necessário criar variáveis dummy, que passamos 

a descrever: 

i) Quanto  às  habilitações  literárias,  criámos  as  variáveis  HABLI  (1)  – 

ensino  básico,  HABLI  (2)  –  2º  e  3º  ciclos,  HABLI  (3)  –  ensino 

secundário,  tendo-se  tomado como categoria  de  referência  o  ensino 

superior.  Assim, quando temos um indivíduo com o ensino básico, a 

variável dummy HABLI (1) assume o valor 1 e as restantes o valor zero; 

quando temos um indivíduo com o 2º  ou 3º  ciclo  a  variável  dummy 

HABLI (2) assume o valor 1 e as restantes o valor zero; quando temos 

um indivíduo com o ensino secundário  a  variável  dummy HABLI  (3) 
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assume o valor 1 e as restantes o valor zero.

ii) Quanto  à  ocupação  profissional  criámos  as  variáveis   Prof  (1)  - 

trabalhador dependente, Prof (2) – trabalhador  independente e Prof (3) 

-  pensionista/reformado, tendo-se tomado como categoria de referência 

a  categoria  reformado.  Assim,  quando  temos  um  indivíduo  que  é 

trabalhador dependente, a variável dummy Prof (1) assume o valor 1 e 

as restantes o valor zero; quando temos um indivíduo que é trabalhador 

independente  a  variável  dummy Prof  (2)  assume  o  valor  1  e  as 

restantes o valor zero; quando temos um indivíduo que é pensionista 

reformado a variável dummy Prof (3) assume o valor 1 e as restantes o 

valor zero.

iii) Quanto à qualidade de horário, criámos as categorias QUALIHOR (1) – 

Muito  bom,  QUALIHOR  (2)  –  bom,  QUALIHOR  (3)  –  razoável, 

QUALIHOR (4) – Mau, tendo-se tomado como categoria de referência 

“Muito mau”. Portanto, quando temos um indivíduo de opinião “muito 

bom”  relativamente  à  qualidade  de  horário  da  vacinação,  a  variável 

dummy QUALIHOR (1) assume o valor 1 e as restantes o valor zero; 

quando temos um indivíduo cuja opinião sobre a qualidade de horário 

da vacinação é “Bom” a variável dummy QUALIHOR (2) assume o valor 

1 e as restantes o valor zero; quando temos um indivíduo com opinião 

“Razoável” relativamente à qualidade de horário da vacinação a variável 

dummy QUALIHOR (3) assume o valor 1 e as restantes o valor zero e 

finalmente  quando  um  indivíduo  é  de  opinião  de  que  o  horário  de 

vacinação é “Mau, a variável dummy QUALIHOR (4) assume o valor 1 e 

as restantes o valor zero.

Desta forma, a função de ligação do modelo de regressão logística múltipla assume 

a seguinte forma:

)4()3(
)2()1()3(Pr)2(Pr)1(Pr

)3()2()1()(

5453

5251434241

333231210

QUALIHORQUALIHOR
QUALIHORQUALIHORofofof
HABLIHABLIHABLIcivilestadoidadeXg










Para obtermos o modelo estimado  


X , basta substituir os valores dos parâmetros 

  pelos valores obtidos no quadro 39, fazendo para cada variável  relativoriscoln  .
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Variáveis no modelo

 Risco relativo I.C. a 95,0% para risco relativo
  Lower Upper

Idade , 969 , 923 1,016
 ESTCIVIL (1) 1,232 , 563 2,694
 HABLI (1) , 000 , 000 .
 HABLI (2) , 538 , 121 2,389
 HABLI (3) , 581 , 243 1,388
 Prof (1) 1,221 , 408 3,658
 Prof (2) 1,439 , 281 7,367
 Prof (3) 1,796 , 115 28,024
 QUALIHOR    
 QUALIHOR (1) 61,161 4,192 892,262*
 QUALIHOR (2) 9,670 1,511 61,892*
 QUALIHOR (3) 4,650 , 774 27,926
 QUALIHOR (4) 2,737 ,378 19,824
   

Quadro  39  risco  relativo  e  intervalo  de  confiança  (*Risco  relativo  significativo  –  porque  1  não 

pertence ao intervalo de confiança)

Dos resultados obtidos, os valores dos riscos relativos indicam que a idade não é 

um factor que apresente qualquer tendência para pertencer a um ou outro grupo, 

dado que o risco relativo é de 0.969, muito próximo de 1. 

Quanto  ao  estado  civil,  verifica-se  que  os  casados  têm maior  tendência  para 

pertencer ao grupo “vacinas em dia”,  dado que o seu risco relativo é 1.232. No 

entanto esta tendência, em termos populacionais não é significativa.

Relativamente  às  habilitações  literárias os  indivíduos  com  um  nível  de 

escolaridade mais baixo são os apresentam maior propensão para pertencer ao 

grupo  A,  de  “Vacinas  em atraso”,  possuem o  ensino  básico,  apresentam  risco 

relativo igual a zero (esta tendência encontrada na amostra, não é significativa para 

a população de onde foram retirados os dados).

Quanto  à  situação  profissional, e  tendo  como  categoria  de  referência 

“Desempregado”,  os  trabalhadores  dependentes,  quer  os  trabalhadores 

independentes,  quer  os  pensionistas/reformados  têm  maior  tendência  para 

pertencer ao grupo B “Vacinas em dia”, onde estes últimos apresentam quase 
duas vezes mais hipóteses de pertencer a este grupo por risco relativo igual a 
1.796. Uma vez mais, esta tendência não é significativa em termos populacionais.
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Considerando a opinião dos indivíduos acerca do horário de vacinação, verifica-se, 

tal como esperado, que os que manifestaram opiniões mais favoráveis, são os que 

apresentam maior tendência de pertencer ao grupo B “Vacinas em dia”, uma vez 

que  os  seus  riscos  relativos  são  muito  superiores  a  1.  Por  exemplo,  os  que 

manifestaram  opinião  “Muito  bom”  apresentam  uma  tendência  de, 

aproximadamente,  61  vezes  mais  para  pertencer  ao  grupo  dos  vacinados 

relativamente aos que manifestaram opinião de que o horário de atendimento é 

“Muito mau” (categoria de referência). Destacam-se aqui, os indivíduos com opinião 

de “Muito bom” e “bom”, cujos riscos relativos 61.161 e 9.670, respectivamente, são 

significativos em termos populacionais.

As conclusões a partir da regressão logística binária são semelhantes aquela que 

se chega utilizando o teste de Qui – Quadrado de Pearson,  2, para o estudo da 

homogeneidade porque temos dois grupos independentes, o grupo A e o grupo B

Grupo a que pertence * Estado civil Crosstabulation

35 30 65
35,5 29,5 65,0

53 43 96
52,5 43,5 96,0

88 73 161
88,0 73,0 161,0

Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count

Vacinas em atraso

Vacinas em dia

Grupo a que
pertence

Total

Casado(a) Outros
Estado civil

Total

Chi-Square Tests

,029b 1 ,865Pearson Chi-Square
Value df

Asymp. Sig.
(2-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 29,47.

b. 

Quadro 40 comparação entre grupos quanto ao estado civil utilizando o teste de qui-quadrado

Assim,  para  a  variável  estado  civil (casado,  outros)  a  sua  distribuição  é 

homogénea  nos  dois  grupos  (p>0.05),  ou  seja,  não  encontrando  diferenças 

estatisticamente significativas entre os dois grupos relativamente ao estado civil. 
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Grupo a que pertence * Habilitações literárias Crosstabulation

10 7 24 24 65
4,0 5,2 24,2 31,5 65,0

0 6 36 54 96
6,0 7,8 35,8 46,5 96,0
10 13 60 78 161

10,0 13,0 60,0 78,0 161,0

Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count

Vacinas em atraso

Vacinas em dia

Grupo a que
pertence

Total

Ensino
básico 2º ciclo

3º ciclo e
secundário

Ensino
superior

Habilitações literárias

Total

Chi-Square Tests

18,741a 3 ,000Pearson Chi-Square
Value df

Asymp. Sig.
(2-sided)

1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 4,04.

a. 

Quadro 41 comparação entre grupos quanto  às habilitações literárias  utilizando o teste de qui-

quadrado

Quanto  à  variável  das  habilitações  literárias, verificamos  que  não  são 

homogéneas  entre  os  dois  grupos  (p<0.05),  verificando-se  que  os  que  têm 

escolaridade  mais  baixa  têm  maior  tendência  para  pertencerem  ao  grupo  das 

vacinas em atraso, igual à conclusão que se tinha chegado na regressão logística 

binária.

Quanto à ocupação profissional, pelo teste de  Qui – Quadrado de Pearson não é 

fiável a conclusão que possamos retirar, uma vez que os pressupostos de aplicação 

do teste não se verificam6. Para ultrapassar este obstáculo poderíamos proceder à 

junção de categorias da ocupação profissional. No entanto, não procedemos à sua 

junção, pois além de perdermos informação de cada uma per si, não faz, do nosso 

ponto de vista, sentido agrupá-las.

6 Para que possamos aplicar o teste de Qui-Quadrado é necessário que as frequências 
esperadas (expected count) com valor inferir a 5 sejam elevadas dado que este teste é um 
teste  assimptótico,  ou  seja,  a  sua  estatística  de  teste  segue  assimptoticamente  uma 
distribuição  Qui-Quadrado  com  n-1  graus  de  liberdade.  Só  se  pode  proceder  a  esta 
aproximação desde que os pressupostos estejam verificados. Na prática, considera-se que 
o teste se pode aplicar, desde que a percentagem de células da tabela de contingência 
com frequência esperada inferior a 5 não ultrapasse os 20%.
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9,778a 2 ,008Pearson Chi-Square
Value df

Asymp. Sig.
(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 10,10.

a. 
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Grupo a que pertence * Ocupação profissional Crosstabulation

43 5 2 15 65
44,4 7,7 1,6 11,3 65,0

67 14 2 13 96
65,6 11,3 2,4 16,7 96,0
110 19 4 28 161

110,0 19,0 4,0 28,0 161,0

Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count

Vacinas em atraso

Vacinas em dia

Grupo a que
pertence

Total

Trabalhador
dependente

Trabalhador
independente

Pensionista/
reformado

Desempr
egado

Ocupação profissional

Total

Chi-Square Tests

3,815a 3 ,282Pearson Chi-Square
Value df

Asymp. Sig.
(2-sided)

2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1,61.

a. 

Quadro 42 comparação entre grupos quanto à ocupação profissional 

Grupo a que pertence * Qualidade do horário de vacinação Crosstabulation

19 27 15 61
28,0 22,9 10,1 61,0

53 32 11 96
44,0 36,1 15,9 96,0

72 59 26 157
72,0 59,0 26,0 157,0

Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count

Vacinas em atraso

Vacinas em dia

Grupo a que
pertence

Total

Muito bom
ou bom Razoável

Mau ou
Muito mau

Qualidade do horário de vacinação

Total

Quadro 43 comparação entre grupos quanto à opinião sobre a qualidade do horário utilizando o 

teste de qui-quadrado

Quanto à opinião face à qualidade do horário de vacinação, a distribuição não é 

homogénea entre os dois grupos (p<0.05),  verificando-se a tendência,  para que 
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quem tem opiniões mais favoráveis tenda a pertencer ao grupo das vacinas em dia, 

conclusão semelhante a partir da regressão logística.

8. Discussão

A adesão aos planos de vacinação nacionais está fortemente associada a uma 

melhoria  global  das  condições  de  vida,  educação,  saneamento  e  ambiente. 

Todavia, os constrangimentos ao cumprimento dos calendários vacinais são muito 

variados  e  complexos,  entre  os  quais  se  salientam  a  pobreza,  a  iletracia,  o 

desemprego, a acessibilidade ao centro de saúde quanto à localização, ao horário 

e ao tempo de atendimento, o desconhecimento do PNV e a emergência de novos 

conceitos  de  vida  nas  comunidades  dos  países  de  forte  desenvolvimento 

económico, tecnológico e social.

A área do Centro de Saúde da Ajuda acolhe uma população diversificada no que 

respeita à escolaridade, emprego e condições de vida. Devido a estes factos, nos 

grupos  estudados  identificaram-se  algumas  características  eventualmente 

responsáveis pelo seu comportamento face ao cumprimento do plano nacional de 

vacinação nos seus filhos. Alguns problemas são de grande complexidade e não 

poderão ser solucionados pelos Centro de Saúde, tais como pobreza, iletracia e 

desemprego que fazem com que as Famílias tenham dificuldades no acesso ao 

Centro  de  Saúde  e  no  cumprimento  de  medidas  preventivas  emanadas  dos 

programas ali estruturados.

Segundo  o  Censo  de  2001,  na  área  do  C.S.  de  Ajuda  os  desempregados 

representavam  apenas  3,16%  da  população  e  os  analfabetos  19,1%.  A 

percentagem da população com o  ensino  básico  representava  49% do total  de 

residentes na área do Centro. Estes factos permitiam concluir-se que uma parte 

importante  da  população  do  CS  de  Ajuda,  apresentava  muitas  carências  sócio 

familiares  que  a  tornavam  vulnerável  às  exigências  da  vida  moderna  onde  a 

prevenção em todas as áreas da saúde assume particular relevância.

Analisando  as  respostas  dos  dois  grupos  de  estudo,  crianças  com  Plano  de 

Vacinação  em atraso  (A)  e  crianças  com Plano  de  Vacinação  actualizado  (B), 

constatou-se que a idade dos acompanhantes não tinha qualquer influência nas 

respostas mas assumiam significância as questões relacionadas com o estado civil, 

o emprego e a escolaridade.
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 A  condição  de  não  casados,  a  falta  de  emprego  e  a  baixa  escolaridade 

contribuíram para que as crianças não tivessem o Plano de Vacinas actualizado.

As crianças com vacinas em atraso pertenciam a famílias que tinham maior número 

de pessoas (4 – 8 pessoas) na mesma casa (68%) quando comparadas com as 

crianças com o plano de vacinação actualizado que em 65% pertenciam a famílias 

menos numerosas (0 - 3 pessoas). Foi também constatado que as crianças com 

vacinas em atraso provinham de famílias onde 15,4 % dos respondentes tinham 

apenas o ensino básico, 24,6% dos respondentes eram solteiros e 23,1% estavam 

desempregados  enquanto  que  as  crianças  com  o  plano  vacinal  actualizado 

provinham de famílias onde todos mencionaram grau de escolaridade maior do que 

o ensino básico, apenas 17,7% eram solteiros e 13,5% desempregados.

Constatou-se também que o Centro de Saúde da Ajuda tinha uma boa localização 

para ambos os grupos (60 % de respostas), traduzindo-se numa distância aceitável 

das  suas  residências  apesar  de  utilizarem a  viatura  própria  para  a  deslocação 

gastando no máximo de 20 minutos (85% para ambos os grupos).  Contudo no 

grupo das crianças com vacinas atrasadas 23,1% dos acompanhantes deslocavam-

se a pé com a criança para a vacinar no Centro de Saúde.

Em ambos  os  grupos  estudados  os  acompanhantes  demonstraram conhecer  o 

calendário de vacinas dado que a resposta afirmativa em ambos os grupos excede 

os 65% (66,2 e 73% respectivamente no grupo de vacinas atrasadas e vacinas 

actualizadas). Em relação ao acto de vacinação, 32,3 % dos respondentes do grupo 

com vacinas em atraso referiram ser um acto doloroso para a criança enquanto que 

no grupo de vacinas actualizadas este percentagem subiu para 65,6%. Em ambos 

os grupos mais de 50% referiu não ter recebido qualquer explicação sobre a vacina 

dada pelos enfermeiros responsáveis.

Quanto  à  organização  dos  serviços  de  vacinação,  a  grande  maioria  dos 

respondentes  de  ambos  os  grupos  sabia  o  horário  de  vacinação  do  Centro  de 

Saúde da Ajuda (63,1% e 81,3% respectivamente para o grupo com atraso e o 

grupo  com  vacinas  actualizadas)  e  considerava-o  adequado  (70,8%  e  78,5% 

respectivamente)  embora no grupo com vacinas em atraso 23,1% o considerou 
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mau.  De  salientar  que  ambos  os  grupos  referem  grande  perda  de  tempo  na 

vacinação com 41,5% no grupo com vacinas em atraso e 48% no grupo de vacinas 

actualizadas.

Tendo em consideração a boa localização do Centro de Saúde para ambos os 

grupos de estudo, considera-se importante que os profissionais de saúde actuem 

na  maior  proximidade  possível  dos  cidadãos  não  esperando  que  os  que 

apresentem maior dificuldade no cumprimento do programa de vacinação venham 

ao  Centro.  As  actividades  no  exterior  devem  estar  em  consonância  com  as 

necessidades dos cidadãos (pertinência) e exigem um planeamento cuidadoso sem 

o que serão votados ao insucesso.

Este aspecto foi anteriormente identificado pela comunidade no decurso do estudo 

para  avaliação  de  qualidade  realizado  pela  Universidade  de  Coimbra  junto  dos 

utentes do Centro de Saúde de Ajuda.  A população inquirida classificou com 1 

sorriso (deficiente) a organização dos serviços do Centro. A reforçar este aspecto, a 

proporção de 1 enfermeiro para 3257 habitantes (2005) é claramente insuficiente 

para executar com sucesso qualquer programa de saúde na comunidade.

9.Conclusão
Este estudo permitiu-nos conhecer a população alvo do centro de saúde o que nos 

possibilita uma abordagem continuada aos acompanhantes das crianças de forma a 

esclarecê-los sobre os benefícios da vacinação. 

Os pais reclamam ao serviço de vacinação um guia para pais no sentido de obter 

orientações acerca da vacinação.

Através  da  proximidade  à  população,  foi  actualizado  o  ficheiro  de  vacinação, 

relativo ao ano de nascimento de 1999, obtendo uma taxa de cobertura superior a 

98% para as vacinas alvo do estudo.

Permite-nos reflectir sobre a organização do serviço ao nível da vacinação para o 

qual sugerimos uma proposta.
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10. Proposta

Para concretizar o objectivo de aumentar para 95% a taxa de vacinação (DTP V, 

VIP II, VASPR II) das crianças com 6 anos, sugere-se a criação de um grupo de 

trabalho  na  dependência  directa  do  Director  do  Centro  e  com  a  seguinte 

constituição:

- Enfermeira coordenadora.

- Enfermeira operacional.

- Secretária.

- Motorista.

O grupo de trabalho teria como tarefas:

- Identificar em cooperação com outras Instituições (Escola, GNR, PSP, IPPS) 

as famílias de todas as crianças com vacinas em atraso.

- Comunicar com o responsável pela criança, informando das vantagens da 

vacina  e  acordar  numa  data  aceitável  para  a  criança,  responsável  e  a 

enfermeira para administração da vacina.

- Diminuir  o  tempo  para  vacinar  no  Centro  de  Saúde,  se  possível  com 

marcação prévia diária.

- Alargar o horário de vacinação em especial no período pós laboral.

- Completar  os  registos  no  sistema SINUS das  crianças  referenciadas  por 

outras instituições e identificadas no âmbito da intervenção em saúde escolar

A missão deste grupo estaria terminada quando no prazo de um ano, 98% das 

crianças com 6 anos,  tivessem uma taxa de cobertura superior  a 95% para as 

vacinas referentes à sua idade.
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11. Resumo
Palavras-chave:  taxa  cobertura,  vacinação,  factores  facilitadores,  factores 
inibidores
Título  do  estudo:  Avaliação  dos  factores  promotores  e  inibidores  da  taxa  da 

vacinação em crianças com 6 anos inscritas no Centro de Saúde de Ajuda, uma 

oportunidade pedagógica para sensibilizar as famílias.

As vacinas permitem salvar mais vidas e prevenir mais casos de doença do 

que qualquer outro tratamento médico. Os especialistas sublinham que, para que o 

PNV continue a ser um êxito, é necessário manter elevadas as taxas de cobertura 

vacinais atingidas por todas as vacinas do Programa.

A Direcção Geral de Saúde através das orientações estratégicas para 2004-2010 

estipula que em todas as regiões do País deve manter-se de forma sustentada 

taxas de cobertura vacinal da ordem dos 95% ou superiores.

Aos 5-6 anos, coincidindo com o início da escolaridade obrigatória com o objectivo 

de reforçar as defesas contra eventuais surtos, são administradas as doses de 

vacinas DTP (V), VIP (IV) e VASPR (II).

 Em 2005,  o  Centro  de  Saúde  de  Ajuda  apresentava  taxas  inferiores  ao  valor 

nacional (73%) para a cobertura vacinal deste grupo etário, foi elaborado um estudo 

transversal de coorte realizado na área de intervenção do Centro através de um 

questionário aplicado a dois grupos de encarregados de educação de crianças sem 

esquema grupo (A) e com esquema grupo (B) de vacinação completo entre o mês 

de Abril a Junho do corrente ano.

Analisando  as  respostas  dos  dois  grupos  de  estudo  (crianças  com  Plano  de 

Vacinação em atraso e crianças com Plano de Vacinação actualizado) constatou-se 

que  a  idade  não  tinha  qualquer  influência  nas  respostas  mas  assumiam 

significância  as  questões  relacionadas  com  o  estado  civil,  o  emprego  e  a 

escolaridade.

 A  condição  de  não  casados,  a  falta  de  emprego  e  a  baixa  escolaridade 

contribuíram para que as crianças não tivessem o Plano de Vacinas actualizado.

As crianças com vacinas em atraso pertenciam a famílias que tinham maior número 

de pessoas (4 – 8 pessoas) na mesma casa (69,2%) quando comparadas com as 

56



FACTORES QUE CONDICIONAM A VACINAÇÃO

crianças  com  o  plano  de  vacinação  actualizado  que  em  64,6%  pertenciam  a 

famílias menos numerosas (0 - 3 pessoas). 

Foi  também constatado  que  as  crianças  com vacinas  em atraso  provinham de 

famílias onde 15,4 % dos respondentes tinham apenas o ensino básico, 24,6% dos 

respondentes eram solteiros e 23,1% estavam desempregados enquanto que as 

crianças  com  o  plano  vacinal  actualizado  provinham  de  famílias  onde  todos 

mencionaram grau de escolaridade maior do que o ensino básico, apenas 17,7% 

eram solteiros e 13,5% desempregados.

Constatou-se também que o Centro de Saúde da Ajuda tinha uma boa localização 

para ambos os grupos (60 % de respostas), traduzindo-se numa distância aceitável 

das  suas  residências  apesar  de  utilizarem a  viatura  própria  para  a  deslocação 

gastando no máximo de 20 minutos (85% para ambos os grupos).  Contudo,  no 

grupo das crianças com vacinas atrasadas 23,1% dos acompanhantes deslocavam-

se a pé com a criança para a vacinar no Centro de Saúde.

Em ambos os  grupos estudados,  os  acompanhantes  demonstraram conhecer  o 

calendário de vacinas dado que a resposta afirmativa em ambos os grupos excede 

os 65% (66,2 e 73% respectivamente no grupo de vacinas atrasadas e vacinas 

actualizadas). Em relação ao acto de vacinação, 32,3 % dos respondentes do grupo 

com vacinas em atraso referiram ser um acto doloroso para a criança enquanto que 

no grupo de vacinas actualizadas, esta percentagem subiu para 65,6%. Em ambos 

os grupos mais de 50% referiu não ter recebido qualquer explicação sobre a vacina 

dada pelos enfermeiros responsáveis.

Quanto  à  organização  dos  serviços  de  vacinação,  a  grande  maioria  dos 

respondentes  de  ambos  os  grupos  sabia  o  horário  de  vacinação  do  Centro  de 

Saúde da Ajuda (63,1% e 81,3% respectivamente para o grupo com atraso e o 

grupo  com  vacinas  actualizadas)  e  considerava-o  adequado  (70,8%  e  78,5% 

respectivamente), embora no grupo com vacinas em atraso, 23,1% o considerou 

mau.  De  salientar  que  ambos  os  grupos  referem  grande  perda  de  tempo  na 

vacinação com 41,5% no grupo com vacinas em atraso e 48% no grupo de vacinas 

actualizadas.
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Tendo em consideração a boa localização do Centro de Saúde para ambos os 

grupos de estudo, considera-se importante que os profissionais de saúde actuem 

na  maior  proximidade  possível  dos  cidadãos  não  esperando  que  os  que 

apresentem maior dificuldade no cumprimento do programa de vacinação venham 

ao Centro. Em consequência apresenta-se um projecto para a melhoria da taxa de 

cobertura para 95% no prazo de um ano.

ABSTRACT
 Key Words: Immunization coverage, rate

Title of the study: Evaluation of promoting factors of the immunization coverage at 

children’s school with six years old from Centro de Saúde de Ajuda – a didactic 

opportunity to mobilize their families.

 

The vaccines allow to save more lives and to prevent more cases of illness of what 

any  another  medical  treatment. The  specialists  accentuate  to  facilitate  PNV 

continues to be a success, it is necessary to maintain immunization rates high of 

covering reached by all vaccines of Programme Immunization.
A Direcção Geral de Saúde (DGS) through the strategically orientations for 2004 

-2010, propose that in all the regions of the Country keep going rate immunization of 

the order of 95% or high.  To the 5 -6 years old, coinciding with the beginning of the 

elementary  school  program  with  the  goal  to  strengthen  the  defences  against 

eventual epidemic diseases, are managed the amount of vaccines DTP (v), VIP (IV) 

and VASPR (II). In 2005, o Centro de Saúde de Ajuda had presented lower than the 

national value levers (73%) for the rate coverage of this age group, was elaborated 

a  cross-sectional  study  of  birth  cohorts  (1999)  carried  through  in  the  area  of 

intervention of the Centro de Saúde de Ajuda. An applied a questionnaire the two 

groups of people in charge of education of children without project group (a) and 

with project complete group (b) of vaccination the June - April 2006. Analyzing the 

answers  of  the  two  groups  of  study  (children  with  Immunization  Plan  behind 

schedule and children without immunization plan) one evidenced that the age did 

not have any influence in the answers but the questions related with the civil state, 

the job and the school level assumed significance. The condition of not married, the 
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lack of job and low school level had contributed so that the children did not have the 

immunization  Plan  actualized.  The  children  with  vaccines  behind  schedule  are 

associated to families who had greater number of people (4 - 8 people) in the same 

house (69.2%) when compared with  the children with  the plan of  vaccination in 

order,  who is  64,6% and belong to  families less numerous (0  -  3  people).  Also 

24.6% of  the  answers  to  the  quizzes  evidenced that  the  children  with  vaccines 

behind schedule came from families where 15.4% of the respondents had only basic 

education, were single and 23.1% were dismissed whereas the children with  the 

vaccine  plan  actualized  came from families  where  all  had mentioned  degree of 

school  level  bigger  than  the  basic  education  level,  only  17.7% were  single  and 

13.5% unemployed.

 It was also evidenced that the Centro de Saúde de Ajuda had a good localization 

for both the groups (60% of answers), expressing itself an acceptable distance of its 

residences although to use the proper vehicle for the displacement spending in the 

maximum of 20 minutes (85% for both the groups). However, in the group of the 

children with behind vaccines 23.1% of the families, they dislocated it by foot with 

the child to vaccination in the Centro de Saúde de Ajuda.

 In both the studied groups, the companions had demonstrated to know the vaccine 

calendar given that the affirmative reply in both the groups exceeds 65% (66,2 and 

73% respectively in the group of behind vaccines and vaccine plan in order). In 

relation to the vaccination act, 32.3% of the respondents of the group with vaccines 

had behind schedule related to be a painful act for the child whereas in the group of 

vaccine plan in order, this percentage went up for 65,6%. In both groups more than 

50% related  not  to  have received any explanation on the vaccine  given for  the 

responsible nurses.

 How much to the organization of the vaccination services, the great majority of the 

respondents of both the groups affirmed to know the schedule of vaccination of the 

Centro de Saúde de Ajuda (63.1% and 81.3% respectively for the group with delay 

and the group with vaccines in order) and considered it adequate (70.8% and 78.5% 

respectively),  even  so  in  the  group  with  vaccines  behind  schedule,  23.1% 

considered it bad. 

To point out that both the groups behind schedule relate great loss of time in the 

vaccination with 41,5% in the group with vaccines and 48% in the group of vaccines 
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in order. Having in consideration the good localization of the Centro de Saúde de 

Ajuda  for  both  the  groups  of  study,  are  considered  important  that  the  health 

professionals operate in the biggest possible proximity of the citizens not waiting that 

the ones that present greater difficulty in the fulfilment of the vaccination program 

come  to  the  Centro.  Considering  this  above  is  presented  a  project  for  the 

improvement of the immunization coverage for 95% in the stated period of one year.
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